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37 2019-04-05 Ledningsnät och regnsvatten L-4 Karl 2019-04-22

38 2019-04-05 Källsorterande Avlopp L-5 Jakob 2019-04-19
Avslutas 
omtentav.

39 2019-04-05 Dagvatten och stadsodling L-6 Tove 2019-04-22

40 2019-04-05 Gruppmöte 7 P-9 Karl Alla 2019-04-12

41 2019-04-08 Dela upp uppgifter i Ganttschema A-6 Adela, Tove 2019-04-12

42 2019-04-08 Revidera projektplan Monica A-7 Jakob, Anna, Stina 2019-04-12

43 2019-04-08 Revidera projektplan Roger o Cecilia A-7 Jakob, Anna, Stina 2019-04-12

44 2019-04-08 Kolla på LEAP Karl 2019-04-29

45 2019-04-08 Skapa matris för data L-7 Adela, Tove 2019-04-10
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58 2019-04-12 Rensa tavlan GruWan Tove, Jakob 2019-04-12
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78 2019-04-26 Möte med Monica 3 P-17 Karl Alla 2019-04-25

79 2019-04-26 Skriva om sammanfattningen G3 G-3 Alla 2019-05-06
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86 2019-05-07 Svara David om redovisning 27 maj Stina 2019-05-13
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102 2019-05-08 Risker L-13 Alla 2019-05-14

103 2019-05-08 Osäkerheter L-13 Jakob Alla 2019-05-14

104 2019-05-09 Gör enhetliga rubriker S-1 Tove 2019-05-15
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117 2019-05-20 Skapa slutpresentation Adela, Stina, Anna Karl 2019-05-27
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121 2019-05-21 Individuellt abstract Alla - individuellt

122 2019-05-21 Individuell pop.vet. sammanfattning Alla - individuellt
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Sammanfattning 

Uppsala är en av åtta städer som på begäran av regeringen valts ut för uppdraget hållbar                
stadsutveckling. Projektet arbetar med stadsdelen Bergsbrunna i Uppsala där kommunen          
planerar att exploatera. Området planeras att täcka Uppsalas södra delar. På beställning av             
Uppsala kommun har en undersökning gjorts för olika lösningar inom vattenanvändning.           
Undersökningen ska ge ett underlag för kommunens exploateringsplaner för hållbar          
stadsutveckling. Detta för att kunna svara på hur vattenanvändningen ser ut med dagens             
tekniker i jämförelse med nya möjliga lösningar. Uppsala kommun kommer senare använda            
data för lösningarna som undersöks i denna rapport för att modellera vattenanvändning i             
modelleringsprogrammet LEAP. 

Enligt Uppsala Vatten använder en Uppsalabo i snitt 140 L dricksvatten per dygn. Denna              
rapport undersöker flera möjliga lösningar för att minska vattenanvändningen; hur          
vattenmätare påverkar vattenanvändningen, om regnvatteninsamling är möjligt och i vilken          
grad regnvatten kan ersätta dricksvatten, vattenbesparande tekniker i hushållet såsom          
vattenbesparande munstycken, vattencirkulerande dusch samt gråvattenåtervinning, olika       
tekniker för avloppssystem, stadsodling, dagvattenhantering och vegetationsklädda tak. 

De kvantifierade lösningarna jämförs med varandra och med Uppsala Vattens          
förbrukningstal. Minskad dricksvattenanvändning för diskning får störst effekt av         
munstyckets dimmläge (0,56 L per person och dygn). Minskad dricksvattenanvändning för           
dusch får störst effekt vid implementering av vattencirkulerande dusch (5,6 L per person och              
dygn). Minst vattenanvändning för avloppssystem får tekniken med kombination av          
urinsorterande system och vakuumtoalett (1,1 L per person och dygn). En lösning vars             
funktion väcker medvetenhet om dricksvattenanvändning hos befolkningen är individuella         
vattenmätaren, vilken ger en minskning av dricksvattenanvändningen med 20 %. För           
dagvatten och stadsodling genomförs exempelberäkningar. En riskbedömning för lösningar i          
denna rapport kan guida vägval.  

I resultatet visas särskilt två scenarion där lösningar sätts samman med hjälp av             
sankeydiagram. Det första scenariot visar hur dricksvattenanvändningen skulle förändras med          
vattenmätare och konventionella snålspolande toaletter. Detta resulterade i en besparing på           
upp till 31 L dricksvatten per person och dygn. Det andra scenariot kallas för “mest               
vattenbesparande scenario” och visar kombinationen av de mest vattenbesparande teknikerna,          
samt ersättning av dricksvatten med regnvatten för områdena övrigt, toalettspolning och tvätt.            
Detta resulterade i en dricksvattenbesparing på nästan 127 L per person och dygn. Ett resultat               
är även att vissa tekniker inte bör kombineras för bästa effekt. 

Kvaliteten på källorna som används i rapporten varierar. För att kunna genomföra            
beräkningar och komma fram till ett resultat har förenklingar och antaganden gjorts.            
Projektets begränsade omfattning gör även att många hållbarhetsaspekter bortom         
vattenanvändning bara berörs ytligt eller har behövts uteslutas helt. Resultaten bör därför inte             
användas direkt, utan kan ses som guide för fortsatta undersökningar och framtida vägval. 

Slutsatsen är att nya tekniker och lösningar bör vara standard för hållbar stadsutveckling             
inom vattenanvändning. Rapporten visar på att det finns ett stort antal möjliga lösningar som              
kan bidra till att minska vattenanvändningen för en hållbar stadsutveckling. 
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Ordlista 
Akvaponisk odling Odling där vatten från fisk- eller skaldjursodling renas genom att 

vattna växtodling och sedan återförs vattnet till fisk- eller 
skaldjursodlingen. 

Arbetstillfälle En person på ett arbete - ett arbetstillfälle. 

ber. Förkortning för beräkning.  

Cistern Toalettens vattentank. 

Dagvatten Tillfälligt vatten som finns på mark eller konstruktioner, ofta 
förekommande på grund av regn. 

Fekalie Avföring, den substans som återstår efter att föda har passerat 
genom kroppen. 

Gråvatten Vatten från bad, disk och tvätt. Även kallat BDT-vatten. 

Grönyta Gräsmatta, park eller dylikt i ett tättbebyggt område. 

Hydroponisk odling Odling i näringslösning i motsats till odling i jord. 

Hårdgjord yta En yta där infiltration inte kan ske, till exempel tak eller asfalt. 

RCP Representative Concentration Pathways (RCP) är utsläpps- och 
strålningsscenarion som används för att beräkna framtidens 
klimat. 

Recipient Vattendrag som tar emot dagvatten eller spillvatten. 

Spillvatten Samlingsnamn för svart- och gråvatten. 

Stadsodling Odling som sker i städer. 

Strålsamlare Munstycke till en vattenkran som bryter upp vattenstrålen till 
mindre vattendroppar blandat med luft. 

Svartvatten Det vatten som kommer ut från toaletter. 
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1. Inledning 
Hållbar utveckling myntades första gången 1987 i Vår gemensamma framtid (Our common            
Future) från Report of the World Commission on Environment and Development som även är              
känd under det informella rapportnamnet Brundtlandrapporten (United Nations 1987).         
Rapporten skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta            
nationerna (FN) och leddes av Norges statsminister 1987, Gro Harlem Brundtland. Hållbar            
utveckling består av tre grunder; ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social           
hållbarhet (United Nations 1987). Brundtlandrapporten definierar begreppet hållbar        
utveckling enligt: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov            
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (United           
Nations 1987). Hållbar utveckling konkretiseras med FN:s globala mål och de mål som             
relaterar mest till denna rapport är: 

- 6: Rent vatten och sanitet 
- 11: Hållbara städer och samhällen 
- 12 : Hållbar konsumtion och produktion 
- 13: Bekämpa klimatförändringarna 

En stor del av världens befolkning lider av vattenbrist och vattenrelaterade kriser blir allt              
vanligare som en följd av den globala uppvärmningen (Brears 2016). Brears skriver även att              
på grund av oftare förekommande extremväder kommer dessutom dricksvattenkvaliteten att          
försämras (Brears 2016).  

Regeringen har beslutat om åtta städer där uppdraget är att exploatera med riktlinje hållbar              
stadsutveckling (Sveriges Riksdag 2010). En av städerna är Uppsala där stadsdelen           
Bergsbrunna planeras att exploateras till Uppsala södra (Kommunfullmäktige 2018). Uppsala          
är en växande stad och har som policy att vara en vägledande kraft för hållbar utveckling                
globalt, nationellt, regionalt och lokalt (Kommunfullmäktige 2017). Med detta tillkommer          
flera utmaningar, en av dessa är hållbar vattenanvändning. Uppsala ska till 2050 expandera             
för att kunna tillgodose behovet för en befolkning som prognostiseras att passera 300 000              
(Uppsala kommun 2018). Därför ska den södra delen av staden, Uppsala södra, utvecklas och              
för att säkerställa en hållbar resursanvändning gällande vatten vill Uppsala kommun att            
vägval för vattenanvändning i framtida stadsdelar planeras på ett hållbart sätt.  

Detta projekt undersöker olika lösningar för effektiv hushållning med vatten i Bergsbrunna            
och tar fram underlag för modellering av vatten och avlopp i modelleringsprogrammet LEAP.             
Namnet står för ”Long-range Energy Alternatives Planning system” och programmet används           
av Uppsala kommuns miljöhandläggare för att ta fram olika scenarion som underlag för             
kommunens vägval för stadsutveckling. 

1.1 Syfte, mål och frågeställning 
Syftet med projektet är att undersöka olika lösningar för förändrad vattenanvändning utifrån            
ett hållbarhetsperspektiv, för att ge en grund för framtida vägval inom stadsplanering. Detta             
har konkretiserats genom följande tre mål: 
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1. Ta fram en översikt för hur vattenanvändningen i Uppsala ser ut idag för att kunna               
jämföra effekten av att implementera olika nya lösningar, med effekten av att bygga             
med etablerade lösningar. 

2. Ta fram olika lösningar och  
- data på deras vattenanvändning för modellering i LEAP och jämförelse          

sinsemellan.  
- data över hållbarhetsaspekter utöver vattenanvändning, som inte       

nödvändigtvis går in i LEAP eller som inte går att jämföra med andra             
lösningar. 

- diskussion om andra aspekter av lösningarna som är svårare att kvantifiera. 
3. Sammanställa en slutrapport där de olika lösningsförslagen och deras vattenåtgång          

och andra hållbarhetsaspekter presenteras och diskuteras. 

Projektet har utgått från följande frågeställning: 

Hur ser vattenanvändningen i Uppsala ut idag och vad blir effekten av att använda nya kontra                
etablerade lösningar? 

1.2 Avgränsningar 
Att stadsdelen Bergsbrunna till största delen kommer att exploateras från grunden minimerar            
begränsningarna för vilka lösningar som kan implementeras, projektet avgränsas därför          
geografiskt till denna stadsdel. En annan avgränsning är att projektet inte undersöker            
produktionen av dricksvattnet, och inte heller behandlar vattnet som går ut från stadsdelen till              
reningsverken. Fokus ligger därför endast på det vatten som rör sig inom stadsdelen. 

Det är inte klart vilka typer av arbetstillfällen som kommer att finnas i framtida Bergsbrunna,               
och vattenanvändningen på olika arbetsplatser och industrier kan se väldigt olika ut. Projektet             
koncentrerar sig därför i första hand på lösningar som går att använda i hushåll och offentlig                
miljö. Då det inte finns en färdig detaljplan över Uppsala södra går det inte att säga säkert hur                  
mycket av ytan som kommer att vara tak, eller hur mycket hårdgjord yta som kommer att                
finnas. Därför utförs endast exempelberäkningar för dessa ytor. Ytterligare en avgränsning är            
att projektet inte begränsas av vilka lagar som gäller i dagsläget eller vilka möjligheter som               
kommunen har att påverka stadsplanering och utbyggnad då dessa och liknande faktorer kan             
komma att ändras i framtiden. Av liknande anledningar läggs inget fokus på de ekonomiska              
aspekterna av att implementera olika lösningar. 

2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs översiktligt Uppsala kommuns syn på hållbar stadsutveckling och            
vattenanvändning i Bergsbrunna, modelleringsprogrammet LEAP samt olika lösningar inom         
området vatten och avlopp. 

2.1 Uppsala kommun 
Uppsala kommun har fastlagt en policy för hållbar utveckling som beskriver hur kommunen             
ska arbeta för att utvecklas hållbart (Kommunfullmäktige 2017). Policyn är framtagen efter            
FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 (Regeringskansliet 2016). Kommunen          
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skriver i policyn att deras utgångspunkter är: 

- “Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt,           
nationellt, regionalt och lokalt” 

- “Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling” 
 

Uppsala kommun har idag en befolkning på 219 914 invånare och beräknas växa till 300 000                
(Kommunledningskontoret 2018; Uppsala kommun 2018) till år 2050. Av denna anledning           
planerar kommunen att exploatera nya stadskärnor, där en av dessa är stadsdelen Bergsbrunna             
som en del av Uppsala södra (Uppsala kommun 2016; Kommunfullmäktige 2018).  

2.1.1 Bergsbrunna 
En generell kartläggning över hur Bergsbrunna planeras att exploateras kan ses i figur 1              
(Andersson & Uppsala kommun 2019).  

 

Figur 1:  Här visas en kartläggning för exploatering utifrån Bergsbrunna inom röd markering utifrån 
översiktsplanen (Andersson & Uppsala kommun 2019).  

År 2017 hade Bergsbrunna 1 372 invånare (Kommunledningskontoret 2018), och större delen            
av exploateringen kommer enligt Uppsala kommuns översiktsplan ske på obebyggd mark           
(Uppsala kommun 2016). Det ska byggas på ett sätt så att Bergsbrunna “bidrar till utveckling               
av resurseffektiva, innovativa och hållbara tekniska försörjningssystem“. Enligt        
översiktsplanen ska det i Bergsbrunna finnas både bostäder, verksamheter och grönområden. 

En av utmaningarna med att ta fram en prognos för den framtida vattenanvändningen i              
Bergsbrunna är osäkerheten i hur vattenanvändningen kommer att förändras till 2050. För att             
beräkna dricksvattenbehovet i Bergsbrunna om stadsdelen skulle använda samma mängd          
dricksvatten som Uppsalagenomsnittet 2013 användes följande data: 
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- Stadsutvecklingen av Bergsbrunna förväntas få totalt 40 000 – 50 000 boende år 2050              
(Miljöhandläggare Uppsala kommun 2019) 

- Stadsutvecklingen av Bergsbrunna förväntas få totalt 15 000 – 20 000 arbetsplatser            
2050 (Miljöhandläggare Uppsala kommun 2019) 

- Stadsutvecklingen av Bergsbrunna beräknas få ett medelvärde på 2,5 boende per           
hushåll 2050 (Miljöhandläggare Uppsala kommun 2019) 
 

Enligt Holmgren (2018) använder en genomsnittlig Uppsalabo idag 140 L dricksvatten per            
dygn och enligt Svenskt Vatten (2017) är den genomsnittliga användningen 140 L per person              
och dygn även på riksnivå. Båda redogör också för fördelningen mellan de olika             
användningsområdena i hushållet, vilket  presenteras i figur 2. 

 

Figur 2: Fördelning av vattenanvändning per person och dygn (Svenskt Vatten 2017; Holmgren 2018). 

2.2 Omvärldsanalys 
År 2050 kommer cirka 6,4 miljarder människor att bo i städer och efterfrågan på vatten               
beräknas öka med 55 % (Cities of the Future 2019a). På grund av klimatförändringar behövs               
mer hållbara vattenbehovsåtgärder och detta avsnittet behandlar faktorer som ansetts          
effektiva i det avseendet i städerna Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza (Stavenhagen            
et al. 2018). Dessa städer är särskilt intressanta då deras dagliga vattenanvändning            
(Stavenhagen et al. 2018) är lägre än i Uppsala. 

2.2.1 Vattenbehovsåtgärder 
En definition på vattenbehovsåtgärder, WDM (water demand management), består av minst           
en av följande fem delar enligt Brooks (2006):  

- Sänka kvaliteten eller kvantiteten på vatten som behövs för att uppfylla ett visst             
uppdrag. 

10 



 

- Förändra uppdraget så att det kan bli uppfyllt med mindre vatten eller med lägre              
vattenkvalitet. 

- Reducera förlusten av kvantitet eller kvalitet hos vatten när det går från källa, genom              
ledningsnät och vidare till utlopp. 

- Förflytta tidpunkten av användning från hög- till lågbelastning. 
- Öka kapaciteten hos vattensystemet så det kan fortsätta att leverera till samhället även             

under perioder när tillgången till vatten är låg. 
 

Denna definition på WDM är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid hantering av vatten.               
Den går att applicera på vattenanvändningen i jordbrukssyfte såväl som i de urbana miljöerna              
eftersom den behandlar både kvaliteten och kvantiteten på vattnet (Brooks 2006).  

Att vattenanvändningen framför allt måste effektiviseras och minskas i städer beror på att det              
tillgängliga sötvattnet inte räcker till för den höga och ökande befolkningstätheten. Det som i              
första hand påverkar dagens och framtidens vattenhantering är följande faktorer          
(Organisation for Economic Co-operation and Development 2016): 

- Åldrad eller obefintlig infrastruktur 
- Lagar och förordningar 
- Klimatförändringar 
- Vattenföroreningar 
- Hur prioriterad vattenhanteringen är på den politiska agendan 

 
Andra faktorer som omnämns är växande befolkning och stadsutveckling (Organisation for           
Economic Co-operation and Development 2016).  

2.2.2 Effektiva åtgärder för vattenanvändning 
Stavenhagen et al. (2018) jämförde vattenanvändning i fyra europeiska städer för att få             
förståelse för vilka faktorer som har störst inverkan på hushållens vattenanvändning. Dessa            
städer var Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza, vilka alla hade relativt låg            
vattenanvändning per person och dygn jämfört med Uppsala år 2015. Undersökningen           
fokuserade på hur vattenleverantörer värderade ett antal faktorers påverkan på          
vattenanvändningen. De undersökta faktorerna går att läsa mer om på s. 191 i Stavenhagen et               
al. (2018). Den utfördes genom att förse dessa vattenleverantörer med ett frågeformulär per år              
under en tioårsperiod (1995-2015) där vattenanvändningen och avgiftsutvecklingen        
behandlades, och genom att hålla intervjuer med experter inom branschområdet i respektive            
stad. Detta betyder att resultatet baserades på subjektiva uppfattningar men ger likväl en             
överblick på vilka faktorer som bidrar till en lägre vattenanvändning. Vattenanvändning och            
dess minskning för respektive stad presenteras i tabell 1 (Stavenhagen et al. 2018). 
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Tabell 1: Vattenanvändning i respektive stad år 2015 och dess totala minskning efter studerad period               
(Stavenhagen et al., 2018). 

Städer Vattenanvändning 2015 [L/dygn & 
person] 

Minskning och år [%] 

Berlin 113 10 (1995-2015) 

Köpenhamn 104 22 (1995-2015) 

Tallinn 96 31 (1998-2015) 

Zaragoza 96 29 (2000-2015) 

 

Av de 13 faktorer som undersöktes ansågs följande ge störst effekt vid implementering             
(Stavenhagen et al. 2018): 

- Renoveringsinvesteringar och underhåll av system 
- Kampanjer för vattenbesparande tekniker  
- Installation av system som snabbt upptäcker läckage  
- Kommunala bestämmelser  
- Installation av individuella vattenmätare  
- Kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om hållbar resursanvändning 

Berlin avvek något från övriga städer genom att inte värdera någon utav faktorerna som starkt               
bidragande trots en betydande reduktion av vattenanvändning i hushållen under denna           
tidsperiod. Nedan följer mer specifik information för de undersökta städerna.  

2.2.2.1 Berlin 
Huvudprioriteringen i Berlin var inte att minska vattenanvändningen, utan det var att bevara             
vattenresursernas rena och återanvändningsbara status. De ansåg att besparingen inte ska           
överdrivas då ett visst flöde krävs för att upprätthålla vattenkvaliteten (Wasserbetriebe u.å).  

Berliner Wasserbetriebe (BWB) förser 3,5 miljoner invånare i Berlin med vatten, men de har              
bara 270 000 registrerade kunder som använder vattenmätare. Medvetenheten hos          
befolkningen som gör att de håller sin vattenanvändning på en låg nivå måste alltså grundas i                
någon annan faktor (Stavenhagen et al. 2018). Under tidiga 90-talet genomfördes en drastisk             
höjning av vatten- och avloppspriser, vilket troligen var den största orsaken till att den              
genomsnittliga vattenanvändningen minskade (Schleich & Hillenbrand 2009). 

2.2.2.2 Köpenhamn 
HOFOR, Danmarks största vattendistributör, har genom ett aktivt        
läckagedetekteringsprogram minskat sina vattenförluster till 7 %. Programmet innebar att se           
över hela rörsystemet var tredje år, samt använda ljudloggers för att upptäcka läckage (Brears              
2016). I Köpenhamn är det lagstadgat att alla fastigheter som är kopplade till det allmänna               
vattenledningsnätet måste ha en vattenmätare installerad, detta gäller dock inte enskilda           
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hushåll. Att installera individuella vattenmätare för enskilda hushåll skulle kunna minska           
vattenanvändning med 20 % enligt en undersökning av HOFOR (Brears 2016). 

HOFOR har många projekt för att minska vattenanvändningen hos befolkningen. Till           
exempel kan konsumenter kontakta dem om konsumenten själv vill minska sin           
vattenanvändning och oftast förser HOFOR konsumenten med flödesreducerare för kranar          
utan kostnad, speciellt om det är en bostadsförening som tar kontakt. HOFOR använder sig              
också av testfamiljer för att samla in data för en oprövad teknik och utvärderar resultaten               
(Brears 2016). För att nå ut till allmänheten besöker de skolor och undervisar unga elever om                
vattenbesparing, där eleverna även får utse två vattenhjältar i klassen. Alla elever får             
dessutom en bok som handlar om vatten för att sprida kunskapen till sina föräldrar. HOFOR               
har en hemsida där information om vatten och avlopp finns och de använder sig även av                
Facebook där det anordnas tävlingar med vatteneffektiva apparater som pris (Brears 2016).            
Däremot är den stora utmaningen för HOFOR att nå den del av befolkningen som inte anser                
att vatten är en knapp resurs. De ska i framtiden satsa på att använda mer skräddarsydda                
kampanjer för olika målgrupper (Brears 2016).  

Det blir alltmer vanligt att samla upp regnvatten på taken till nya kontorsbyggnader,             
konserthus och universitet i Köpenhamn för att sedan använda det till att spola toaletterna,              
vilket bidrar till en betydande minskning av dricksvattenanvändningen (International Water          
Association 2019b).  

Energiförbrukningen för att leverera en kubikmeter dricksvatten i Köpenhamn är 0,3 kWh,            
vilket troligen är den lägsta bland alla huvudstäder (International Water Association 2019b).            
Detta har uppnåtts genom energieffektiva pumpar, tryckreglering i ledningarna samt          
installation av solpaneler på vattenledningsverken vilket minskat den externa elförbrukningen          
med 25 % per år (International Water Association 2019b). Reningsverken genererar idag mer             
energi än vad de förbrukar genom att omvandla biogas till värme och el, samt med hjälp av                 
energisnåla maskiner. Köpenhamn försöker alltid vara ett hållbart föredöme och exempel på            
detta är att på reningsverken testas det om det går att återvinna värme från avloppsvatten och                
i nya bostäder tillåts installering av avfallskvarnar i köket för att öka produktionen av biogas               
(International Water Association 2019b). 

2.2.2.3 Tallinn 
Problemet i Estland var inte tillgängligheten av drickbart vatten utan det var att försäkra sig               
om att det höll god kvalitet. Detta ledde till en stor satsning på behandling av avloppsvatten                
eftersom kvaliteten på det drickbara vattnet är starkt kopplad till hur effektiv reningen är              
(Hanni 1999). I samband med detta lyckades man i Tallinn sänka sitt läckage från 32 % till                 
16 %. Denna satsning genomfördes under en tioårsperiod mellan 2004 till 2014. Den största              
anledningen till läckageminskningen var den ökade förmågan att snabbt upptäcka och           
eliminera läckaget  (Tallinna vesi u.å).  

Enligt studien av Stavenhagen et al. (2018) hade installeringen av individuella vattenmätare            
störst påverkan på dricksvattenanvändningen i Tallinn. Detta initiativ startades år 1995 och            
fem år senare var det ett krav att installera dem, annars kunde inte vattenanvändningen              
faktureras. För lägenhetshus finns en gemensam mätare men även individuellt i varje            
lägenhet och sedan betalar respektive hem för sin vattenanvändning till bostadsföreningen           
(Stavenhagen et al. 2018). I samband med detta började vattenbesparande tekniker för hushåll             
lanseras och reparation av rör samt vattenledningar i hemmen ökade. Tallina Vesi, Tallinns             
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stora vattenleverantör, använde sig av offentliga informationskampanjer som fokuserade på          
säkerheten och kvaliteten på dricksvattnet samt på vattenbesparing (Stavenhagen et al. 2018). 

2.2.2.4 Zaragoza 
Mellan 2002 till 2009 utfördes många åtgärder på infrastrukturen där den totala kostnaden             
slutade på 84,5 miljoner euro. Från denna summa gick 65 % åt att renovera ledningsnätet,               
vilket var en direkt konsekvens av EU:s krav på att drastiskt minska läckaget (Celma 2011).               
Antalet registrerade läckage halverades från 664 till 331 under perioden 1996 till 2008.             
Förbättringen av infrastrukturen fortsatte mellan år 2008 till 2013 med fokus på införande av              
regnvattensamlare, förbättrade avloppssystem och reningsverk samt översvämningsskydd       
(Celma 2011). 

Ett mål i Zaragoza var att etablera en vattenbesparande kultur genom en kampanj med fyra               
faser (Philip 2011): 

1. “Små steg, stora lösningar” - Första fasen fokuserade på att öka medvetenheten för att              
minska vattenanvändningen i hushåll, offentliga byggnader och kommersiell aktivitet         
genom beteendeändringar och vattenbesparande teknik. 

2. “50 goda exempel” - Andra fasen innebar att 50 exempel på vatteneffektiv teknik             
installerades i parker, trädgårdar, offentliga byggnader och industrier för att          
demonstrera funktionerna och upprätta en positiv bild hos befolkningen. 

3. “Skola för effektiv vattenanvändning” - I den tredje fasen delades det ut broschyrer             
till de sektorer med störst vattenanvändning som förklarade hur de 50 exemplen i fas              
två fungerade. 

4. “100 000 engagemang” - Fas fyra bestod av att registrera 100 000 vattenbesparande             
engagemang från befolkningen och företag för att sedan redovisa detta på den            
internationella mässan “Water and Sustainable Development” som hölls i Zaragoza          
2008. 

Förutom denna kampanj installerades vattenmätare i varje hushåll för att erhålla direkt            
återkoppling mellan vattenanvändning i förhållande till prisändringar (Stavenhagen et al.          
2018). 

Det satsades även på nya urbana miljöer med system för regnvattenåtervinning, hushåll med             
vattenbesparande apparater såsom att återanvända duschvatten, och smarta        
bevattningssystem. Ett exempel är “Parque Oliver”, där det smarta bevattningssystemet          
implementerades och vattenåtgången minskade med 68 % (Celma 2011). 

2.3 Framtidsklimat i Bergsbrunna 
Klimatscenarion är långsiktiga prognoser för klimatet. För grundläggande antaganden         
används ett utsläpps- och strålningsscenario (SMHI u.å. a). Denna rapport använder RCP8,5            
som innebär höga utsläpp av koldioxid även framöver (SMHI 2017) och utgår från SMHI:s              
klimatscenarion för Skandinavien (SMHI u.å. b) samt för Uppsala län (Sjökvist et al. 2015).              
RCP8,5 används eftersom det ger beredskap för de mest extrema förhållandena. Används            
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annat RCP kan framtidsklimatet bli annorlunda. Samtliga värden från klimatscenarion är           
medelvärden över långa tidsperioder och de verkliga värdena kan därför variera år till år. 

Årsnederbörden kommer att öka till andra halvan av seklet i Bergsbrunna (SMHI u.å. b,              
2019). Denna tidshorisont används eftersom Bergsbrunna planeras vara färdigbyggt till 2050           
men stadsdelen måste vara byggt för att hålla även efter 2050. Den extrema nederbörden              
vilken påverkar risken för skyfall, översvämning och förändrat flöde i vattendrag kommer att             
öka (Sjökvist et al. 2015). Antal dagar för längsta värmebölja, dygnsmedeltemperatur över 20             
°C, kommer att öka samt antal dagar med låg markfuktighet kommer öka och därför kommer               
bevattningsbehovet att öka (Sjökvist et al. 2015). Vegetationsperioden blir längre vilket ger            
ökade möjligheter för odling (Sjökvist et al. 2015).  

2.4 Läckage i ledningsnätet 
Idag har Uppsalas dricksvattenledningar ett läckage på ca 13–14 % i transporten från             
vattenverken till hushållen (Lustig 2019). Det finns således en betydande del vatten att spara              
in om läckaget från dessa vattenledningar kan minskas. Idag lägger exempelvis Stockholm            
Vatten och Avfall merparten av sina nya ledningar i polyeten, vilket enligt dem medför en               
kraftig sänkning av mängden läckage på grund av att dessa rör inte läcker (Wahlund, 2019).               
Även Oslo kommun använder sig av denna typ av ledningar för sitt vattennät (Cranser 2013). 

Om denna typ av rör eller likvärdiga används kan vattenanvändning i teorin minska med              
uppemot 14 %. Det är dock inte realistisk att tänka sig ett helt läckagefritt rörsystem.               
Danmark har exempelvis lagfört att vattenleverantörer inte får ha större läckage än 10 % och               
om inte detta uppnås får organisationen böter (Eriksson & Kamstrup Sverige, 2019), vilket             
tyder på att det är möjligt att få ner totala läckaget till under 10 %.  

2.5 Regnvatteninsamling för hushållsbruk 
Regnvatteninsamling är en av de äldsta metoderna som människor har använt sig av för att               
tillskansa sig vatten. Betydelsen av regnvatteninsamling har dock minskat sedan industriella           
revolutionen i takt med att centraliserade dricksvattensystemet har används i allt större            
utsträckning (Söderqvist 2019). Under senare år har däremot regnvatteninsamling fått en allt            
större betydelse runt om i världen på grund av en ökande brist på dricksvatten (Söderqvist               
2019). Exempelvis är Australien en av de länderna där regnvatteninsamling har börjat            
användas i allt större utsträckning (Söderqvist 2019). Även i Japan har användningen av             
regnvatten ökat tack vare statligt stöd (Söderqvist 2019).  

Kärnan i ett regnvatteninsamlingssystem är en uppsamlingsyta, exempelvis ett hustak, samt           
någon typ av förvaring av de uppsamlade vattnet, så att vattnet kan användas när det behövs.                
En sådan förvaring kan exempelvis ske via en tank nedgrävd i marken (Campisano et al.               
2017). Beroende på vad regnvattnet ska användas till kan det även krävas olika typer av               
rening innan de samlade vattnet används (Campisano et al. 2017). Regnvatteninsamling kan            
minska mängden vatten som belastar dagvattenhanteringen genom att nederbörd samlas upp           
(Farahbakhsh et al. 2009). 

2.5.1 Existerande system  
Ett exempel på modellering av vattenbesparingar som fås genom att samla in regnvatten har              
gjorts på den kanadensiska staden Guelph. Där har man med hjälp av en dataserie med               
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regnmängderna under en 60-årsperiod räknat ut effektiviteten av ett 160 m2 stort            
uppsamlingsområde (Farahbakhsh et al. 2009). Det visade sig att detta uppsamlingsområde           
skulle leda till en besparing av 34 % dricksvatten av ett hushålls behov genom att använda                
regnvatten för utomhusbruk, toalettspolning och tvättning av kläder om en tank på 6-8 m3              
används (Farahbakhsh et al. 2009). 

I modellen har Guelph en genomsnittlig nederbörd på 790 mm per år (Farahbakhsh et al.               
2009), vilket kan jämföras med 600-650 mm per år i Uppsala idag (Sjökvist et al. 2015).                
Mängd nederbörd i Uppsala beräknas att öka till 650-700 mm per år mellan åren 2021-2050               
enligt både RCP4.5 och RCP8.5 (Sjökvist 2015), vilket bör öka effektiviteten av            
regnvatteninsamling i Uppsala gentemot idag. En annan faktor som påverkar hur effektiv            
regnvatteninsamlingen kan bli är hur utspritt nederbörden faller under året (Farahbakhsh et            
al. 2009). För att undersöka om resultatet från modelleringen för Guelph kan antas             
överensstämma med situationen i Uppsala analyseras nederbördstrenderna i Kanadas         
huvudstad Ottawa, vilket ligger 54 mil sydväst om Guelph, och Stockholm, vilket ligger 7              
mil söder om Uppsala. Utifrån denna jämförelse kan ett liknande mönster av nederbörden             
över året antas i de båda huvudstäderna (MittResVader.se u.å), se bilaga B, figur B6. 

Redan idag byggs det en större kontorslokal i Uppsala där det planeras att använda regnvatten               
för toalettspolning. Det är det så kallade Celsiushuset på fastigheten Kronåsen 1:1 i             
Sciencepark som började byggas 2018 och beräknas färdigställas i årsskiftet 2020/2021. Där            
beräknas ca 450 arbetsplatser att inrymmas (Söderqvist 2019). 

2.6 Tekniker i hushållet 
Nedan följer tre tekniker i hushållet som kan spara på vattenanvändningen.  

2.6.1 Vattenbesparande munstycken 
Med målet att minska vattenanvändning i Kuwait genomfördes en kampanj där 1 100 000              
vattenbesparande strålsamlare på vattenkranar installerades i utvalda områden där         
vattenanvändningen var hög (Al-Senafy & Al-Khalid 2012). Strålsamlarna hade kapaciteten          
att minska vattenåtgången med 40 % och hade ett konstant flöde på 6 L per minut och                 
kampanjen ansågs lyckad och togs emot väl av invånarna (Al-Senafy & Al-Khalid 2012).  

Det svenska företaget Altered har utvecklat ett strålsamlande munstycke till vattenkranar som            
gör det möjligt att spara upp till 98 % vatten jämfört med en vanlig vattenkran (Altered                
2015). Munstycket är monterbart på de flesta befintliga vattenkranar och har två lägen;             
dimmläge och sprayläge efter behov, vilka väljs med en vridfunktion (Altered 2015).            
Munstycket är utrustat med två filter; det första filtret är placerat inuti munstycket och det               
andra är placerat precis under munstyckets öppning (Mickos 2019). När munstycket är            
inställt på dimmläge går vattnet genom båda filtren, vilket resulterar i en vattendimma som              
endast ger en vattenåtgång på 1 % av kranens normala mängd utan munstycket och med ett                
vattenflöde på 0,2 L per minut (Mickos 2019). När munstycket istället är inställt på sprayläge               
passerar allt vatten det första filtret och sedan går det mesta av vattnet genom munstyckets               
öppning (Mickos 2019). En mindre del vatten passerar det andra filtret och går ut som               
dimma, vilket resulterar i ett större vattenflöde jämfört med dimmläge (Mickos 2019).            
Sprayläge använder 10 % av motsvarande vattenmängd från kranen utan munstycke med ett             
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vattenflöde på 1,1 L per minut (Altered 2015). Det rekommenderade vattentrycket är två till              
åtta bar (Altered 2015).  

2.6.2 Gråvatten till toalettspolning 
I Uppsala förbrukas i genomsnitt 140 L vatten per person och dygn varav 28 L går till                 
toalettspolning (Holmgren 2018). En typisk cistern innehåller 6 L vatten och flödet från ett              
handfat är 0,08 L/s (Blokker et al. 2010).  

Potentialen för att återanvända gråvatten från hushåll till toalettspolning är stor (Gross et al.              
2015). Friedler (2004) undersökte kvalitén av gråvatten från olika källor i hushållet där             
resultatet visade att gråvatten från handfat i badrum var det vatten som innehöll minst              
föroreningar och att man med fördel ska återanvända det gråvatten som är minst förorenat.              
Friedler menar att eftersom efterfrågan på återanvänt gråvatten är mindre än produktionen är             
det möjligt att endast återanvända delar av det gråvatten som produceras i ett hushåll. I en                
studie av Campisano & Modica (2010) undersöktes huruvida gråvatten från handfat skulle            
kunna användas till toaletter för att minska vattenåtgången inom hushållen genom att mäta             
tiden det spolades i handfaten och antal toalettspolningar i sex hushåll. Därefter utfördes             
simuleringar baserade på den erhållna datan. I simuleringarna som utförs i Campisano &             
Modicas studie (2010) pumpas vatten från gråvattentanken till cisternen när volymen           
gråvatten i tanken matchar cisternens volym. Detta för att kunna uppnå en så stor              
dricksvattenbesparing som möjligt. I de fall där vattenflödet från vattenkranen är för låga för              
att cisternen ska hinna fyllas mellan varje spolning kommer den resterande vattenvolymen att             
kompletteras med dricksvatten (Campisano & Modica 2010). Slutsatsen från Campisano &           
Modicas studie (2010) var att det är möjligt att spara mellan 32-96 % om en gråvattentank                
fem gånger större än cisternen används. 

2.6.3 Vattencirkulerande dusch 
Efterfrågan på vattencirkulerande duschar har under de senaste åren ökat som en följd av den               
rådande globala vattenbristen, men även på grund av en ökad miljömedvetenhet (Orbital            
Systems AB 2018). Vattencirkulerande duschar gör det möjligt att använda en mindre            
vattenmängd vid varje dusch, vilket innebär att längre duschar kan äga rum utan att någon               
större mängd vatten används (Orbital Systems AB 2018). Ett vanligt duschtillfälle i Sverige             
på tio minuter kräver en vattenmängd på 150 L, motsvarande 15 L per minut (Owen 2018).                
Det svenska företaget Orbital Systems AB har utvecklat en vattencirkulerande dusch som ger             
ett motsvarande vattenflöde på 15 L per minut men med en betydligt mindre total              
vattenåtgång (Mahdjoubi 2018). Ett duschtillfälle på tio minuter med denna dusch använder            
totalt en vattenmängd på 15 L, vilket motsvarar en minskning av dricksvattenanvändning            
med 90 % jämfört med en konventionell dusch (Owen 2018). När duschen startas används 5               
L vatten och sedan tillkommer spill och avlägsning av det vatten som inte återanvänds (Owen               
2018). 

Orbital Systems duschloop består i stora drag av en brunn med tillhörande sensor som känner               
av ifall vattnet behöver renas. Det vatten som innehåller en stor mängd föroreningar byts ut               
direkt och vatten som kan renas går in i en cirkulationspump (Mahdjoubi 2018). Detta vatten               
filtreras genom ett förfilter som filtrerar bort större partiklar och därefter går vattnet in i ett                
nanofilter som filtrerar bort mindre partiklar. Vattenkvalitén kontrolleras därefter av en           
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filterkvalitésensor och hamnar sedan i en reservoar utrustad med nivåsensorer. Sist går det             
renade vattnet in i en uppvärmningsanordning (Mahdjoubi 2018). 

2.7 Källsorterande avlopp 
Dagens svenska avloppssystem delas vanligtvis upp i dagvatten och spillvatten, där           
spillvattnet som kommer från hushållen består av gråvatten blandat med svartvatten           
(Lidström 2013). Detta avsnitt undersöker separation av svart- och gråvatten, men även            
möjligheten att transportera matavfall i avloppssystemet. De främsta fördelarna med en           
separation är en förenklad energi- och näringsämnesåtervinning (Kärrman et al. 2017), men            
flera möjliga separationssystem såsom vakuumtoaletter använder också mindre vatten än          
konventionella toaletter (af Petersens et al. 2001). 

2.7.1 Vakuumtoaletter 
Det finns åtskilliga exempel på genomförda och pågående projekt med vakuumsystem för            
separation av svartvatten i Sverige och resten av Europa, där ett av de senaste exemplen är                
projektet H+ i Helsingborg med den nya stadsdelen Oceanhamnen (Kärrman et al. 2017).             
Jämfört med konventionella toaletter har ett vakuumsystem en lägre vattenförbrukning då           
vatten endast används för att skölja toalettskålen, och transporten av urin och avföring i              
stället huvudsakligen sköts med hjälp av undertryck (af Petersens et al. 2001). 

Av spillvattnet beräknas svartvattnet innehålla 90 % av kvävet, 74 % av fosforn och 79 % av                 
kaliumet (Vinnerås et al. 2006). Den största vinsten med att hantera svartvattnet separat och              
inte späda ut det med gråvattnet är att det får en högre koncentration av näringsämnen och                
organiskt kol och en lägre koncentration av tungmetaller, vilket förenklar återvinning av            
näringsämnen och energi (Book Emilsson et al. 2006). Den lägre vattenförbrukningen hos ett             
vakummsystem skulle ytterligare minska utspädningen, samtidigt är det viktigt att tillräckligt           
mycket vatten används för att toaletten ska hållas ren och driftstopp undvikas (Petersens et al.               
2001). När svartvattenseparation implementerats på landsbygden eller mindre orter har          
näringsämnen kunnat spridas direkt på odlingsmark via det rötade avloppsslammet (Kärrman           
et al. 2017). I Helsingborg har det i stället beslutats att leda svartvattnet till reningsverket, där                
en separat anläggning för att ta hand om svartvattnet kommer att byggas (Kärrman et al.               
2017). 

2.7.2 Urinsortering 
Urin utgör mindre än 1 % av spillvattnets volym, men beräknas innehålla 79 % av               
spillvattnets kväve, 49 % av dess fosfor och 59 % av dess kalium (Vinnerås et al. 2006). Ett                  
urinsorterande system ser ut som andra toaletter, men har en egen skål för urin i den främre                 
delen av toaletten som kan spolas med en mindre mängd vatten. Enligt samma princip som               
för svartvattenseparation skulle urinsortering göra det lättare att återvinna näringsämnen,          
minska belastningen på recipient och minska vattenanvändning (af Petersens et al. 2001).            
Många av de genomförda projekten med urinsorterande system vilka genomförts i Sverige            
sedan 90-talet har dock avbrutits och systemen bytts ut mot konventionella toaletter (Kärrman             
et al. 2017), detta trots att Sverige anses ligga i framkant vad gäller återanvändning av               
humanurin (Lienert 2013). Den främsta anledningen till detta var den extra hanteringen för             
användaren och risk för dålig lukt, men också högre kostnader (Jönsson et al. 2000; Lienert               
2013; Kärrman et al. 2017). Exempelvis bedömde projektet H+ att ett urinsorterande system             
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var det mest hållbara alternativet, men valde ändå bort det på grund av ovan nämnda aspekter                
(Kärrman et al. 2017). För att kunna implementera urinsortering skulle nackdelarna behöva            
adresseras, antingen genom att arbeta för en ökad acceptans av dem eller genom att utveckla               
tekniska lösningar som åtgärdar dem (Lienert 2013). 

2.7.3 Avfallskvarnar 
Matavfall är något som i dagens Sverige vanligtvis inte transporteras med spillvattnet, men             
system med matavfallskvarnar för sådan transport är vanliga i bl.a. USA (Davidsson et al.              
2011). Jämfört med dagens insamling i påsar har ett sådant system fördelar såsom minskade              
motortransporter och ökad bekvämlighet för användaren, vilket i sin tur kan öka andelen             
matavfall som samlas in (Kärrman et al. 2017). Den största nackdelen är att matavfallet späds               
ut med resten av spillvattnet och att återvinningen av kol och näringsämnen därmed blir              
mindre effektiv (Davidsson et al. 2011). I Oceanhamnen i Helsingborg kommer ett system             
byggas där matavfallet mals i avfallskvarn och sedan transporteras i ett separat rörsystem för              
separat rötning vid reningsverket (Kärrman et al. 2017). 

2.8 Stadsodling 
Stadsodling kan tänkas ske på tak, balkonger, i hushåll, i parker, på torg eller på industriell                
skala. Stadsodling som engagerar befolkningen bidrar till social gemenskap och därför social            
hållbarhet (Queiroz 2017). Bevattning kan tänkas ske med dricksvatten, regnvatten eller           
dagvatten och påverkar därför vattenanvändningen i staden. Odling kan exempelvis ske i            
jord, i hydroponisk odling eller i akvaponisk odling (Khalil 2014) och de två sistnämnda              
presenteras mer ingående nedan.  

En vision för vertikal stadsodling på industriell skala är att den kan sammanlänkas med              
stadens infrastruktur såsom fjärrvärme (Plantagon u.å.). 

I Utah, USA, har en undersökning genomförts om vattenanvändning och effektiviteten hos            
olika bevattningsmetoder för urbana odlingar under en odlingssäsong (Pratt et al. 2018).            
Slutsatsen av studien blev att kunskap om när och hur bevattning ska ske är grunden för en                 
effektiv bevattning. 

En undersökning av salladsodling med hydroponisk odling i jämförelse med konventionell           
odling i Arizona, USA (Barbosa et al. 2015) angav att skörden, vattenförbrukningen och             
energiförbrukningen var som i tabell 2. 

Tabell 2: Skörd sallad, vattenförbrukning och energiförbrukning för hydroponisk respektive konventionell           
odling (Barbosa et al. 2015). Vattenförbrukningen och energiförbrukningen är per kg skörd.  

Odling Skörd  
[kg/m2 och år] 

Vattenförbrukning  
[L/kg och år] 

Energiförbrukning 
[kJ/kg och år] 

Hydroponisk 41 ± 6,1 20 ± 3,8 90 000 ± 11 000 

Konventionell 3,9 ± 0,21 250 ± 25 1 100 ± 75 

 
I rapporten från undersökningen menas att trots den höga energiåtgången är hydroponisk            
odling av intresse på grund av effektiv landanvändning och en mer effektiv matproduktion             
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(Barbosa et al. 2015). Den hydroponiska odlingen gav 11 ± 1,7 gånger högre skörd än den                
konventionella odlingen och krävde 82 ± 11 gånger mer energi enligt Barbosa et al.              
Vattenåtgången för den hydroponiska odlingen kan beräknas till 8 % av vattenåtgången för             
den konventionella odlingen. 

Akvaponisk odling bygger på att vatten och näringsämnen cirkulerar mellan till exempel fisk-             
eller skaldjursodling och växtodling vilket minskar utsläppen av näringsämnen (Khalil 2014).           
Det bör utredas om det finns möjlighet att använda restvärme från olika processer om              
akvaponik ska användas (Khalil 2014). Akvaponisk odling är känslig för störningar såsom            
temperatur eller sjukdomsangrepp (Khalil 2014). En experimentell akvaponisk odling i          
tropikerna krävde påfyllnad med 2,4 % av systemets vattenvolym för att kompensera för             
vattenförluster och odlingens vattensystem var drygt 30 m3 (Waara & Hedin 2012). En odling              
på 750 m2 använde motsvarande 686 MWh naturgas per år och 515 MWh el per år (Waara &                  
Hedin 2012). Förhållanden i en exempelodling, som producerade fisk och basilika, är 81 m3              
fisktank, 420 m2 odlingsyta, 750 m2 anläggningsyta, 18 ton foder per år samt tillsatserna              
105,5 kg Ca(OH)2, 100,9 kg KOH och 85,22 kg järnkelat, vilket gav 11 ton fiskproduktion               
och 13 ton basilikaproduktion per år (Waara & Hedin 2012). 

2.9 Dagvatten 
Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som inte infiltrerar jorden utan avrinner på ytan             
(Nationalencyklopedin u.å.). Utbyggnad av urban yta leder till att yta med god            
infiltrationskapacitet minskar, det vill säga mängden hårdgjord yta ökar, vilket gör att både             
mängden vatten som avrinner och avrinningens hastighet ökar (Stahre 2006). Därför är            
dagvattenhanteringssystem en väsentlig del i urban infrastruktur och bör således ha en central             
roll i stadsutveckling (Stahre 2006).  

2.9.1 Stängd dagvattenhantering 
Stängd dagvattenhantering används i denna undersökning som ett samlingsnamn för alla           
dagvattensystem som är stängda såsom ledningar. Dagvatten från urbana områden samlades           
traditionellt sett upp i underjordiska rör för att ledas bort så fort som möjligt (Stahre 2006). I                 
stadsdelar byggda innan 1950 är ledningarna byggda för att forsla avloppsvatten och            
dagvatten tillsammans i kombinerade ledningar medan stadsdelar byggda efter 1960 istället           
har ledningar byggda där separata system av dagvatten och avloppsvatten leds var för sig              
(Stahre 2006). Båda metoderna medför problem. Ett problem med kombinerad ledning är att             
när det blir mycket vatten i systemet bli det översvämning på olämpliga ställen och när               
vattenflödet genom reningsverk blir för stor minskar kapaciteten för rening (Stahre 2006). Ett             
problem med separata system är att dagvatten ofta leds direkt ut i recipienten, utan att renas,                
och föroreningar i dagvattnet påverkar vattenkvaliteten negativt (Lidström 2013). 

2.9.2 Öppen dagvattenhantering  
Öppen dagvattenhantering används i denna undersökning som ett samlingsnamn för          
dagvattenhanteringssystem som är öppna, enligt definition av Stahre (Stahre 2006), såsom           
dagvattendammar och diken. I kontrast till traditionell vattenhantering diskuterar Parr och           
Zaretsky (2011) ett koncept som går ut på en naturlig vattenhantering i en urban miljö. Det                
centrala i konceptet är ett meandrande vattenflöde och ytor som kan översvämmas inom ett              
väldefinierat område. Detta koncept skyddar mot förstörelse vid extrem nederbörd samtidigt           
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som översvämningsytan vid andra tillfällen kan användas som till exempel parkyta (Parr &             
Zaretsky 2011). 

En hållbar dagvattenhantering bör täcka flera aspekter såsom tekniska, miljömässiga,          
ekonomiska, estetiska och ekologiska och öppen dagvattenhantering bidrar ofta positivt till           
dessa (Stahre 2006). Sörensen (2018) drar slutsatsen att blågrön infrastruktur (öppen           
dagvattenhantering), vilket kombinerar vatten och vegetation kan minska        
översvämmningsrisken. Branschorganisationen Svenskt Vatten (2016) menar att       
dagvattenhanteringen måste vara hållbar och integreras i hela samhället samt att systemet            
åtminstone bör dimensioneras för att klara nederbördsförhållanden med återkomsttid på          
hundra år. Svenskt vatten (2016) konstaterar också att översvämningsytor kan vara           
nödvändiga och att endast stängd dagvattenhantering inte är tillräckligt.  

2.9.3 Dagvatten i Uppsala 
Enligt en handbok från Uppsala Vatten för dagvattenhantering i Uppsala (Alm et al. 2014)              
kan dagvatten hanteras lokalt, det vill säga vid ursprungsområdet exempelvis där regnet            
faller, eller ledas via ledningar (stängd dagvattenhantering) eller diken (öppen          
dagvattenhantering) till recipienter. En karta över Uppsala (Alm et al. 2014) visar att             
Uppsala Vatten leder dagvatten från platsen för den tänkta stadsdelen Bergsbrunna via ett             
dike till Sävjaån och mynnar till Fyrisån mellan stadsdelarna Ulleråker och Ultuna. En karta              
över avrinning (Alm et al. 2014) och vattenwebben (SMHI 2019) visar att avrinning även              
sker topografiskt till Sävjaån från Bergsbrunna.  

Handboken anger att “hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god status uppnås i             
Uppsalas recipienter” samt att “dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt          
stadslandskap” (Alm et al. 2014). Dagvattenhanteringen bör ta hänsyn till flera olika            
aspekter, till exempel sociala, ekonomiska och miljömässiga (Pirard & Alm 2014). Detta            
ligger i linje med att användning av öppen dagvattenhantering bör användas enligt föregående             
avsnitt. 

Handboken har en tillhörande exempelsamling över dagvattenhantering som tar upp hur           
dagvatten ska hanteras i Uppsala. Uppsala har beslutat att en hållbar dagvattenhantering            
innebär att dagvatten hanteras lokalt och att “infiltration, öppen avledning och ett            
mångfunktionellt nyttjande” främst ska användas (Pirard & Alm 2014). Exempelsamlingen          
tar upp flera olika sätt att hantera dagvatten. Även Stahre (2006, 2008) tar upp många av                
dessa. Nedan tas vegetationsklädda tak, dagvattendammar, grönytor och hur det ser ut i             
omvärlden upp. 

2.9.4 Vegetationsklädda tak 
Vegetationsklädda tak, även känt som gröna tak, minskar, utjämnar dagvattenflöden och           
berikar stadsmiljön (Pirard & Alm 2014). Exempelsamlingen antar att vegetationsklädda tak           
minskar den totala mängden avrunnet vatten med 50 % på ett år, detta antagande saknar               
källhänvisning (Pirard & Alm 2014). Avrinningen från taket fördröjs inte mycket vid extrem             
nederbörd enligt exempelsamlingen, utan endast på årsbasis. Vegetationsklädda tak i          
Augustenborg, Malmö, minskar avrinningen från taket med 50 % årligen (Stahre 2008). Det             
är viktigt att byggnaden utformas utifrån vilket tak det har, till exempel bör byggnadens              
ventilation dimensioneras därefter (Pirard & Alm 2014). Anläggningskostnaderna för         
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vegetationsklädda tak är högre och det krävs mer underhåll i jämförelse med ett vanligt tak               
men vegetationsklädda tak anses ha ett estetiskt värde (Pirard & Alm 2014).  

2.9.5 Dagvattendammar 
Dagvattendammar utjämnar dagvattenflöden och bidrar positivt estetiskt och ekologiskt         
(Pirard & Alm 2014). Dagvattendammar renar dagvatten, det vill säga avskiljer föroreningar            
genom sedimentering, växtupptag och nedbrytning. Utformning och underhåll av         
dagvattendammar är viktiga för att de ska vara effektiva (Pirard & Alm 2014). 

Enligt Alm et al. (2014) finns det ett tiotal dagvattendammar och översilningsytor i Uppsala.              
Kungsängens dagvattendamm som byggdes 2010 kan enligt en flödes- och          
sedimentundersökning sägas fungera väl som en anläggning som avskiljer föroreningar          
(Arnlund 2014). Dammen beräknas rymma drygt 7 000 m3 (Arnlund 2014). 

En dagvattenutredning är gjord för en annan del av Uppsala där exploatering sker, Södra              
staden (de Jonge et al. 2018). I dagvattenutredningen planeras det för dagvattendammar och             
en utbyggnad av Bäcklösadiket för att kunna hantera ett 100-årsregn. Runt Bäcklösadiket            
förespråkas en översvämningsyta, ett grönområde, som tillåter meandring (de Jonge et al.            
2018). Detta stämmer väl överens med det som Parr & Zaretsky (2011) och Stahre (2006)               
förespråkar. 

2.9.6 Grönytor 
De flesta exempel på dagvattenhantering är så kallad blågrön infrastruktur där grönytor            
blandas med vattenytor och tillsammans hanterar de dagvattnet. Enligt Stahres (2006) olika            
aspekter som öppen dagvattenhantering bidrar till borde dagvattenhantering som skapar          
grönytor i staden vara framtiden. Om dagvattenhanteringen kan utformas så att dagvatten            
används för att bevattna växter är det möjligt att dricksvatten och energi för tankbilar/pumpar              
kan sparas in. Ett exempel på sådan utformning är skelettjordar, vilka är ihåliga jordar som               
placeras i vägpartier och är ofta försedda med en nedsänkt växtbädd överst (Pirard & Alm               
2014). Det skapas en grön yta eftersom växter får bra förutsättningar såsom vatten och              
lufttillgång (Pirard & Alm 2014; Vall et al. 2016; Uppsala kommun 2019). Skelettjordar och              
nedsänkta växtbäddar renar och fördröjer dagvatten men effekten kan vara svår att mäta             
(Uppsala kommun 2019). Storleken som krävs för skelettjord eller nedsänkt växtbädd är 5-20             
m2 per 100 m2 hårdgjord yta och beror på utformningen av systemet (Vall et al. 2016). Att det                  
inte krävs stor yta för dagvattenhantering med skelettjordar och nedsänkta växtbäddar gör att             
ytor i staden kan användas effektivt (Uppsala kommun 2019).  

2.9.7 Omvärldsanalys av dagvatten 
I Vallastaden, Linköping, har en specialframtagen kulvert lagts för olika ledningar. Detta gör             
att gator inte kommer behöva grävas upp om nya ledningar ska dras för framtida system. Det                
enda som inte leds i kulverten är dagvatten (Staberg 2017) som hanteras separat. 

Augustenborg i Malmö har byggts om med blågrön infrastruktur (Sörensen 2018). Eftersom            
Augustenborg byggdes om kunde data från den traditionella dagvattenhanteringen innan          
ombyggnaden jämföras med data från nya dagvattenlösningar efter ombyggnaden (Sörensen          
2018). I Augustenborg finns totalt 14 000 m2 vegetationsklädda tak (Sörensen 2018), vilket             
motsvarar 24 % av all takyta. De vegetationsklädda taken har en väldigt liten inverkan på               

22 



 

avrinningen under extrema nederbördsförhållanden (Sörensen 2018). Sörensen (2018)        
påpekar att det verkar finnas tvetydigheter i hur effektiva vegetationsklädda tak egentligen är             
då källor som Sörensen nämner är motsägande. Dagvattendammar i Augustenborg har           
uppskattas kunna hantera 1 000 m3 vatten och en multifunktionell översvämningsyta kan ta             
ytterligare 3 000 - 4 000 m3 (Sörensen 2018). Jämfört med omkringliggande områden har              
Augustenborg ungefär samma sammansättning av byggnader, vägar och hårdgjorda ytor men           
översvämmning är mer än 10 gånger mindre troligt i Augustenborg jämfört med andra             
omkringliggande områden (Sörensen 2018).  

3. Metod 
Projektet är indelat i fem delar, litteraturstudie, framtagning av data, utformning av scenarion,             
riskbedömning och osäkerhetsanalys.  

3.1 Litteraturstudie och datainsamling 
I projektet samlades information in med Uppsala universitets sökmotorer, Google Scholar           
och allmänna sökmotorer. I litteraturstudien undersöktes olika länders vattenanvändning,         
Uppsalas befintliga vattenanvändning, regnvatteninsamling, dricksvattenläckage, tre      
vattenbesparande tekniker i hushållet, tre källsorterande avloppssystem, dagvattenhantering        
och stadsodling.  

Med litteraturstudien som utgångspunkt samlades data gällande de olika lösningarnas          
vattenåtgång in. Detta för att senare användas vid beräkningar av nuvarande och framtida             
vattenanvändning. Utöver data för lösningarnas vattenanvändning gjordes en studie om          
Uppsalas framtida nederbörd utifrån klimatdata från SMHI. 

3.2 Beräkningsmetoder och data 
I detta avsnitt presenteras hur beräkningar genomförts. I samtliga beräkningar används           
Uppsala Vattens värde för den genomsnittliga dricksvattenanvändningen per dygn och          
person, och medelvärden för värden från prognos för Bergsbrunna 2050 efter samtal med             
Jedland (2019). De beräkningarna som inte är triviala presenteras med ekvationer. Rapporten            
förutsätter att mängden dricksvatten till mat och dryck inte kan påverkas. För vissa lösningar              
utförs inga beräkningar, till exempel kampanjer, avfallskvarnar och dagvattendammar.         
Samtliga beräkningar bygger på antagandet att vattenanvändningen förändras i enlighet med           
de källor siffrorna kommer ifrån. 

3.2.1 Nuvarande dricksvattenanvändning och trend i Uppsala 

År 2013 var den totala dricksvattenproduktionen, Vproduktion_2013, i Uppsala cirka 17 500 000 m3 
(Uppsala Vatten och Avfall AB 2015). År 2005 var ca 168 000 personer anslutna till 
Uppsalas dricksvattennät, N2005, och den totala debiterade dricksvattenmängden låg på ca 10 
400 000 m3, Vdeb_tot_2005.  År 2013 hade antalet anslutna stigit till ca 184 000, N2013, men den 
debiterade mängden hade sjunkit till ca 10 000 000 m3, Vdeb_tot_2013. Utifrån detta kan 
Uppsalahushållens dricksvattenanvändning för de båda åren beräknas, se ekv. (1) och ekv. 
(2), och en procentuell förändring, pdeb,  tas fram i ekv. (3). 
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                                                     (1) V deb  ॒pers  ॒2005 = N2005

V deb  ॒tot  ॒2005
  

                                                      (2) V deb  ॒pers  ॒2013 = N2013

V deb  ॒tot  ॒2013
  

                                                    (3)pdeb = V deb  ॒pers  ॒2005

V  − V  deb  ॒pers  ॒2005 deb  ॒pers  ॒2013  

För att beräkna dricksvattenmängden per arbetstillfälle och dygn görs följande antaganden:           
det vatten som inte debiterats hushåll går till företag, läckaget från dricksvattenledningarna            
var 13 % och att antalet arbetstillfällen 2013 var desamma som 2015, vilka var 101 736                
stycken, Narbetstillfällen_2013 (Statistiska centralbyrån 2017). Ledningsförlusterna och den        
debiterade vattenmängden till hushåll dras av, vilket ger den totala dricksvattenmängden som            
levererats till samtliga arbetsplatser, Vtot_arbetsplatser_2013, se ekv. (4). Dricksvattenmängden per          
arbetstillfälle och dygn, Varbetstillfälle_2013, beräknas enligt ekv. (5). 

               (4)1 , 3)   V tot  ॒arbetsplatser ॒2013 = V produktion  ॒2013 · ( − 0 1 − V deb  ॒tot  ॒2013  

                                                    (5)V arbetstillfälle  ॒2013 = Narbetstillfällen  ॒2013

V tot  ॒arbetsplatser ॒2013  

3.2.2 Dricksvattenanvändning i Bergsbrunna (Uppsala Södra) 2050 utan        
läckage 

Vid beräkning av den totala dricksvattenanvändningen i exploaterade Bergsbrunna 2050 i           
ekv. (6), Vtot_dricks_Bergsbrunna, görs följande antaganden: att den genomsnittliga         
dricksvattenanvändningen, Vmedel_dricks_pers, i hushållen ligger på 140 L per person och dygn, att             
alla arbetstillfällen använder lika mycket vatten som det beräknade genomsnittliga          
arbetstillfället i Uppsala gjorde 2013, Vmedel_dricks_arbetstillfälle, att antalet invånare i framtida           
Bergsbrunna (Uppsala södra), Ninv, kommer att vara 45 000 och att antalet arbetstillfällen,             
Narbetstillfällen, kommer att vara 17 500 (Miljöhandläggare Uppsala kommun 2019). Dessutom           
antas Bergsbrunnas nya ledningsnät vara helt läckagefritt.  

(6) V tot  ॒dricks  ॒Bergsbrunna = V medel  ॒dricks  ॒pers · N inv + N arbetstillfällen · V medel  ॒dricks  ॒arbetstillfälle  

3.2.3 Läckage i dricksvattenledningar i Bergsbrunna 2050  
För att beräkna vad det totala inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna, Vtot_dricks_läck_Bergsbrunna,            
skulle behöva vara vid ett ledningsnät med läckage används samma antaganden som i             
avsnittet ovan, se ekv. (7). Däremot används istället ett läckage på 13 % i transporten från                
vattenverken till hushållen (Lustig 2019).  

                                  (7)V tot  ॒dricks  ॒läck  ॒Bergsbrunna = (1−0,13)
V tot  ॒dricks  ॒Bergsbrunna  

3.2.4 Framtida nederbörd i Bergsbrunna 
Medelnederbörden i området Bergsbrunna var 617 mm per år under åren 1981-2010,            
Pmedel_Bergsbrunna, (SMHI 2019). Nederbördens förändring förutspås vara en ökning på 15-20 %            
2041-2070, med klimatscenariot RCP8,5, jämfört med medelnederbörden för åren 1971-2000          
utifrån en analys för Skandinavien (SMHI u.å. b). Om medelvärdet för nederbörden åren             
1981-2010 antas vara samma som medelvärdet åren 1971-2000 kan en minimal och maximal             
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årsmedelnederbörd för 2041-2070 beräknas enligt ekv. (8) och ekv. (9). För Uppsala län,             
även den gjord med RCP8,5, är medelnederbörden 700-750 mm per år för åren 2069-2098,              
Pmedel_min_Uppsala och P medel_max_Uppsala, (Sjökvist et al. 2015). Utifrån den beräknade          
årsmedelnederbörden 2041-2070 och nederbördsmedelvärdena 2069-2098 kan medelvärdet       
för nederbörden i Uppsala till andra halvan av seklet beräknas, se ekv. (10).  

                                        (8), 5  P 2041−2070  ॒min = P medel  ॒Bergsbrunna · 1 1  
 

                                        (9), 0  P 2041−2070  ॒max = P medel  ॒Bergsbrunna · 1 2  
 

                           (10) P 2041−2098 = 4
P  + P  + P + P   2070  ॒min 2070  ॒max medel  ॒min  ॒Uppsala medel  ॒max  ॒Uppsala  

3.2.5 Individuella vattenmätare 
För att beräkna hur installering av individuella vattenmätare skulle påverka den dagliga            
dricksvattenanvändningen görs antagandet att de installeras i samtliga hushåll i Bergsbrunna           
och att användningen minskar med 20 % som enligt HOFORs undersökning (Brears 2016).             
Det antas även att detta enbart påverkar användningen av dricksvatten för dusch och bad samt               
disk. Dricksvattenanvändningen beräknas genom att multiplicera 0,8 - motsvarande 80 % av            
den ursprungliga vattenåtgången - med respektive påverkad kategori (dusch och bad samt            
disk). Den totala dricksvattenanvändningen per person och dygn beräknas genom att           
subtrahera skillnaderna för disk samt dusch och bad från 140 L. 

3.2.6 Regnvatteninsamling för hushållsbruk 
Effektiviteten av regnvatteninsamling antas vara lika stor som i staden Guelph där man             
samlade in 65 m3 regnvatten på ett år, Vregn_Guelph, med 790 mm nederbörd, P Guelph, och en 120                 
m2 stor uppsamlingsyta, Aupp, (Farahbakhsh et al. 2009). Utifrån årsn54ederbörden och           
storleken på uppsamlingsytan beräknas den maximala möjliga regninsamlingen, Vregn_max, i          
ekv. (11). Effektiviteten, Eff, av regnvatteninsamlingen beräknas enligt (12). 

                                                (11)P  V regn  ॒max =  Guelph · Aupp  
 

                                                        (12)f f  E = V regn  ॒max

V regn  ॒Guelph  
 

Volymen regnvatten som kan samlas in per m2, Vregn_eff, i Bergsbrunna med den beräknade              
effektiviteten beräknas i ekv. (13). 

                                                   (13)f f  V regn  ॒ef f = P 2050 · E  
 

Om det regnvatten som samlas in används till toalett, tvätt och övrigt med dagens              
vattenanvändning är behovet av regnvatten 49 L per person och dygn (Holmgren 2018),             
vilket motsvarar 17,885 m3 regnvatten per person och år, Vregn_pers. Med utgångspunkt i detta              
beräknas ytan per person som krävs för regnvatteninsamling, Aregn_pers, i ekv. (14). Den totala              
ytan i Bergsbrunna som krävs för regnvatteninsamlingen, Aregn_Bergsbrunna, beräknas enligt ekv.           
(15).  

                                                       (14)Aregn  ॒pers = V regn  ॒ef f

V regn  ॒pers  
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                                        (15)N  Aregn  ॒Bergsbrunna = inv · Aregn  ॒pers  

3.2.7 Tekniska lösningar i hushållet 

3.2.7.1 Vattenbesparande munstycken 
Vid användning av vattenbesparande munstycken kan dricksvattenanvändningen minska med         
98 % och 85 % med dimmläge respektive sprayläge, pspar. (Altered u.å). Flödet i kranen               
påverkas också beroende vilket läge som används. Om trycket är tre bar blir flödet 0,21 L per                 
minut med dimmläge och 1,1 L per minut med sprayläge. I rapporten görs antagandet att               
detta munstycke installeras i samtliga kök och att all disk görs under rinnande vatten och med                
endast handdisk, således påverkar beräkningarna för dricksvattenanvändningen enbart        
diskfraktionen som är 28 L; Vdisk. Beräkningar för mängden dricksvatten som går åt vid              
respektive inställning görs enligt ekv. (16).  

                                             (16)1 )V dricks = V disk · ( − pspar  

3.2.7.2 Gråvatten till toalettspolning 
I studien undersöker Campisano & Modica (2010) totalt sex hushåll där tre av dessa består av                
tre individer. I detta projekt utgår beräkningarna från dessa då ett genomsnittligt            
Bergsbrunna-hushåll består av 2,5 individer (Miljöhandläggare Uppsala kommun 2019). Från          
resultatet i studien av Campisano & Modica (2010) representerar t* tiden det tar att fylla               
cisternen med kranens vattenflöde och om: 

- t* < 60 s är det möjligt att endast använda gråvattnet till toalettspolning, alltså minska               
dricksvattenanvändningen med 100 %.  

- t* är i närheten av 120 s är det möjligt att minska dricksvattenanvändningen med 50               
%.  

- t* > 120 s sjunker procenten för minskningen av dricksvattenanvändning gradvis. 
 
Tabell 3 visar att med en gråvattentank på 30 L är den största möjliga potentiella               
vattenbesparingen 86 %, vilket motsvarar ett värde på t* på 25 s.  

Tabell 3: Tabell över medelvärdet för VBpot (potentiell vattenbesparing) och bestämd VGT (volym gråvattentank)              
för de tre olika hushållen som undersökts med olika t*, tiden det tar att fylla toalettcisternen (Campisano &                  
Modica 2010). 

t* [s] 25  75  125  

VBpot [%] 86 61 41 

VGT [L] 30 30 30 

 

I tabell 4 ses att med en gråvattentank på 60 L är den största möjliga potentiella                
vattenbesparingen 97 %, vilket motsvarar ett värde på t* på 25 s. 
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Tabell 4: Tabell över medelvärdet för VBpot (potentiell vattenbesparing) och bestämd VGT (volym gråvattentank)              
för de tre olika hushållen som undersökts med olika t*, tiden det tar att fylla toalettcisternen (Campisano &                  
Modica 2010). 

t* [s] 25  75  125  

VBpot [%] 97 69 45 

VGT [L] 60 60 60 

 

Dricksvattenanvändning för toalettspolning är 28 L per person och dygn (Holmgren 2018),            
Vspol, och den nya dricksvattenanvändningen, Vdricks, beräknas för respektive system i ekv.            
(17). Hur mycket dricksvatten som systemen använder benämns pspar. Utöver beräkningar för            
dricksvattenanvändning används dessa värden för att undersöka om gråvattenåtervinning går          
att kombinera med vattenbesparande munstycken i badrummet. Tiden, t*spray, det tar att fylla             
en cistern på 6 L, Vcistern, med ett vattenflöde, Q spray, på 1,1 L per minut, motsvarande                
vattenflödet med ett vattenbesparande munstycke inställt på sprayläge beräknas enligt ekv.           
(18). 

                                                      (17)=V dricks V spol · (1 )− pspar   

                                                             (18)t*spray  =  Qspray

V cistern

 
 

3.2.7.3 Vattencirkulerande dusch 
En vattencirkulär dusch har potentialen att minska dricksvattenanvändningen med 90 % per            
duschtillfälle (Owen 2018). Utifrån Uppsala Vattens siffror på dricksvattenanvändning för          
dusch och bad, vilken är 56 L per dygn beräknas den totala vattenåtgången för en cirkulär                
dusch - med antagandet att dricksvattenanvändningen minskar med 90 % - där nuvarande             
dricksvattenanvändning multipliceras med 0,1, vilket motsvarar den andel vatten som          
används i den cirkulära duschen i förhållande till en konventionell dusch.  

3.2.8 Avloppssystem 
I tabell 5 presenteras vattenvolymen per spolning för olika avloppssystem (VA-guiden 2018).            
De olika toaletternas vattenanvändning beräknas utifrån antagandet att genomsnittspersonen         
gör 5 små och 1 stort toalettbesök per dygn (af Petersens et al. 2001). För vakuumtoaletter                
multipliceras vattenvolymen per spolning med det totala antalet toalettbesök på ett dygn. För             
resterande toaletter görs samma beräkning men med hänsyn till vilken typ av spolning som              
görs. 
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Tabell 5: Tabell över vattenvolym per spolning för olika avloppssystem och toalettyper. 

Toalettyp Volym per stor spolning 
[L] 

Volym per liten spolning 
[L] 

Vakuum 0,5 - 

Urinsorterande 2,5 0,3 

Urinsorterande och vakuum 0,6 0,1 

Konventionell snålspolande 4 2 

3.2.9 Stadsodling 
För stadsodling görs en exempelberäkning för hydroponisk odling av sallad. Hydroponisk           
odling av sallad hade en skörd, mskörd, på 41 ± 6,1 kg per m2 och år och en vattenanvändning,                   
Vvattenanv_sallad_hyd, på 20 ± 3.8 L per kg och år (Barbosa et al. 2015). Med antagandet att varje                  
person konsumerar 0,2 kg sallad per vecka, msallad, görs en hypotetisk beräkning av den ökade               
vattenmängden som krävs. Utan hänsyn till osäkerheten i Barbosas studie (2015) beräknas yt-             
och vattenanvändning av en sådan odling i ekv. (19) respektive ekv. (20). Ytanvändningen             
benämns Asallad och vattenanvändningen per år benämns V vattenanv_salld_Bergsbrunna. Vidare beräknas          
den genomsnittliga vattenanvändningen av en sådan typ av odling per person och dygn,             
Vvattenanv_sallad_pers, i Bergsbrunna i ekv. (21).  

                                                          (19)Asallad = mskörd

N ·minv sallad  

                     (20) V vattenanv  ॒sallad  ॒Bergsbrunna = N inv · msallad · V vattenanv  ॒sallad  ॒hyd  

                                (21)V vattenanv  ॒sallad  ॒pers = 365·N inv

V vattenanv  ॒sallad  ॒Bergsbrunna  

3.2.10 Dagvatten 

3.2.10.1 Vegetationsklädda tak 
Enligt Stahre (2008) har vegetationsklädda tak i Augustenborg en genomsnittlig          
regnupptagningsförmåga på 50 % under ett år. Detta leder till antagandet att hälften av den               
nederbörd som beräknas falla per år i Uppsala under andra halvan av seklet, P2050, absorberas               
av vegetationsklädda tak i Bergsbrunna. Antagandet används för att beräkna hur belastningen            
på dagvattensystemen påverkas. För att konkretisera vilka vattenmängder som         
dagvattensystemen kan avlastas med utförs en jämförelse med bostadsområdet Augustenorg i           
Malmö. Av den totala takytan i bostadsområdet består 24 % av vegetationsklädda tak, Aveg_tak,              
vilket motsvarar 14 000 m2 (Sörensen 2018). Volymen regnvatten, Vregn, som kan tas upp av               
vegetationen, om området får Uppsalas beräknade nederbörd, beräknas i ekv. (22). 

                                              (22) V regn = 0, 5 · Aveg  ॒tak · P 2050  

2.2.10.2 Skelettjordar och nedsänkta växtbäddar 
Om den vegetationsklädda takytan i Augustenborg på 14 000 m2 är 24 % (Sörensen 2018),               
motsvarar arean icke-vegetationsklädda tak, Ahårdgjord_tak, 76 % eller 44 000 m2. Antag att de              
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icke-vegetationsklädda taken i Augustenborg är tak som har hårdgjorda ytor. Antag också att             
det behövs 20 m2 skelettjord eller nedsänkt växtbädd, Ainfiltration, per 100 m2 hårdgjord yta,              
Ahårdgjord_yta, (Vall et al. 2016). För att skelettjordar och nedsänkta växtbäddar ska hantera             
dagvattnet från denna yta i Bergsbrunna beräknas ytan skelettjordar och nedsänkta           
växtbäddar, Askelett/växtbädd, enligt ekv. (23). Takytan är en del av den hårdgjorda ytan.  

                                   (23)Askelett/växtbädd = Ahårdgjord  ॒yta

A ·Ahårdgjord  ॒tak inf iltration  

3.3 Riskbedömning  
Riskbedömningen görs utifrån en bedömningsmatris figur 9, där tre kriterier för varje lösning             
värderas utifrån en skala, kriterierna är: 

- Är lösningen beprövad  
- Lyckad beprövning 
- Okänslighet för påfrestningar 

 
En sammanställd risknivå görs utifrån huruvida lösningen uppfyller kriteriet (ja) eller inte            
(nej/-). Den sammanställda risknivån bygger på en skala som innehåller fyra färger: röd,             
orange, gul och grön. Utifrån hur många kriterier som lösningen uppfyller tilldelas den en              
färg, se figur 9. 

3.4 Utformning av scenarion 
För att göra olika scenarion med de vattenbesparande lösningarna görs en jämförelse mellan             
teknikerna i de olika fördelningarna av vattenanvändning (toalettspolning, bad och dusch,           
vattenmätare samt implementering av regnvatteninsamling). De olika teknikerna i varje          
område jämförs först per person och dygn i stapeldiagram för att sedan plocka ut mest               
vattenbesparande scenario. Sju olika scenarion presenteras i varsitt Sankeydiagram för att           
visa vattenanvändning samt fördelning av de olika lösningarna, och de två scenarion som             
bedömdes som viktigast presenteras i resultatet. Sankeydiagrammen visar också det totala           
sparade vattnet för de kombinerade lösningarna.  

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de beräkningar som beskrivits i           
beräkningsmetodkapitlet. Utförda beräkningar hittas i bilaga A. 

4.1 Nuvarande dricksvattenanvändning och trend i Uppsala 
Från 2005 till 2013 beräknas Uppsalabornas vattenanvändning minska från 170 L per person             
och dygn, ber. (1), till 150 L per person och dygn, ber. (2). Detta är en minskning med knappt                   
18 %, ber. (3). Dricksvattenmängden levererad till arbetsplatser i Uppsala år 2013 beräknas             
till 5 225 000 m3 per år, ber. (4), vilket motsvarar 141 L per arbetstillfälle och dygn, ber. (5). 
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4.2 Dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050 
Dricksvattenanvändningen i Bergsbrunnas hushåll beräknas till 2 299 500 m3 per år, ber. (6). 
Den totala dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050  beräknas till 3 200 137 m3 per år, 
ber. (7). Observera att detta är en prognos för Bergsbrunna utan att de lösningar som tas upp i 
denna rapport har implementerats. 

4.3 Läckage i dricksvattenledningar i Bergsbrunna 2050 
Om Bergsbrunnas dricksvattenledningsnät skulle ha samma läckage som Uppsalas nuvarande          
ledningsnät beräknas inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna behöva vara 3 678 319 m3 per              
år, ber. (8), vilket motsvarar ett årligt läckage på 416 018 m3 dricksvatten. Motsvarande              
inflöde av dricksvatten till Bergsbrunna beräknas behöva vara 162 L per arbetstillfälle och             
dygn, ber. (9), och 161 L per person och dygn, ber. (10). 

4.4 Framtida nederbörd i Bergsbrunna 
Enligt analysen för Sverige beräknas årsnederbörden för åren 2041-2070 i Uppsala till            
710-740 mm per år, ber. (11). Medelvärdet för nederbörden i Uppsala till andra halvan av               
seklet, åren 2041-2098, beräknas till 725 mm per år, ber. (12). 

4.5 Individuella vattenmätare 
Om individuella vattenmätare installeras i samtliga hushåll i Bergsbrunna antas          
dricksvattenanvändningen minska till 44,8 L per person och dygn, ber. (13) för dusch och              
bad. Den beräknas minska till 22,4 L per person och dygn, ber. (14) för disk. Totalt minskar                 
dricksvattenanvändningen till 123,2 L per person och dygn, ber. (15). 

4.6 Regnvatteninsamling för hushållsbruk 
Den maximala möjliga regninsamling på den 120 m2 stora insamlingsytan i Guelph beräknas             
till 94,8 m3 per år, ber. (16), vilket ger en regninsamlingseffektivitet på 68,6 % av               
nederbörden, ber. (17). I Bergsbrunna beräknas 0,497 m3 regnvatten per m2 insamlingsyta            
kunna samlas in per år, ber. (18). För att regnvatteninsamlingen ska täcka en persons              
vattenanvändning till toalett, tvätt och övrigt krävs 35,99 m2 regnvatteninsamlingsyta per           
person, ber. (19). Detta minskar dricksvattenanvändningen i Bergsbrunna med 49 L per            
person och dygn eller med totalt 800 000 m3 per år. Den totala insamlingsytan som skulle                
behövas i Bergsbrunna beräknas till 1,6 km2, ber. (20), vilket motsvarar 35,6 m2 per person.  

4.7 Tekniska lösningar i hushållet 
Detta avsnitt presenterar resultaten för vattenanvändning i hushållet med tekniska lösningar           
för vattenbesparande munstycken, gråvattenåtervinning för toalettspolning och cirkulära        
duschar. 
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4.7.1 Vattenbesparande munstycken 
Dricksvattenanvändningen för diskning med vattenbesparande munstycke som använder        
dimmläge respektive sprayläge beräknas till 0,56 L per person och dygn, ber. (21), respektive              
4,2 L per person och dygn, ber. (22).  

4.7.2 Gråvatten till toalettspolning 
Dricksvattenanvändning vid installation av olika gråvattentankar samt olika tider för          
påfyllning av cistern presenteras i tabell 6 från ber. (23) till ber. (28). Snabbast              
cisternpåfyllning ger minst dricksvattenförbrukning och allra minst dricksvattenförbrukning        
ger en 60 L gråvattentank med en tid på 25 s för påfyllning av cistern. Tiden det tar att fylla                    
en cistern när ett vattenbesparande munstycke inställt på sprayläge används är 327 s, ber.              
(29). 

Tabell 6: Dricksvattenanvändning för två olika gråvattentankar, 30 L och 60 L, och tider för påfyllning, t*.                 
Siffror inom parentes är de beräkningar som används. 

Tank | t* [s] 25 [L] 75 [L] 125 [L] 

30 L 3,9      ber. (23) 10,9     ber. (24) 16,5      ber. (25) 

60 L 0,8      ber. (26) 8,7       ber. (27) 15,4      ber. (28) 

4.7.3 Vattencirkulerande dusch 
Dricksvattenanvändningen för dusch med cirkulär dusch beräknas till 5,6 L per person och             
dygn, ber. (30). 

4.8 Avloppssystem 
Vattenanvändning vid installation av olika avloppssystem och dess toaletter presenteras i           
tabell 7. Avloppssystem som inte är konventionella vattenbaserade avloppssystem har minst           
vattenanvändning och allra minst vattenanvändning har urinsorterande vakuumsystem. 

Tabell 7: Vattenanvändning för olika avloppssystem och toalettyper. Siffror inom parentes är de beräkningar              
som görs. 

Avloppssystem & toalettyp Vattenanvändning  
[L/dygn och person] 

Vakuum 3,0                              ber. (31) 

Urinsorterande 4,0                              ber. (32) 

Urinsorterande och vakuum 1,1                              ber. (33) 

Konventionell snålspolande 14                               ber. (34) 

Konventionell                                28 
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4.9 Stadsodling 
Antal m2 som behövs för att alla personer i Bergsbrunna ska kunna äta 200 g sallad i veckan,                  
som är odlad i hydroponisk odling i Bergsbrunna, beräknas till 11 400 m2, ber. (35).               
Vattenanvändningen till denna odling beräknas till 9 360 000 L per år, ber. (36). Den               
genomsnittliga vattenanvändningen beräknas till 0,57 L per person och dygn, ber. (37). 

4.10 Dagvatten 
Hårdgjorda ytor i Bergsbrunna beräknas bidra med 725 mm dagvatten per m2 hårdgjord yta              
och år, se avsnitt 2.2.1.3 och 3.1.3 om nederbörd. 

4.10.1 Vegetationsklädda tak 
Vegetationsklädda tak ger ett bidrag på 362,5 mm dagvatten per m2 tak och år, ber. (38). Med                 
en vegetationsklädd takyta i Bergsbrunna som i Augustenborg beräknas bidraget till 5075 m3             
dagvatten per år,  ber. (39). 

4.10.2 Skelettjordar och nedsänkta växtbäddar 
Med en hårdgjord takyta i Bergsbrunna som i Augustenborg beräknas det behövas 8 800 m2               
skelettjordar och nedsänkta växtbäddar, ber. (40). 

4.11 Sammanställning och jämförelse av lösningar 

4.11.1 Dricksvattenanvändning med regnvatteninsamling eller vattenmätare 
En person i Uppsala använder 140 L dricksvatten per dygn och implementering av             
vattenmätare skulle resultera i en dricksvattenanvändning på 123,2 L per person och dygn,             
vattenmätaren antas påverka endast bad, dusch och disk. Om regnvatteninsamling          
implementeras som lösning, med tillräckligt stor insamlingsyta för toalettspolning, tvätt och           
övrigt, skulle dricksvattenanvändningen per person minska med 49 L och resultera i en             
dricksvattenanvändning på 91 L per person och dygn, figur 3.  
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Figur 3: Staplarna visar hur dricksvattenanvändning skulle minska per person och dygn vid implementering av               
vattenmätare eller regnvatteninsamling. Båda lösningarna visar på en minskad dricksvattenanvändning. Notera           
att regnvatteninsamling ersätter dricksvattenanvändningen med 49 L. 

4.11.2 Dricksvattenanvändning för disk 
Vid implementering av endast vattenmätare minskar dricksvattenanvändningen för disk enligt          
figur 4. Med de två olika inställningarna för ett vattenbesparande munstycke; dimmläge och             
sprayläge är resultatet ännu mer vattenbesparande. Diskning med munstycket inställt          
dimmläge ger den lägsta vattenanvändningen. 

 

 
Figur 4: Stapeldiagrammet visar hur dricksvattenanvändningen påverkas av vattenmätare i jämförelse med det             
vattenbesparande munstycket inställt på dimmläge respektive sprayläge. 
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4.11.3 Dricksvattenanvändning för dusch 
Figur 5 visar alternativa tekniker för dusch. Med endast vattenmätare minskar           
dricksvattenanvändningen till 44,8 L per person och dygn. I figur 5 ses att den              
vattencirkulerande duschen har en dricksvattenanvändning som är lägre jämfört med          
implementering av endast vattenmätare.  

 

 
Figur 5: Stapeldiagrammet visar hur dricksvattenanvändningen förändras vid implementering av vattenmätare i            
jämförelse med konventionell duschhuvud samt lösningen med cirkulär dusch.  

4.11.4 Vattenanvändning för toaletter och avloppssystem 
Vattenbesparande tekniker gällande toalett och avloppssystem är flera. I figur 6 presenteras            
fyra tekniker varav tre utmärker sig gällande minskad dricksvattenanvändning:         
vakuumtoalett, urinsorterande toalett samt urinsorterande kombinerad med vakuumtoalett. 
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           Figur 6:Här visas den minskade dricksvattenanvändning för olika avloppssystem. 

4.12 Scenarion  
De olika lösningarna kombineras med varandra i sju olika scenarion. Eftersom           
dricksvattenanvändningen enligt Uppsala Vatten är 140 L per person och dygn är det detta tal               
som scenariona utgår ifrån för att visa hur dricksvattenanvändningen kan minskas.  

4.12.1 Vattenmätare och konventionell snålspolande toalett 
I figur 7 visas ett scenario där endast vattenmätare och konventionell snålspolande toalett             
installeras. Observera att här antas att vattenmätare endast påverkar vattenanvändningen för           
dusch och disk. Detta scenario sparar 30,8 L dricksvatten per person och dygn. 

 
Figur 7: Scenariot visar hur dricksvattnet kan sparas upp till 30,8 L per person och dygn vid implementering av 
endast vattenmätare och snålspolande toalett.  
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4.12.2 Mest vattenbesparande scenario 
Utifrån resultatet i avsnitt 4.11 har den teoretiskt ultimata kombinationen av lösningar tagits             
fram, ett mest vattenbesparande scenario. Här antas regnvatteninsamlingen täcka upp          
vattenanvändningen för tvätt, övrigt samt det vatten som krävs för spolning med            
urinsorterande- och vakuumtoalett. I detta scenario är den vattencirkulära duschen en av            
lösningarna och det valda munstycket är inställt på dimmläge. 

4.12.2.1 Regnvatteninsamling för mest vattenbesparande scenario 
För att regnvatteninsamlingen ska täcka en persons användning av urinsorterande          
vakuumtoalett, tvätt och övrigt krävs 22,1 L regnvatten per person och dygn vilket motsvarar              
8,0665 m3 per person och år. Regnvatteninsamlingsytan som krävs beräknas med samma            
metod som tidigare, se avsnitt 2.2.3, till 16,23 m2 per person, ber. (41). Den totala               
insamlingsytan som skulle behövas i Bergsbrunna för att producera 22,1 L beräknas till 0,73              
km2, ber. (42), vilket motsvarar 16,2 m2 per person  

4.12.2.2 Resultat för mest vattenbesparande scenario 

Mest vattenbesparande scenario visas i figur 8. Totalt sparas 127 L dricksvatten per person              
och dygn. Detta scenario medför således en dricksvattenanvändning på 13 L per person och              
dygn istället för dagens 140 L. 

 
Figur 8: Mest vattenbesparande scenario där kombinationen med teknikerna tillsammans med 
regnvatteninsamling kan spara upp till 126,84 L per person och dygn. 

4.12.3 Övriga scenarion 
Flera andra scenarion med olika lösningar hittas i bilaga B, figur B1-B5 med varierande              
dricksvattenanvändning. 
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4.13 Riskbedömningsmatris 
I figur 9 ses att tre av lösningarna är orangea och att resterande lösningar har tilldelats färgen 
grön eller gul. Endast en av lösningarna bedömdes som röd.  
 

Alla nej Ett ja, två nej Två ja, ett nej Alla ja 

 

Lösning Beprövad 
  

Lyckad 
beprövning 

Okänslig för 
påfrestningar 

Sammanställd 
risknivå 

Individuell vattenmätare Ja Ja Ja  

Kampanjer Ja Ja Ja  

Läckageminimering Ja Ja Ja  

Regnvatteninsamling Ja Ja Nej  

Vattenbesparande munstycken Ja Ja Ja  

Gråvatten till toalettspolning Nej - -  

Vattencirkulerande dusch Ja Ja Nej  

Vakuumtoaletter Ja Ja Nej  

Urinseparerande toaletter Ja Nej Nej  

Avfallskvarnar till separat avlopp Ja - -  

Stadsodling Ja Ja Ja  

Hydroponisk odling Ja Ja Ja  

Akvaponisk odling Ja Ja Nej  

Stängd dagvattenhantering Ja Nej Nej  

Öppen dagvattenhantering Ja Ja Ja  

Vegetationsklädda tak Ja Ja Ja  

Skelettjordar/ växtbäddar Ja Ja Ja  

Dagvattendamm Ja Ja Nej  

 
Figur 9: Bedömningsmatris för risknivå vid implementation av lösning samt sammanställd risknivå utifrån antal 
uppfyllda kriterier. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet, hur val av lösningar till scenarion gått till, analys av               
resultat från scenarion och särskilt mest vattenbesparande scenario, riskbedömning samt          
osäkerhet. Sist diskuteras även lösningar utifrån hållbar utveckling. 

5.1 Scenarion 
Vid sammansättning av olika scenarion togs hänsyn till hur kompatibla lösningarna är med             
varandra. Exempelvis är det inte önskvärt att kombinera gråvatten till toalettspolning med ett             
vattenbesparande munstycke inställt på sprayläge då det minskade flödet skulle innebära att            
det tar cirka 5,45 min att fylla en cistern på 6 L. Utifrån detta kan även slutsatsen dras att det                    
inte lämpar sig med ett munstycke inställt på dimmläge på grund av det ännu lägre               
vattenflödet. Det skulle dock vara möjligt att kombinera ett vattenbesparande munstycke med            
en toalett som kräver en mindre vattenmängd per spolning, till exempel en vakuumtoalett.  

Vid implementering av regnvatteninsamling bör upptaget maximeras för att således kunna           
minimera insamlingsytan. Vegetationsklädda tak minskar det möjliga upptaget och det är           
därför inte önskvärt att kombinera vegetationsklädda tak med regnvatteninsamling. Med detta           
i åtanke kombineras inte dessa två lösningar i scenariona. 

Individuella vattenmätare ger en minskad dricksvattenanvändning eftersom det förändrar         
människors vattenanvändning gällande dusch och disk, figur 3, 4 och 5. Att installera             
individuella vattenmätare har en positiv effekt då personer som använder sitt dagliga vatten             
blir mån om sin dricksvattenanvändning. Vattenmätaren är därför en indirekt          
informationsspridare då följderna av implementeringen är ökad medvetenhet, ansvarstagande         
och möjligtvis vidareutbildande. Däremot är vattenmätaren inte i sig en vattenbesparande           
teknik, utan det krävs att samtliga människor i framtida Bergsbrunna aktivt tar ställning till              
hur de använder sitt dricksvatten. Om individuella vattenmätare kombineras med övriga           
lösningar kan det därför inte förväntas ge en dricksvattenbesparande effekt på de andra             
implementerade lösningarna. Detta på grund av att en del vattenbesparande tekniker,           
exempelvis cirkulär dusch, redan har en bestämd mängd vatten som behöver cirkulera för att              
fungera. Därför går det inte att göra ytterligare besparingar på en redan vattenbesparande             
teknik. 

Det första scenariot, figur 7, visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 31 L per              
person och dygn vid enbart implementering av individuella vattenmätare och konventionell           
snålspolande toalett. Detta visar att en enkel lösning som vattenmätare gör skillnad, vilket är              
ett viktigt resultat som styrker vägval för vattenanvändning i hållbar stadsutveckling.  

I de scenarion som finns i bilaga B, figur B1 till figur B5 ges en vattenbesparing mellan 44                  
till 127 L per person och dygn. 

5.1.1 Mest vattenbesparande scenario 

Kombinationen av lösningar som tagits fram till mest vattenbesparande scenario visar tydligt            
att det går att minska dricksvattenanvändningen, se figur 8. Scenariot visar att det är teoretiskt               
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möjligt att minska en persons dagliga vattenanvändning med nästan 127 L per dygn. Även              
om detta är ett idealiserat utfall som krävt många antaganden kan det ändå ses som en                
indikation på att nya tekniker och lösningar bör vara standard för en hållbar stadsutveckling i               
Bergsbrunna. I mest vattenbesparande scenario är regnvatteninsamling inräknad som         
ersättning av dricksvattenanvändning för områdena toalettspolning, övrigt och tvätt. Denna          
mängd vatten skulle kräva en insamlingyta på 16,2 m2 per person. I scenariot har hela               
dricksvattenanvändningen för spolning, övrigt och tvätt, vilket motsvarar 22,1 L, ersatts av            
regnvatten. Detta är en vattenmängd som inte är nödvändig att byta ut helt mot regnvatten,               
men visar möjligheten och skala.  

5.2 Riskbedömning 
Sammanställd risknivå för implementering av lösningarna presenteras i figur 9. Denna           
riskbedömning bör inte ses som en garanti utan den kan ses som en vägledning för vilka                
lösningar som bör undersökas vidare. De lösningar där bedömningen inte redogörs för i             
bakgrunden diskuteras nedan. 

Regnvatteninsamling har använts med god framgång i mindre skala där exempelvis en villas             
takyta har kunnat samla tillräckligt med regnvatten för att ersätta dricksvatten för ett flertal              
vattenposter. Därför kan regnvatteninsamling anses vara beprövat med lyckat utfall. Något att            
tänka på är däremot att en storskalig implementering i en hel stadsdel, som Bergsbrunna, kan               
få ett annorlunda utfall. När det kommer till hur känslig metoden är för påfrestningar görs               
bedömningen att den är relativt känslig, då systemet är öppet och föroreningar från             
omvärlden kan komma in i systemet. Dessutom är metoden helt beroende av hur stora              
regnmängder som faller samt hur utspridda över året dessa är. 

Gråvatten till toalettspolning är en teknik som undersökts i Italien av Campisano & Modica              
(2010), men inga andra större studier om detta har hittats. I och med att studien endast                
simulerade den faktiska gråvattenåtervinningen kan lösningen inte betraktas som beprövad,          
och bör därför testas i praktiken innan den kan övervägas, till exempel med testfamiljer som i                
Köpenhamn (Brears 2016). Det framgick inte heller i studien hur okänslig lösningen är för              
påfrestningar. 

Vattencirkulerande dusch har visat sig vara en teknik som har gett stora vattenbesparingar,             
den är både beprövad och finns på marknaden. Däremot kräver den en del underhåll för att                
den ska fungera på bästa sätt, därför uppfylldes inte kriteriet okänslig för påfrestningar.  

Vakuumtoaletter har funnits länge, men gamla system har bl.a. haft problem med            
återkommande driftstopp. Erfarenheter av system byggda på 90-talet och framåt har varit            
mycket positivare, men lösningen är fortfarande inte lika enkel och robust som den             
konventionella. 

Urinseparerande avloppssystem har visserligen testats åtskilliga gånger, men att         
majoriteten av de svenska försöken har bytts till konventionella lösningar pekar på att det              
skulle krävas en attitydförändring hos användarna eller utveckling av tekniken för att göra             
den gångbar i dagsläget. 

Avfallskvarnar till separat avlopp är relativt nytt, och även om det är ett koncept som har                
prövats är det för tidigt att dra några slutsatser om hur lyckad implementeringen varit. Att               
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projektet H+ har valt att använda lösningen på en större skala i stadsmiljö tyder ändå på att                 
det kan ha potential. 

Vegetationsklädda tak fördröjer avrinning på årsbasis men vid extrem nederbörd sker ingen            
fördröjning. Detta innebär att vegetationsklädda tak skulle kunna klassas som känsliga för            
påfrestningar men eftersom taken fortfarande har klarat av sin ursprungliga funktion som tak             
klassas de som okänsliga. Vegetationsklädda tak har beprövats med lyckat utfall på så sätt att               
taken uppfattas som fina och att de fungerar som tak men påverkan på avrinningen verkar               
vara oviss och därför klassas de inte som lyckad beprövning. 

Dagvattendammar är känsliga för påfrestningar på så sätt att de måste underhållas och att              
utformningen måste vara korrekt gjord.  

5.3 Osäkerhetsanalys 
I projektet förekommer en del osäkerheter, både i de källor som har undersökt och i               
beräkningarna som gjorts. I detta avsnitt reds osäkerheter ut som har stötts på under              
projektets gång.  

5.3.1 Källornas tillförlitlighet 

Tillgången på bra vetenskaplig litteratur varierade en hel del mellan de olika områden som              
projektet undersökt. De flesta områden har på ett tillfredsställande sätt kunnat täckas av en              
kombination av vetenskapliga publikationer, kurslitteratur, myndighetsdokument och       
branschrapporter. Två områden har dock stuckit ut genom att visa sig svårare att hitta källor               
med hög tillförlitlighet inom. 

Att hitta detaljerade information för vattenanvändning och hur den är fördelad över de olika              
användningsområdena i hushållet visade sig vara en utmaning. Både Uppsala Vatten och            
Svenskt Vatten presenterade sådana tal på sina hemsidor, men båda saknade källhänvisningar.            
Genom en kontaktperson på Svenskt Vatten framkom det att det sannolikt inte finns någon i               
den organisationen som vet var de fått sina fördelningstal från (Samtal med Svenskt Vatten              
2019). I en undersökning om tillförlitligheten hos de vattenanvändningstal som används inom            
branschen konstaterar Statens energimyndighet (2012) att de antingen hänvisar tillbaka till           
äldre värden som i sin tur gör samma sak, eller refererar i cirklar. Att projektet bygger på                 
fördelningstal med en så oklar bakgrund är en klar svaghet, samtidigt som det går att               
motivera med att det verkar som att det är det bästa tillgängliga. Minskningen i debiterat               
dricksvatten från 170 L per person och dygn 2005 till 150 L per person och dygn 2013 pekar                  
också på att det är rimligt att använda sig av Uppsala Vattens 140 L per person och dygn. 

Det visade sig också att den vetenskapliga litteraturen som gick att hitta om             
vattenanvändningen hos olika tekniska lösningar som exempelvis vakuumtoaletter och         
vattenbesparande munstycken var mycket begränsad eller obefintlig. I de fall där sådana            
tekniska lösningar undersöktes användes därför patent och produktspecifikationer som källa          
för uppgifter som vattenanvändning. Detta är inte helt oproblematiskt då det inte är säkert att               
en slutgiltig produkt helt följer patentet, och då det finns ett ekonomiskt intresse av att               
framställa sina produkter som så vattensnåla som möjligt i produktspecifikationerna. Det           
bedömdes ändå värt att använda dessa data för att möjliggöra en uppskattning av lösningarnas              

40 



 

vattenbesparingspotential, samtidigt som de kommersiella intressen som ligger bakom är          
viktiga att ha i åtanke då de olika teknikerna utvärderas. 

5.3.2 Beräkningar 

Beräkningarna som ligger bakom den uppskattade vattenförbrukningen i Bergsbrunna bygger          
på att antal förenklingar. Vattenanvändningen i Uppsala har förändrats avsevärt de senaste            
decennierna (Uppsala Vatten och Avfall AB 2015), och det är därför högst osannolikt att              
vattenanvändningen kommer att vara konstant under kommande decennier. Då en majoritet           
av Bergsbrunna byggs från grunden skulle stadsdelens vattenbehov vara lägre än det            
genomsnitt som beräkningarna bygger på, då detta genomsnitt även inkluderar föråldrade           
system med en hög vattenanvändning som inte skulle användas vid nybyggnation.           
Sammantaget innebär detta att det resultat som presenteras bör betraktas som en            
exempelberäkning snarare än som en faktiskt prognos. 

I Campisano & Modicas studie (2010) om gråvattenanvändning från handfat till           
toalettspolning undersöktes sex hushåll, varav endast tre av dessa motsvarade den förväntade            
hushållsstorleken i Bergsbrunna. Resultatet från Campisano & Modicas studie (2010)          
grundas i uppmätta värden från dessa hushåll och i detta projekt beräknas ett medelvärde på               
den potentiella vattenbesparingen utifrån dessa tre hushåll. Ett av de tre hushållen avvek från              
de andra två, vilket innebär att det finns en osäkerhet på de beräknade värdena på potentiell                
vattenbesparing, tabell 3 och tabell 4. För mer tillförlitliga värden på den potentiella             
vattenbesparingen bör man således undersöka fler hushåll som motsvarar storleken på de            
hushåll som förväntas i Bergsbrunna. 

Resultatet av dricksvattenanvändningen med en vattencirkulerande dusch blev 5,6 L per           
person och duschtillfälle. Detta innebär att det endast skulle tillkomma en vattenmängd på 0,6              
L utöver de fem liter vatten som krävs för att starta duschen, vilket anses vara en låg siffra.  

Beräkningar som görs för diskfraktionen av dricksvattenanvändningen utgår från att all           
diskning sker via handdisk och med vattenbesparande munstycke. I verkligheten sker stor del             
av diskning med diskmaskin och därför är det av intresse att undersöka vattenanvändningen             
för diskmaskin.  

Nederbörden beräknas för andra halvan av seklet eftersom lösningar i denna rapport som             
påverkas av nederbörd måste fungera även efter 2050. RCP8,5 ger det mest extrema             
klimatscenariot jämfört med andra RCP och det är inte säkert att RCP8,5 kommer inträffa.              
Därför bör fler RCP undersökas för att ge en säkrare bild av framtidens klimat. 

Beräkningen av regnvatteninsamling antar att klimatet i staden Guelph, Kanada, är           
jämförbara med det i Uppsala. Detta då effektiviteten av regnvatteninsamling är uträknad            
efter förhållanden i Guelph och inte Uppsala. En faktor som skulle kunna spela in i resultatet                
är hur utspritt över året nederbörden kommer. Enligt jämförelsen mellan nederbörd i figur B6              
(bilaga B) i Kanadas huvudstad Ottawa och Stockholm bedöms jämförelsebara. Något som            
däremot är viktigt att ta hänsyn till är att nederbörden kan ändras från år till år. 

Salladsodlingen beräknades utifrån värden från Arizona och antagandet att förhållandena          
skulle vara lika i Bergsbrunna är inte troligt. Därför togs inte osäkerheterna i studien              
(Barbosa et al. 2015) i beaktning vid beräkning. Vattenanvändningen per person och dygn             
gäller dessutom på årsbasis men vattenanvändningen bör vara större under          
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vegetationsperioden. Beräkningar som bygger på detta bör därför ses som en indikation            
istället för definitiva siffror. Om beräkning skulle göras på annan skörd än sallad eller med               
annan odling än hydroponisk skulle vattenanvändningen och skörden vara annorlunda. 

I och med att ytan skelettjord eller nedsänkta växtbäddar som behövs inte beräknades utifrån              
den hårdgjorda ytan i Bergsbrunna bör inte den absoluta ytan tillämpas i Bergsbunna utan              
detta bör ses som en exempelberäkning. 

Eftersom ytorna i Bergsbrunna inte behandlas i denna rapport går det inte att sätta ytorna som                
krävs, enligt beräkningar för regnvatteninsamling, salladsodling eller skelettjordar och         
nedsänkta växtbäddar, i förhållande till ytorna som är tillgängliga i Bergsbrunna. 

För dagvattendammar utförs inga beräkningar i denna rapport eftersom utformningen av           
dagvattendammar påverkar effekten enligt Pirard & Alm (2014) och eftersom osäkerheterna           
av beräkningen därför skulle bli för stora för att beräkningarna skulle komma till nytta. 

5.3.3 Riskbedömning  

Riskbedömningen som gjorts grundar sig inte i en tidigare utvecklad metod för            
riskbedömning och bör därför inte ses som slutgiltig. Bedömningen grundar sig i tre kriterier              
som har bedömts i så god mån som möjligt utifrån den litteraturstudie som gjorts. Tanken är                
att riskbedömningen ska ge en överblick över vilka lösningar som kan ses som möjliga              
alternativ men som i många fall kräver vidare utredning. Det finns en möjlighet att de               
lösningar som för tillfället bedömdes vara orangea eller gula kan bedömas som gröna år              
2050. Således bör dessa lösningar tas i beaktande trots den tilldelade färgen.  

5.4 Hållbar utveckling och andra aspekter 

Många av de lösningar som tagits upp i denna rapport har fördelar och nackdelar utöver               
förändrad vattenanvändning. Dessa för- och nackdelar kan kategoriseras som sociala,          
ekonomiska och ekologiska aspekter utifrån begreppet hållbar utveckling (United Nations          
1987). Fokuset i denna rapport ligger på vattenanvändning, men för en hållbar utveckling är              
det viktigt att väga samman en lösnings totala för- och nackdelar och särskilt hur lösningarna               
fungerar i kombination. I detta avsnitt följer en diskussion om de lösningar som tas upp i                
rapporten utifrån begreppet hållbar utveckling.  

Flera av lösningarna som undersöks i denna rapport kräver el eller energi och detta är viktigt                
att undersöka utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta har dock inte undersökts i denna rapport. 

Denna rapport tar i bakgrunden upp den minskning i vattenanvändningen som fyra            
europeiska städer har åstadkommit med hjälp av ett antal olika insatser (Stavenhagen et al.              
2018). Den minskning av Uppsalas dricksvattenanvändning mellan 2005 och 2013 som           
presenteras i avsnitt 4.1 är i samma storleksordning som minskningen i dessa fyra städer,              
vilket tyder på att insatser för minskad vattenanvändning i Uppsala som genomförts under             
denna period har haft effekt. Detta projekt har inte tittat på orsakerna till minskningen, men               
vidare studier för att förstå orsakerna till minskningen skulle vara intressant för att vägleda              
framtida beslut inom vattenanvändning. 

Utifrån ett översvämningsperspektiv är regnvatteninsamling att föredra över        
vegetationsklädda tak då regnvatteninsamling fördröjer nederbörden på väg till         
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dagvattenhanteringssystemet även vid kraftig nederbörd medan vegetationsklädda tak endast         
fördröjer nederbörd på årsbasis. I och med att den extrema nederbörden kan antas öka i               
Bergsbrunna (Sjökvist et al. 2015) borde det vara önskvärt att välja det alternativ som              
motverkar översvämning mest. Vegetationsklädda tak är estetiskt tilltalande och får därför ett            
annat värde som lösning förutom dess funktion. Det kan därför vara värt att anlägga ett               
vegetationsklätt tak för den sociala aspekten. 

Angående dagvatten indikerar litteraturstudien till denna rapport samt analys av          
Bergsbrunnas framtida klimat att dagvattenhanteringen bör utredas grundligt. Öppen         
dagvattenhantering verkar vara vägen framåt eftersom de aspekter som Stahre (2006) menar            
att öppen dagvattenhantering bidrar positivt till, se avsnitt 2.9.2, motsvarar de aspekter som             
ingår i hållbar utveckling (United Nations 1987). Även på grund av att öppen             
dagvattenhantering minskar risken för förstörelse vid extrem nederbörd och dels för att det             
har ett estetiskt värde. Om dagvattenhanteringen utformas på ett sätt så att dagvattnet             
bevattnar vegetation i staden, till exempel genom skelettjordar och nedsänkta växtbäddar,           
eller så att dagvattnet kan användas till bevattning av stadsodling kan dricksvattenanvändning            
till bevattning minska. 

Det är mycket önskvärt att bygga ett dricksvattenledningsnät som är så läckagefritt som             
möjligt, med till exempel säkrare ledningar (Cranser 2013; Wahlund 2019) och           
varningssystem (Brears 2016), eftersom dricksvattenanvändningen minskar avsevärt med        
mindre och färre läckage enligt beräkningar i denna rapport. Läckageminimering är även en             
av de faktorer i undersökningen av Stavenhagen et al. (2018) som ansågs ha störst effekt för                
minskad dricksvattenanvändning. 

Beräkningen för salladsodling med hydroponisk odling i Bergsbrunna bygger på antagandet           
att alla personer äter en sallad per vecka som är odlad i Bergsbrunna och det kanske inte är                  
önskvärt. Däremot kan det vara önskvärt att ha en viss matproduktion från hydroponisk             
odling eftersom det kommer krävas mer bevattning av odlingsmark i framtiden, se avsnitt 2.4.              
Eftersom odlingsytan som krävs är stor är det av intresse att närmare undersöka vertikal              
odling för att se om markytan som används till odling kan minska. Stadsodling med              
hydroponisk odling kan förse Bergsbrunna med frukt och grönsaker medan akvaponisk           
odling dessutom kan ge fisk och skaldjur. Utifrån ett självförsörjningsperspektiv vore det            
därför av intresse att vidare undersöka akvaponisk odling. Angående stadsodling som utförs            
av befolkningen bör informationskampanjer om vattenanvändning genomföras eftersom Pratt         
et al. (2018) betonar vikten av kunskap för en effektiv bevattning. 

För att en lösning och en stadsdel ska vara ekonomiskt och socialt hållbar bör samtliga               
personer ha möjlighet att använda lösningen. Kostnaden för cirkulära duschar är hög vilket             
kan orsaka en högre boendekostnad vilket kan göra att en del av befolkningen utesluts från               
stadsdelen på ekonomiska grunder. Detta bör därför undersökas vidare för att fastställa om             
lösningen är hållbar enligt Bruntlandrapportens definition (United Nations 1987). 

Denna rapport har fokuserat på att separerande avloppssystem kan minska          
vattenanvändningen jämfört med ett konventionellt avloppssystem. Samtidigt är enligt         
Kärrman et al. (2017) den främsta fördelen med avloppssystem som bygger på en separation              
av olika avloppsfraktioner den förenklada energi- och näringsämnesåtervinning detta kan          
medföra. Om källsorterande avloppsystem är något som övervvägs vid nybyggnation bör           
tonvikten därför läggas på återvinningsaspekterna, även om denna rapport inte berör ämnet            
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mer än ytligt. 

Gråvatten till toalettspolning fungerar i praktiken men kräver en del förstudier om varje             
enskilt hushåll. Exempelvis bör varje hushålls toalettvanor undersökas under en längre period            
för att det ska vara möjligt att installera en tillräckligt stor gråvattentank som kan täcka               
hushållets behov av vatten till spolningen. Till skillnad från Campisano & Modicas studie             
(2010) där varje hushålls vattenflöde från vattenkranen undersöktes skulle man i Bergsbrunna            
kunna ställa krav på vattenkranar så att vattenflödet i kranarna är tillräckligt stort för att täcka                
hushållets behov att spolvatten. Detta innebär att man i Bergsbrunna endast skulle behöva             
undersöka hushållens toalettvanor, vilket kan ses om en stor och svår studie att utföra då man                
inte ännu vet vilka hushåll som kommer bosätta sig i Bergsbrunna. Man kan dessutom tänka               
sig att samtliga hushåll i Bergsbrunna inte går med på sådana undersökningar. En annan              
viktig aspekt som bör tas i beaktande är att systemet med största sannolikhet inte kommer               
vara optimalt, utan kommer i vissa fall behöva kompletteras med dricksvatten om det             
tillkommer mer spolningar. 

Enligt resultatet från scenarion i denna rapport, se figur 7, figur 8 samt figur B1 till figur B5 i                   
bilaga B, kan implementering av nya tekniker och lösningar minska          
dricksvattenanvändningen. Även Stavenhagen et al. (2018) såg att implementering av nya           
tekniker och lösningar hade störst effekt på dricksvattenanvändningen i städerna som deltog i             
undersökningen. 

Denna rapport hanterar fyra av de fem vattenbehovsåtgärder som Brooks (2006) nämner.            
Dels undersöks hur kvaliteten på vattnet kan ändras genom exempelvis regnvatteninsamling           
och gråvattenåtervinning. Vidare kan en minskad vattenanvändning uppnås genom att          
implementera vattenbesparande lösningar. Läckage kan förhindras genom säkra ledningar         
och varningssystem. Leveranskapaciteten kan öka genom regnvatteninsamling under        
nederbördsrik period och användning under torrperiod. Den vattenbehovsåtgärd som denna          
rapport inte behandlar är flyttad belastning och därför bör det vidare undersökas hur             
individuell vattenmätare, rörligt pris och kampanjer kan flytta vattenanvändning från tidpunkt           
för hög belastning till låg belastning. Kampanjer för att t.ex. öka invånarnas medvetenhet om              
sin vattenanvändning är även en av de faktorer som bedömdes ha störst effekt i de städer som                 
Stavenhagen et al. (2018) undersökte, vilket tyder på att det bör vara en del i arbetet för                 
minskad dricksvattenanvändning. 
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6. Slutsats 
De scenarion för vattenanvändning som undersöks i denna rapport ger en sparad            
dricksvattenmängd mellan 31 till 127 L per person och dygn. På grund av många antaganden               
bör rapportens resultat ses som att det finns möjligheter att välja lösningar som ger en               
minskad vattenanvändning för hållbar stadsutveckling. Resultatet garanterar inte en viss          
vattenanvändning utan indikerar vilken sorts förändring som lösningarna bidrar med.          
Rapporten förespråkar inte en viss lösning utan vill visa möjligheterna för vägval för framtida              
vattenanvändning. För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det viktigt att undersöka            
helheten, alltså undersöka effekten av att kombinera lösningar och att det leder till hållbar              
utveckling, inte att varje lösning enskilt ska ha den effekten. 

Slutsatsen som kan dras av denna rapport är att nya tekniker och lösningar bör vara standard                
för hållbar stadsutveckling inom vattenanvändning. Rapporten visar på att det finns ett stort             
antal möjliga lösningar som kan bidra till att minska vattenanvändningen samt andra            
hållbarhetsaspekter och det finns stor potential för att kunna implementera sådana lösningar i             
framtida stadsdelar såsom Bergsbrunna. 

Vägvalet för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar är enligt denna rapport att välja             
en kombination av nya tekniker och lösningar, samt öka invånarnas medvetenhet kring vikten             
av att spara vatten. 
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Bilagor  
Nedan presenteras bilagor med beräkningar och figurer.  

Bilaga A - Beräkningar 
70 l/person och dygn168 000 pers

10 400 000 m /år3 ≈ 1  (1) 

50 l/person och dygn184 000 pers
10 000 000m /år3 ≈ 1    (2) 

   (3)7,  %170l/person och dygn
170l/person och dygn−150l/person och dygn ≈ 1 6  

(4)7 500 000 m /år 7 500 000 m /år , 3 0 000 000 m  225 000 m /år  1 3 − 1 3 · 0 1 − 1 3 = 5 3  

41 l/arbetstillfälle och dygn5 225 000 m /år·1000 l/m3 3

101736 arbetstillfällen ·365 dygn/år ≈ 1 (5) 

40 l/person och dygn 5 000 personer  300 000 l/dygn  299 500 m /år1 · 4 = 6 = 2 3 (6) 

5 000 personer 40 l/person och dygn 7 500 arbetstillfällen 41 l/arbetstillfälle och dygn4 · 1 + 1 · 1  
 767,  m /dygn  200 137,  m /år= 8 5 3 = 3 5 3 (7) 

 678 319 m /år0,87
3 200 137,5 m /år3

≈ 3 3 (8) 

62 l/dygn och arbetstillfälle0,87
141 l/dygn ≈ 1 (9) 

61 l/dygn och person0,87
140 l/dygn ≈ 1 (10) 

och 17 mm/år , 5 10 mm/år 6 · 1 1 ≈ 7 17 mm/år , 0 40 mm/år6 · 1 2 ≈ 7  (11) 
 

25 mm/år4
710 mm/år + 740 mm/år + 700 mm/år + 750 mm/år = 7 (12) 

6 l/dygn och person 1 , ) 4,  l/dygn och person5 * ( − 0 2 ≈ 4 8  (13) 

8 l/dygn och person 1 , ) 2,   l/dygn och person2 * ( − 0 2 ≈ 2 4  (14) 

 

40 l/dygn och person 56 4, 8 2, ) l/dygn och person1 − ( − 4 8 + 2 − 2 4  

23,   l/dygn och person≈ 1 2 (15) 

90 mm 20 m  4,  m /år7 · 1 2 = 9 8 3 (16) 

8,  %65 m3

94,8 m3 ≈ 6 6 (17) 

, 25 m , 86 0, 97 m  regnvatten /m  och år0 7 · 0 6 ≈  4 3 2 (18) 
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 5, 9 m  /person0,497 m  /m  och år 3 2
17,885 m /år och person3

≈ 3 9 2 (19) 

5 000 personer 5, 9 m  /person ,  km4 · 3 9 2 ≈ 1 6 2  (20) 

8 l/dygn och person 1 , 8) , 6 l/dygn och person2 · ( − 0 9 ≈ 0 5 (21) 

8 l/dygn och person 1 , 5) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 8 ≈ 4 2 (22) 

8 l/dygn och person 1 , 6) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 8 ≈ 3 9 (23) 
8 l/dygn och person 1 , 1) 0,  l/dygn och person2 · ( − 0 6 ≈ 1 9 (24) 
8 l/dygn och person 1 , 1) 6,  l/dygn och person2 · ( − 0 4 ≈ 1 5 (25) 

8 l/dygn och person 1 , 7) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 9 ≈ 0 8 (26) 
8 l/dygn och person 1 , 9) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 6 ≈ 8 7 (27) 

8 l/dygn och person 1 , 5) 5,  l/dygn och person2 · ( − 0 4 ≈ 1 4  (28) 
 

, 5 min 327 s6 l
1,1 l/min ≈ 5 4 =  (29) 

6 l/dygn och person 1 , ) ,  l/dygn och person5 · ( − 0 9 ≈ 5 6 (30) 

,  l/spolning  spolningar/dygn och person ,  l/dygn  och person0 5 · 6 = 3 0  (31) 

,  l/urinspolning  urinpolningar/dygn och person0 3 · 5 +  

,  l/fekaliespolning  fekaliespolning ,  l/dygn  och person+ 2 5 · 1 = 4 0 (32) 

,  l/urinspolning  urinspolningar/dygn och person0 1 · 5 +  

,  l/fekaliespolning  fekaliespolning ,  l/dygn  och person+ 0 6 · 1 = 1 1 (33) 

 l/småspolning  småspolningar/dygn och person2 · 5 +  

 l/stor spolning  stor spolning 4 l/dygn  och person+ 4 · 1 = 1 (34) 

1 400 m  41 kg/m  och år2
45 000 personer · 52 veckor/år · 0,2 kg/vecka ≈ 1 2 (35) 

 5000 personer 2 veckor .2 kg/vecka 0 l/kg och år  360 000 l/år 4 · 5 · 0 · 2 ≈ 9 (36) 

 , 7 l/dygn  och person9 360 000 l
365 · 45000 ≈ 0 5 (37) 

, 25 mm/år 362,  mm/år0 5 · 7 =  5 (38) 

, 4000 m , 25 m/år 075 m /år  0 5 · 1 2 · 0 7 = 5 3   (39) 

 800 m  100 m2
44 000 m  ·20 m2 2 = 8 2 (40) 

 6, 3 m  /person0,497 m  /m  och år 3 2
8,0665 m /år och person3

≈ 1 2 2 (41) 

5 000 personer 6, 3 m  /person , 3 km4 · 1 2 2 ≈ 0 7 2  (42) 
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Bilaga B - Figurer 

 
Figur B1: Scenariot visar hur dricksvattenanvändningen skulle minska med 126,84 L per person och dygn vid                
implementering av vakuumtoalett, cirkulär dusch, munstycket dimmläge samt att regnvatten skulle ersätta            
dricksvattenanvändningen för tvätt, övrigt och toalettspolning.  

 
Figur B2: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 70 L per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare, cirkulär dusch samt snålspolande toalett. 

 
Figur B3: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 52,64 L per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare, munstycket dimmläge för disk samt snålspolande toalett. 
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Figur B4: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 65,81 L per person och dygn då                
regnvatteninsamlingen skulle ersätta dricksvattenanvändningen för tvätt, övrigt samt urinsortera och vakuum.           
Den andra lösningen är att använda vattenmätare som påverkar dusch och disk. 

 
Figur B5: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 43,71 L per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare för dusch och disk samt valet att använda urinsorterande och vakuum för               
spolning. 
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figur B6: Jämförelse av i nederbörd över året i Ottawa, Kanada och Stockholm, Sverige. Datan är hämtad från                  
MittResVader.se.  
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Sammanfattning 
 
År 2050 kommer cirka 6.4 miljarder människor att bo i städer och efterfrågan på vatten 
beräknas öka med 55% (Cities of the Future, 2019). På grund av detta behövs en mer hållbar 
vattenanvändning i framtiden och denna litteraturstudie behandlar vilka faktorer som ansågs 
mest effektiva i det avseendet i städerna Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza. 
 

 
Omvärldsanalys

 

 
Vattenbehovsåtgärder 
En typ av definition på vattenbehovsåtgärder, WDM (water demand management), består av 
minst en av följande fem delar enligt Brooks (2006);  

1. Sänker kvaliteten eller kvantiteten på vatten som behövs för att uppfylla ett visst 
uppdrag. 

2. Förändra uppdraget således att det kan bli uppfyllt med mindre vatten eller med lägre 
vattenkvalitet. 

3. Reducera förlusten av kvantitet eller kvalitet hos vatten när det går från källa genom 
användning till utlopp. 

4. Förflytta tidpunkten av användning från hög- till lågbelastning. 
5. Öka kapaciteten hos vattensystemet så det kan fortsätta att leverera till samhället även 

under perioder när tillgången till vatten är låg. 
Definitionen ovan är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid hantering av vatten. Den går 
att applicera på vattenanvändningen i jordbrukssyfte såväl som i de urbana miljöerna 
eftersom den behandlar både kvaliteten och kvantiteten på vattnet.  
 
Anledningen till att vattenanvändningen framförallt måste effektiviseras och minskas i städer 
beror på att det tillgängliga sötvattnet inte räcker till för den höga invånarkoncentrationen. 
Detta leder till begränsad leverans av vatten.  



Det som i första hand påverkar hur effektiv vattenhanteringen är eller måste vara är följande 
faktorer (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016): 

● åldrad eller obefintlig infrastruktur 
● lagar och förordningar 
● klimatförändringar 
● vattenföroreningar 
● inte en prioritet på den politiska agendan 

Andra faktorer som omnämns är växande befolkning och stadsutveckling.  
 
Effektiva vattenåtgärder 
Stavenhagen et al. (2018) jämförde fyra europeiska städer för att få förståelse över vilka 
faktorer som har störst inverkan på vattenförbrukningen i hushåll. Dessa städer var Berlin, 
Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza, vilka alla har relativt låg vattenförbrukning per person. 
Undersökningen hade fokus på hur olika vattenföretag värderade ett antal faktorer och hur de 
påverkade vattenanvändningen. Den utfördes genom att förse dessa vattenföretag med ett 
frågeformulär per år under en tio årsperiod (1995-2015) som behandlade vattenanvändningen 
och skattutvecklingen, och genom att hålla intervjuer med vattenexperter i respektive stad. 
Detta betyder att resultatet baserades på personliga uppfattningar men ger likväl en överblick 
på vilka faktorer som bidrar till en lägre vattenförbrukning. 
 
Tabell 1: Vattenförbrukningen i respektive stad år 2015 och dess minskning i procent. 
(Stavenhagen et al., 2018) 

Städer Vattenförbrukning 
 [l/dag & person] 

Minskning 
[%] 

Berlin 113 10 (1995-2015) 

Köpenhamn 104 22 (1995-2015) 

Tallinn 96 31 (1998-2015) 

Zaragoza 96 29 (2000-2015) 

 
Av de 13 faktorer som undersöktes där maxpoängen var 20, erhöll följande högst totalpoäng: 

1. Renoveringsinvesteringar och underhåll av system (17 poäng) 
2. Kampanjer för vattenbesparande tekniker (14 poäng) 
3. Installation av system som snabbt upptäcker läckage (13 poäng) 
4. Kommunala bestämmelser (13 poäng) 
5. Installation av individuella vattenmätare (13 poäng) 
6. Kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om hållbar resursanvändning 

(13 poäng) 
Utifrån detta kan slutsatsen dras att ju närmre maxpoängen en faktor ligger desto högre är den 
uppfattade effekten (Stavenhagen et al., 2018). Berlin avvek något från övriga städer genom 
att inte tilldela hög poäng till någon utav faktorerna trots en betydande reduktion av 
vattenanvändning i hushållen under denna tidsperiod.  



Berlin 
Huvudprioriteringen i Berlin är inte att minska vattenkonsumtionen, utan det är att behålla 
vattenresurserna rena och återanvändningsbara. De anser att besparingen inte ska överdrivas 
då vattenkvaliteten försämras om vattnet avstannar i rören, i jämförelse med om vattnet flödar 
konstant (Wasserbetriebe, u.å).  
Berliner Wasserbetriebe (BWB) förser 3.5 miljoner berlinare med vatten men de har bara 270 
000 registrerade kunder som använder vattenmätare. Medvetenheten hos befolkningen som 
gör att de håller sin vattenkonsumtion på en låg nivå måste alltså grundas i någon annan 
faktor (Stavenhagen et al., 2018).  
Under tidiga 90-talet genomfördes en drastisk höjning av vatten- och avloppspriser som mest 
troligt är största faktorn till att den genomsnittliga vattenkonsumtionen minskade (Schleich & 
Hillenbrand, 2009). 
 
Köpenhamn 
HOFOR, Danmarks största vattendistributör, har minskat sina vattenförluster till 7% genom 
ett aktivt läckagedetekteringsprogram där de kollar igenom hela rörsystemet var tredje år, 
samt använder ljudloggers som upptäcker läckage (Brears, 2016). I Köpenhamn är det 
lagstadgat att alla hus som är kopplade till det allmäna vattenledningsnätet måste ha en 
vattenmätare installerad. Det är dock inte krav på enskilda hushåll, endast på själva 
byggnaden men det vill de ändra på. Det har visat sig att vattenförbrukningen har minskat 
med 20% efter installation enligt undersökning av HOFOR (Brears, 2016). 
 
HOFOR arbetar för vattenbesparing i hög grad, ett exempel är att om man är medveten om 
sin vattenkonsumtion kan man kontakta dem och oftast förser dem en med flödesreducerare 
för kranar utan kostnad, speciellt om det är en bostadsförening. De kan även använda sig utav 
testfamiljer för en oprövad teknik för att sedan samla in data och utvärdera resultaten (Brears, 
2016). För att nå ut till allmänheten besöker de skolor och undervisar unga elever om 
vattenbesparing, där de även får utse två vattenhjältar i klassen. Alla elever får dessutom en 
bok som handlar om vatten för att sprida kunskapen till sina föräldrar. För de som är nyfikna 
har de en hemsida där information om vatten och avlopp finns (Brears, 2016). De använder 
sig även utav Facebook och anordnar tävlingar där priset är vatteneffektiva apparater. Den 
stora utmaningen för HOFOR är egentligen att nå den del av befolkningen som inte förstår 
allvaret i vattenanvändningen. De ska i framtiden satsta på att använda mer skräddarsydda 
kampanjer till olika målgrupper (Brears, 2016).  
 
Det blir alltmer vanligt att samla upp regnvatten på taken till nya kontorsbyggnader, 
konserthus och universitet för att sedan använda det till att spola toaletterna, vilket i hög grad 
bidrar till minskad användning av dricksvatten (Greater Copenhagen Water Utility, HOFOR 
A/S, 2019).  
 
Energiförbrukningen som går åt för att leverera en kubikmeter dricksvatten i Köpenhamn är 
0.3kWh, vilket mest troligt är den lägsta bland alla huvudstäder i världen. Detta har uppnåtts 
genom energieffektiva pumpar, tryckreglering i ledningarna samt att vattenledningsverken 
har installerat solpaneler som minskat den externa elförbrukningen med 25% per år (Greater 
Copenhagen Water Utility, HOFOR A/S, 2019). Reningsverken genererar mer energi idag än 
vad de förbrukar med hjälp av energisnåla maskiner och genom att omvandla biogas till 
värme och el. Köpenhamn försöker alltid vara ett hållbart föredöme och exempel på detta är 
att på reningsverken testas det om det går att återvinna värme från avloppsvatten och i nya 



bostäder tillåts installering av avfallskvarnar i köket för att öka produktionen av biogas 
(Greater Copenhagen Water Utility, HOFOR A/S, 2019). 
 
Tallinn 
Problemet i Estland är inte tillgängligheten av drickbart vatten utan det är att försäkra sig om 
att det håller god kvalitet. Detta ledde till en stor satsning på behandling av avloppsvatten 
eftersom kvaliteten på det drickbara vattnet är starkt kopplad till hur effektiv reningen är 
(Hanni, 1999). I samband med detta lyckades man i Tallinn sänka sitt läckage från 32% till 
16.14%, detta genomfördes under en tioårsperiod mellan 2004 till 2014. Den största 
anledningen till denna minskning är att förmågan att upptäcka och eliminera läckaget snabbt 
har ökat. De investerade även i ny teknik 2014 för att bli ännu bättre (Tallinna vesi, u.å).  
 
Något som de tror har varit till största betydelse är installeringen av individuella 
vattenmätare. Detta initiativ startades år 1995 och fem år senare var det ett krav hos företagen 
att installera dem, annars kunde de ej fakturera vattenförbrukningen. För lägenhetshus finns 
en gemensam mätare men även individuella i varje lägenhet och sedan betalar respektive hem 
för sin vattenkonsumtion till bostadsföreningen (Stavenhagen et al., 2018). I samband med 
detta började vattenbesparande tekniker för hushåll lanseras och reperation av rör samt 
vattenledningar i hemmen ökade. Deras offentliga informationskampanjer fokuserade på 
säkerheten och kvaliteten på kranvattnet samt på vattenbesparing (Stavenhagen et al., 2018). 
 
Efter år 1991 skedde en stor omvandling i industisektorn, vilket resulterade i mer 
vatteneffektiva tekniker som är en stor anledning till minskningen av vattenanvändning i 
Tallinn (Vinnari & Hukka, 2007). 
 
Zaragoza 
Mellan 2002 till 2009 utfördes många åtgärder på infrastrukturen där den totala kostnaden 
slutade på 84.5 miljoner euro. 65% av denna summa gick åt att renovera ledningsnätet, vilket 
var en direkt konsekvens av EU:s krav på att drastiskt minska läckaget. Det gav också bra 
resultat, antalet registrerade läckage halverades från 664 till 331 under perioden 1996 till 
2008. Förbättringen av infrastrukturen fortsatte mellan år 2008 till 2013 med fokus på 
skapande av dagvattenbehållare, förbättrade avloppssystem och reningsverk samt 
översvämningsskydd (Celma, 2011). 
 
Ett mål i Zaragoza var att etablera en vattenbesparande kultur genom en kampanj med fyra 
faser (Philip, 2011): 

1. “Små steg, stora lösningar” - Första fasen fokuserade på att öka medvetenheten för att 
minska vattenanvändningen i hushåll, offentliga byggnader och kommersiell aktivitet 
genom beteendeändringar och vattenbesparande teknik. 

2. “50 goda exempel” - Andra fasen innebar att 50 exempel på vatteneffektiv teknik 
installerades i parker, trädgårdar, offentliga byggnader och industrier för att 
demonstrera funktionerna och upprätta en positiv bild hos befolkningen. 

3. “Skola för effektiv vattenanvändning” - I den tredje fasen delades det ut små 
broschyrer till de sektorer med störst vattenanvändning som förklarade hur de 50 
exemplen i fas två fungerade. 

4. “100.000 engagemang” - Fas fyra bestod av att registrera 100.000 vattenbesparande 
engagemang från befolkningen och företag för att sedan redovisa detta på den 



internationella mässan “Water and Sustainable Development” som hölls i Zaragoza 
2008. 

Förutom denna kampanj installerades vattenmätare i varje hushåll för att erhålla direkt 
återkoppling mellan vattenanvändning i förhållande till prisändringar (Stavenhagen et al., 
2018).  
 
Därefter satsades det på nya urbana miljöer med system för regnvattenåtervinning, hushåll 
med vattenbesparande apparater, exempelvis system för att återanvända duschvatten, och 
smarta bevattningssystem som har testats i “Parque Oliver”, vilket har minskat 
vattenmängden med 68% (Celma, 2011) 
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Sammanfattning 
 
Uppsala kommun växer och är en viktig pendlingsort för förbindelse till Stockholm. Det är              
därför mera populärt att bo än att jobba i Uppsala. Idag bor det ca 220 000 invånare i Uppsala                   
och befolkningstillväxten förväntas bli cirka 300 000 till år 2050. I takt med detta ska               
kommunen exploatera nya stadskärnor som kommer att bli exempel på hur stadsutveckling            
sker med hållbar utveckling. Denna utveckling kommer som beslut från regeringen och är             
även en satsning för framtidens städer där Uppsala tillsammans med sju andra städer är              
kartlagda av regeringens miljö- och jordbruksutskott . Uppsala kommun vill associeras med            
hållbar utveckling och med denna policy tillkommer utmaningar. En av utmaningarna för            
kommunen som också är viktig för hela Sveriges stadsutveckling är hur befolkningen            
använder sitt vatten.  
 
 
Bakgrund - Agenda 2030 
Regeringskansliet har sammanställt FN:s översättning av den internationella handlingsplanen 
Agenda 2030 som behandlar de 17 globala målen (Förenta Nationerna). Handlingsplanen 
beslutades på FN:s toppmöte den 25 september 2015 av världens stats-och regeringschefer 
(Regeringskansliet, 2016) och lyfter fram hur världen ska gå mot en hållbar framtid. I 
handlingsplanen beskrivs dessa 17 mål med rubriken Mål för hållbar utveckling (Förenta 
Nationerna) där alla mål är mer eller mindre relevanta men lika viktiga i de steg och beslut 
Sverige ska komma att ta för att nå en hållbar utveckling till 2030 som sedan fortsätter mot en 
hållbar framtid. 
 
Sveriges handlingsplan 
Riksdagen har sedan 2009 behandlat olika frågor om utvecklingen av Sveriges städer 
(Uppföljning av statens satsning på hållbara städer Rapport från riksdagen 2010/11:RFR2 - 
Riksdagen). Frågor och riktlinjer kring hållbar utveckling var redan aktiva i Sverige långt 
innan de globala målen beslutades 2015. I och med denna belysning om hur Sveriges städer 
ska fortsätta utvecklas så genomförde riksdagen en satsning på 340 miljoner kronor under 
2009-2010 och tillsatte en delegation vars uppgift skulle bli att verka för en hållbar 
utveckling (Uppföljning av statens satsning på hållbara städer Rapport från riksdagen 
2010/11:RFR2 - Riksdagen). Utskottet som ansvarade för uppföljning av satsningen var 
miljö-och jordbruksutskottet som i sin rapport skriver att “Statens satsning på hållbara städer 
har lyft fram frågor kring hållbar stadsutveckling. Hållbar stadsutveckling är ett brett begrepp 
som inte har definierats vilket har bidragit till att inriktningen på statens satsning har blivit 
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otydlig” (Uppföljning av statens satsning på hållbara städer Rapport från riksdagen 
2010/11:RFR2 - Riksdagen). Utskottet skriver sedan i sin rapport att utvärderingen i första 
hand skulle inriktas på hur arbetet med hållbara städer har organiserats eftersom hållbar 
utveckling kan vara ett svårt begrepp att tolka till handling.  
 
Hållbar utveckling 
På KTH:s hemsida skriver de att hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De 
visar även en visuell modell som beskriver hållbar utveckling som “två modeller över tre 
dimensioner” (Hållbar utveckling, 2019).  Det är ett Venndiagram där de tre dimensionerna 
överlappar varandra och förmedlar att alla tre går ihop men att var och en är unik och viktig. 
De tre olika dimensionerna som behandlas är 

● Ekologisk hållbarhet 
● Ekonomisk hållbarhet 
● Social hållbarhet 

vilket är tre starka byggstenar kring hållbar utveckling (Hållbar utveckling, 2019). Men det 
som är viktigt att belysa är att modellen berättar inget om vad de olika dimensionerna exakt 
innehåller vilket styrker att riksdagens satsning kan bli svårtolkad utan mål och riktlinjer.  
 
Svenska miljömålssystemet 
I samband med Agenda 2030 och de 17 globala miljömålen så har Sverige lättare kunnat 
utforma miljömål som är mera anpassade efter landets utveckling. Sveriges miljömål har ett 
så kallat miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 
etappmål. Systemet behandlar områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat 
(Sveriges miljömål - Sveriges miljömål, 2019). De som driver det svenska miljömålssystemet 
är Naturvårdsverket, Boverket, Havs -och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 
kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, 
Strålsäkerhetsmyndigheten samt länsstyrelserna (Sveriges miljömål - Sveriges miljömål, 
2019). Dessa aktörer har tillsammans beslutat om målen som ska driva Sverige mot en 
hållbar utveckling som förhoppningsvis ger ett hållbart avtryck för nästa generation. 
 
Miljö- och jordbruksutskottets uppföljning 
I uppföljningen som delegationen genomfört skriver de om att i Sverige bor över 80% av 
befolkningen i tätorter. Befolkningen ökar hela tiden i tätorterna och glesbygden kommer så 
småningom försvinna (Uppföljning av statens satsning på hållbara städer Rapport från 
riksdagen 2010/11:RFR2 - Riksdagen). Delegationen skriver i sin rapport om 
ansvarsförhållanden och att städernas utveckling är i första hand ett kommunalt ansvar. I och 
med detta har de genomfört en kartläggning av forskning om städer och hållbar 
stadsutveckling. Kartläggningen visar bland annat forskningsmiljöer för stadsutveckling i 
olika kommuner (Uppföljning av statens satsning på hållbara städer Rapport från riksdagen 
2010/11:RFR2 - Riksdagen). De städer som utmärker sig för en samlad kompetensbas för 
tvär- och mångvetenskaplig kunskapsbyggnad är Örebro, Lund, Göteborg, Stockholm, 
Linköping, Luleå, Umeå och Uppsala. Från Miljö- och jordbruksutskottets (delegationens) 
kartläggning så kopplar de dessa städer med god kompetensbas till att de också är de mest 
genomförbara städerna för utvecklingsmiljöer.  
 
Uppsala kommun 
Uppsala kommun har fastlagt en policy för hållbar utveckling som beskriver hur kommunen 
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ska arbeta för att utvecklas hållbart (Kommunfullmäktige, 2017). Policyn är framtagen efter 
FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030. Kommunen skriver att deras 
utgångspunkter i policyn är: 

● “Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, 
nationellt, regionalt och lokalt” 

● “Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling” 
Uppsala växer och är ett populärt alternativ mer för boende än för arbete, sammanfattar 
Sweco i deras rapport för kommunens tillväxtplan (SWECO, 2013). Detta utgörs främst av 
arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala och utvecklingen att fortsätta samt utöka 
Uppsala som pendlingsort. I rapporten sammanfattas Uppsalas olika stadsdelar och vart det 
finns potentiell tillväxt samt en kartläggning kring vilka områden som kan bli nya stadskärnor 
till Uppsala (SWECO, 2013).  
 
Med en framtidsprognos som sammanfattar Uppsalas tillväxt till 2050 för en potentiell 
stadskärna kan stadsutvecklingen med prognosens underlag följa en hållbar utveckling med 
framtidens teknik. En av utmaningarna till att genomföra en hållbar stadsutveckling är 
huruvida Uppsala kommun använder sitt vatten idag kontra hur kommunen kommer utveckla 
en mer hållbar vattenanvändning till 2050. 
 
Prognos Uppsala 

● Kommunen har idag en folkmängd på 219 914 invånare (Kommunledningskontoret, 
2018) 

● År 2017 var det 1372 invånare som bodde i Bergsbrunna (Kommunledningskontoret, 
2018) 

● Kommunens folkmängd förväntas nå cirka 260 000 personer till år 2030 (Uppsala 
kommun, 2018) 

● Kommunens folkmängd förväntas passera 300 000 personer år 2050 (Uppsala 
kommun, 2018) 

● Bergsbrunna förväntas nå 40 000- 50 000 boende år 2050 (Uppsala kommun, 2019) 
● Bergsbrunna förväntas ha 15 000-20 000 arbetsplatser 2050 (Uppsala kommun, 2019) 
● Bergsbrunna kan beräknas ha ett medelvärde på 2,5 boende per hushåll 2050 (Uppsala 

kommun, 2019) 
● En Uppsalabo använder i snitt 140 liter vatten per dag (Vatten och avlopp | 

uppsalavatten.se, 2018) 
● Fördelningen av dessa 140 liter är (Vatten och avlopp | uppsalavatten.se, 2018): 

○ Mat och dryck 5% 
○ Dusch och bad 40% 
○ Toalett 20% 
○ Disk 20% 
○ Tvätt 10% 
○ Övrigt 5% 
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Sammanfattning 
 
I genomsnitt använder Uppsalabon 40% av sin vattenförbrukning till dusch och bad, 20% på 
toalett och 20% på disk, vilka utgör de största andelarna (Vatten och avlopp | 
uppsalavatten.se, 2018). Denna litteraturstudie fokuserar på tre vattenbesparande tekniker i 
hushållet som kan minska dessa andelar.  
 

 
 
Vattencirkulerande dusch  
Efterfrågan på vattencirkulerande duschar har under de senaste åren ökat som en följd av den 
rådande vattenbristen, men även på grund av en ökad miljömedvetenhet (Mahdjoubi, 2018b). 
Vattencirkulerande duschar gör det möjligt att använda en mindre vattenmängd vid varje 
dusch, vilket innebär att längre duschar kan äga rum utan att någon större mängd vatten 
används. Ett vanligt duschtillfälle i Sverige på tio minuter kräver en vattenmängd på 150 liter, 
motsvarande 15 liter per minut (Owen, 2018). Det svenska företaget Orbital Systems AB har 
utvecklat en vattencirkulerande dusch som ger ett motsvarande vattenflöde på 15 liter per 
minut men med en betydligt mindre total vattenåtgång (Mahdjoubi, 2018a). Ett duschtillfälle 
på tio minuter med denna dusch använder totalt en vattenmängd på 15 liter, vilket motsvarar 
en minskning av vattenförbrukningen med 90% jämfört med en konventionell dusch (Owen, 
2018). 
 
Orbital Systems duschloop består i stora drag av en brunn med tillhörande sensor som känner 
av ifall vattnet behöver renas. Det vatten som innehåller en stor mängd föroreningar byts ut 
direkt och vatten som kan renas går in i en cirkulationspump. Detta vatten filtrerar i ett 
förfilter som filtrerar bort större partiklar och därefter går vattnet in i ett nanofilter som 
filtrerar bort mindre partiklar. Vattenkvalitén kontrolleras därefter av en filterkvalitésensor 
och hamnar sedan i en reservoar utrustad med nivåsensorer. Sista går det renade vattnet in i 
en uppvärmningsanordning som hettar upp vattnet till en behaglig temperatur. (Mahdjoubi, 
2018a) 
 
Använda gråvatten från hushåll till toaletter 
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I uppsala förbrukas i genomsnitt 140 liter vatten per person varav 30 liter går till 
toalettspolning (Svenskt Vatten, 2017).  
 
Potentialen för att återanvända gråvatten från hushåll till toalettspolning är stor (Gross et al., 
2015). Friedler (2004) undersökte kvalitén av gråvatten från olika källor i hushållet där 
resultatet visade att gråvatten från handfat i badrum var det vatten som innehöll minst 
föroreningar. Friedler menar att eftersom efterfrågan på återanvänt gråvatten är mindre än 
produktionen är det möjligt att endast återanvända delar av det gråvatten som produceras i ett 
hushåll och att man med fördel ska använda det vatten som är minst förorenat. Campisano 
och Modica (2010) undersökte huruvida gråvatten från handfat skulle kunna användas till 
toaletter för att minska vattenåtgången inom hushållen. I sex olika hushåll installerades ett 
enkelt system där gråvattnet från badrumshandfaten sparades i en gråvattentank för att sedan 
pumpas till toalettens cistern. Slutsatsen drogs att om en gråvattentank fem gånger större än 
cistern används är det möjligt att spara mellan 32-96% vatten (Campisano & Modica, 2010). 
 
Strålsamlande munstycke till vattenkran 
Med målet att minska vattenförbrukning i Kuwait genomfördes en kampanj där 1 100 000 
strålsamlare på vattenkranar installerades i utvalda områden där vattenkonsumtionen var hög 
(Al-Senafy & Al-Khalid, 2011). Strålsamlarna hade kapaciteten att minska vattenåtgången 
med 40% med ett flöde på 6 liter per minut och kampanjen ansågs lyckad och togs emot väl 
av invånarna (Al-Senafy & Al-Khalid, 2011).  
 
Det svenska företaget Altered har utvecklat ett stålsamsande munstycke till vattenkranar som 
gör det möjligt att spara upp till 98% vatten jämfört med en vanlig vattenkran 
(AlteredNozzle_Pro_Spec_181016.pdf). Munstycket är monterbart på de flesta befintliga 
vattenkranar och har två lägen; mist-mode och spray-mode efter behov, vilka väljs med en 
vridfunktion (AlteredNozzle_Pro_Spec_181016.pdf). Munstycket är utrustat med två filter; 
det första filtret är placerat inuti munstycket och det andra är placerat precis under 
munstyckets öppning (Mickos, 2019). När munstycket är inställt på mist-mode går vattnet 
genom båda filtren, vilket resulterar i en vattendimma som endast ger en vattenåtgång på 1% 
av kranens normala mängd utan munstycket och med ett vattenflöde på 0.2 liter per minut 
(Mickos, 2019). När munstycket istället är inställt på spray-mode passerar vattnet först 
genom det första filtret och sedan går det mesta av vattnet genom munstyckets öppning och 
en mindre del går genom det andra filtret och går ut som dimma (Mickos, 2019). Spray-mode 
förbrukar 10% av motsvarande vattenmängd från kranen utan Altereds munstycke med ett 
vattenflöde på 1.1 liter per minut (AlteredNozzle_Pro_Spec_181016.pdf).  
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Denna litteraturstudie ger inblick i effektiviteten av att spara dricksvatten 
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dricksvattenrör.  
 
 

Table of Contents 

1. Regnvatteninsamling 2 

1.1. Modellering av effektiviteten 2 

1.2. Regnvattenkvalitét 2 

1.3. Vattenbesparingar av regnvattensamling 3 

2. Läckage i dricksvattenledningar 3 

2.2. Vattenbesparingar av minskning av läckage 3 

3. Källor 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 



1. Regnvatteninsamling  
Genom regnvatteninsamling finns det möjlighet att använda de vatten som annars skulle ha             
gå till spillo eller blivit ett problem för dagvattenhanteringen.  
 
I en enkel utformning av regnvatteninsamling finns det en uppsamlingsyta, detta kan            
exempelvis vara ett hustak. Utöver en uppsamlingsyta behövs även ett sätt att förvara de              
uppsamlade vattnet på, så de kan användas när det finns behov av det. En sådan förvaring                
kan vara i form av en tank nedgrävd i marken. Beroende på vad regnvattnet ska användas till                 
kan det även krävas rening av de samlade vattnet innan användningen.  
 
Hur effektiv regnvatteninsamlingen blir beror dels på insamlingsutrustningen, storleken på          
uppsamlingsyta och tanken, men även på hur mycket det regnar i området och om regnet är                
utspritt över året eller om merparten är koncentrerad till en specifik period.  
 
1.1. Modellering av effektiviteten  
 
De har gjorts modelleringar av vattenbesparingarna som kan fås genom att samla in             
regnvatten i den kanadensiska staden Guelph. Där har man med hjälp av att använda en               
dataserie med regnmängderna under en 60-årsperiod räknat ut effektiviteten av ett 160            
kvadratmeters stort uppsamlingsområde. Det visade sig att detta uppsamlingsområde skulle          
kunde leda till en besparing av 34% av totalbehovet av ett hushålls behov genom att               
använda regnvatten för utomhusbruk, toalettspolning och tvättning av kläder om en tank på             
6-8 kubikmeter används ((Farahbakhsh et al., 2009). Denna beräkning är gjord på ett hushåll              
med tre personer, och dessa gör av med 246 liter vatten per dag för dessa behov. Denna                 
förbrukning är högre än vad genomsnittet gör av med i Sverige, där total förbrukningen är               
140 liter per person/dag och 32% av detta används för tvätt och toalettspolning samt 10%               
används till övriga ändamål, vilket bland annat inkluderar utomhusbruk (Svenskt vatten,           
2019). Således kan ett likande hushåll i Sverige räkna med att förbruka 177 liter per dag som                 
högst.  
 
I modellen har Guelph en genomsnittlig nederbörd på 790 mm/år (Farahbakhsh et al., 2009)              
vilket kan jämföras med 600-650 mm/år i Uppsala idag (SMHI). Mängd nederbörd i Uppsala              
beräknas att öka till 650-700 mm/år mellan åren 2021-2050 (FRAMTIDSKLIMAT SMHI, sid            
27).  
 

1.2. Regnvattenkvalitét  
 
Med all vattenanvändning finns det funderingar kring vattenkvalitén och om vattnet           
innehåller gifter eller bakterier. I regel är regnvatten sätt att medföra en låg risk av såväl                
kemiska som biologiska faror (Gwenzi et al., 2015). Samtidigt finns alltid risken kvar att det               
kan förekomma bakterier som kan öka i antal under lagringen av regnvatten. Därför är det               
rekommenderat att endast använda detta vatten som icke-dricksvatten för att undvika           
komplicerade och dyra reningsprocedurer. Exempelvis kan regnvatten användas till         
toalettspolning, tvättning av kläder och utomhusbruk utan att medföra någon stor risk för             
slutanvändaren (Farahbakhsh et al., 2009).  
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Vidare har regnvatten i regel en liknande hårdhet som de grundvatten man pumpar upp i               
Uppsala. Exempelvis har regnvattnet som samlas i Aarhus i Danmark en hårdhet på 145 mg/l               
CaCO3 (Farago, 2019) vilket kan jämföras med 140-190 mg/l i de grundvatten som används i               
Uppsala (Uppsala vatten, 2018) 
 

1.3. Vattenbesparingar av regnvattensamling  
 
Beroende på vilka dimensioner av vattenansamlingssystem som använda är det inte orimligt            
att räkna med en möjlig besparing av ca 34% dricksvatten jämfört med dagens användning.  
 
 
 
2. Läckage i dricksvattenledningar  
 
Idag har Uppsalas drickvattenledningar ett läckage på ca 13-14% i transporten från 
vattenverken till hushållen (Lustig, 2019). Det finns således en betydande del vatten att 
spara in om läckaget från dessa vattenledningar kan minskas.  

Idag lägger exempelvis Stockholm Vatten och Avfall merparten av sina nya ledningar i 
polyeten vilket enligt dem medför en kraftig sänkning av mängden läckage (Wahlund, 2019). 
Även Oslo kommun använder sig av denna typ av ledningar för sitt vattennät (Cranser, 
2013).  

Om denna typ av rör eller likvärdiga används kan vattenförbrukningen i teorin förminskas 
med uppemot 14%. Det är dock inte realistisk att tänka sig ett helt läckagefritt rörsystem. 
Men exempelvis har Danmark lag på att vattenbolagen inte får ha större läckage än 10% och 
om inte de uppnår får vattenbolaget böter (Eriksson & Kamstrup Sverige, 2019). Vilket tyder 
på att det är långt ifrån en omöjlighet att få ner totala läckaget till under 10%.  

2.2. Vattenbesparingar av minskning av läckage  
  
Med en mer läckagesäker rörläggning kan dricksvattenanvändningen minskas med upp till 
13-14%, om ett helt läcksäkert system uppnås. Att uppnå ett sådant idealiskt system kan 
dock vara osannolikt, men åtminstone 3-4% dricksvatten skall inte vara några problem att 
spara in genom användning av polyetenrör och täta skarvar.  
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Dagens svenska avloppssystem delas vanligtvis upp i dagvatten och spillvatten, där spillvattnet 

som kommer från hushållen består av BDT-vatten (vatten från bad, dusch och tvätt) blandat med 

klosettvatten (Lidström, 2013). Denna litteraturstudie kommer främst att titta närmare på 

separation av klosettvattnet från BDT-vattnet, men även möjligheten att transportera matavfall i 

avloppssystemet. De främsta fördelarna med en en separation är en förenklad energi- och 

näringsämnesåtervinning (Kärrman et al., 2017), men flera möjliga separationssystem såsom 

vakuumtoaletter använder också mindre vatten än konventionella toaletter. (af Petersens et al., 

2001). 

 

Det finns åtskilliga exempel på genomförda projekt med separation av klosettvatten i Sverige 

och resten av Europa, där ett av de nyligaste exemplen är området H+ som håller på att byggas 

med ett vakuumsystem i Helsingborg (Kärrman et al., 2017). Vinsterna med separationen bygger 

på en minskad utspädningen av urin och fekalier, systemen bör därför byggas för minsta möjliga 

vattenförbrukning samtidigt som tillräckligt med vatten behöver användas för att användarna 

ska acceptera systemet och driftstopp undvikas (af Petersens et al., 2001). Även om 

vattenbesparingen förstås är önskvärd är den största vinsten att den separerade 

avloppsfraktionens högre koncentration av organiskt kol och näringsämnen i kombination med 

lägre halter av metaller förenklar återvinningen (Book Emilsson et al., 2006). När 

klosettvattenseparation implementerats på landsbygden eller mindre orter har näringsämnen 

kunnat spridas direkt på odlingsmark via det rötade avloppsslammet (Kärrman et al., 2017). I 

Helsingborg har man i stället beslutat sig för att leda klosettvattnet till reningsverket, där en 

separat anläggning för denna nya avloppsfraktion kommer att byggas (Kärrman et al., 2017). Ett 

sätt att minska transportbehovet vid näringsåterförsel till odlingsmark från större orter är att 

det rötade eller förbrända slammet används som råvara för att framställa mineralgödsel 

(Kirchmann et al., 2017). 



 

Urinfraktionen utgör mindre än 1% av spillvattnets volym, men beräknas innehålla 80% av 

spillvattnets totala kvävehalt och 55% av dess totala fosforhalt (Jönsson et al., 2000). Enligt 

samma princip som separation av allt klosettvatten skulle urinseparation göra det lättare att 

återvinna näringsämnen, minska belastningen på recipient och minska vattenförbrukningen (af 

Petersens et al., 2001). Många av de projekt med urinseparerande system som genomförts i 

Sverige sedan 90-talet har dock avbrutits, och systemen bytts ut mot konventionella 

vattenklosetter (Kärrman et al., 2017), detta trots att Sverige anses ligga i framkant vad gäller 

återanvändning av humanurin (Larsen et al., 2013). Den främsta anledningen till detta verkar 

vara den extra hanteringen för användaren, risk för dålig lukt och högre kostnader i 

kombination med ett inte alltid helt okomplicerat juridiskt läge vad gäller spridande av urin på 

odlingsmark (Jönsson et al., 2000; Larsen et al., 2013; Kärrman et al., 2017). Exempelvis 

bedömdes under planeringen av den nya stadsdelen H+ i Helsingborg ett urinseparerande 

system som det hållbaraste alternativet, men valdes ändå bort p.g.a. de ovan nämnda aspekterna 

(Kärrman et al., 2017). Om urinseparation skulle implementeras skulle en arbete med ändrade 

attityder för en ökad acceptans vara en möjlig väg framåt, en annan väg att utveckla tekniska 

lösningar som åtgärdar teknikens baksidor (Larsen et al., 2013). 

 

Matavfall är något som i dagens Sverige vanligtvis inte transporteras med spillvattnet, men 

system med matavfallskvarnar för sådan transport är vanliga i bl.a. USA (Davidsson et al., 2011). 

Jämfört med dagens insamling i påsar har ett sådant system har fördelar såsom minskade 

motortransporter och ökad bekvämlighet för användaren vilket i sin tur kan öka andelen 

matavfall som samlas in (Kärrman et al., 2017). Den största nackdelen är att matavfallet späds ut 

med resten av spillvattnet, och återvinningen av kol och näringsämnen därmed blir mindre 

effektiv (Davidsson et al., 2011). I H+ kommer ett system byggas där matavfallet mals i 

avfallskvarn och sedan transporteras i ett separat rörsystem för separat rötning vid 

reningsverket (Kärrman et al., 2017). En annan möjlighet som bl.a. undersökts inför byggandet 

av Hammarby sjöstad är att slå samman matavfallet med klosettvattnet, då båda fraktionerna 

liknar varandra med avseende på sin höga koncentration kol och näringsämnen (Kärrman et al., 

2003; Davidsson et al., 2011). 
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1. Dagvatten 
 
Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som inte infiltrerar jorden utan avrinner på ytan             
(Nationalencyklopedin, u.å.).  
 
Utbyggnad av urban yta leder till att yta med god infiltrationskapacitet minskar vilket gör att               
både mängden vatten som avrinner och avrinningens hastighet ökar (Stahre, 2006, s. 9).             
Därför är dagvattenhanteringssystem en väsentlig del i urban infrastruktur (Stahre, 2006, s.            
9) och bör alltså ha en central roll i stadsplanering (Stahre, 2006, s. 5).  

 
1.1. Stängd dagvattenhantering 
 
Stängd dagvattenhantering används i denna uppsats som ett samlingsnamn för          
dagvattenhanteringssystem som är stängda såsom ledningar. Dagvatten från urbana         
områden samlas traditionellt sett upp i underjordiska rör för att ledas bort så fort som               
möjligt (Stahre, 2006, s. 9, s. 11). I stadsdelar byggda innan 1950 är ledningarna byggda för                
att forsla avloppsvatten och dagvatten tillsammans medan i stadsdelar byggda efter 1960 är             
ledningarna byggda som separata system där dagvatten och avloppsvatten leds var för sig             
(Stahre, 2006, s. 9). Problem med stängd dagvattenhantering är att när det blir mycket              
vatten i systemet kan det bli översvämning på olämpliga ställen och när vattenflödet genom              
reningsverk blir för stor minskar reningskapaciteten (Stahre, 2006, s. 10). Detta hände i             
Kungsängsverket i Uppsala under åren 2014-2016 (Khalili, 2016, s. 13), år 2016 i samband              
med skyfall, då ofullständigt renat vatten letts förbi steg i reningsverket. Ur tabell (Khalili,              
2016, s. 13) framgår att det år 2014 släpptes ut 5 150 m3 och år 2016 730 m3 ofullständigt                   
renat vatten. Traditionella åtgärder för att förebygga problemen innebär att bygga ut            
ledningsnätet för att skapa en större kapacitet och detta är kostsamt (Stahre, 2006, s. 10).               
Stahre nämner att metoder som fördröjer dagvatten lokalt är mindre kostsamt och att det är               
ett komplement till utbyggnad av ledningsnätet (2006, s. 10).  
 
I USA har vatten i städer ofta endast setts som ett hinder för utbyggnad av städer och                 
vattensamlingar har dränerats och letts bort via underjordiska ledningar, utan hänsyn till            
något ekologiskt värde (Parr & Zaretsky, 2011, ss. 75–76). Detta har lett till undermålig              
vattenkvalitet i en stor del av USA:s vatten enligt Environment Protection Agency (EPA) (Parr              
& Zaretsky, 2011, s. 76). Vidare kan utbyggnadsfokuserad vattenhantering inte utföra samma            
ekosystemtjänster som en mer naturlig vattenhantering kan. Parr och Zaretsky (2011, s. 76)             
säger att ekologisk funktionalitet är direkt knutet till strukturen av systemen, som styr             
vattenflöde, sedimentflöde och näringsutbyte. Att en stor del av USA:s vatten har            
undermålig vattenkvalitet styrks av EPA:s rapport till USA:s kongress (EPA, 2017). Orsaker till             
den undermåliga vattenkvaliteten är bland annat traditionell hydrologisk infrastruktur,         
dagvattenhanteringssystem  och reningsverk (EPA, 2017, s. 8, s. 15) 

 
1.2. Öppen dagvattenhantering 
 
Öppen dagvattenhantering används i denna uppsats som ett samlingsnamn för          
dagvattenhanteringssystem som är öppna, enligt definition av Stahre (2006, s. 19). I kontrast             
till utbyggnadsfokuserad vattenhantering diskuterar Parr och Zaretsky (2011, s. 76)          
konceptet “Watershed Urbanism” som går ut på en naturlig vattenhantering i en urban             
miljö. Det centrala i konceptet är ett meandrande vattenflöde och ytor som kan             
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översvämmas inom ett väldefinierat område. Detta koncept skyddar mot förstörelse vid           
sällan återkommande regn samtidigt som översvämningsytan vid andra tillfällen kan          
användas som till exempel parkyta (Parr & Zaretsky, 2011, s. 78). Detta är enligt Stahres               
definition alltså ett exempel på öppen dagvattenhantering. Detta koncept stämmer också väl            
överens med “Low Impact Development”-koncept (LID) som diskuteras av Parr och Zaretsky            
(2011, ss. 70–72). LID går enligt Parr och Zaretsky ut på att “utnyttja platsens redan               
existerande hydrologi och tekniker som infiltrerar, filtrerar, lagrar och avdunstar vatten nära            
sin källa”. Exempel på sådana tekniker som Parr och Zaretsky nämner är            
sedimentationsfilter, regnträdgårdar, infiltrationsbassänger och våtmarker och för ett        
välfungerande LID-system bör sådana lösningar knytas ihop i ett kontinuerligt nätverk (Parr            
& Zaretsky, 2011, s. 71). LID nämns även av Stahre (2006, s. 11) som ett annat namn för                  
hållbar dagvattenhantering. Stahre (2006, s. 13) förespråkar öppen dagvattenhantering men          
påpekar att det är inte alltid öppen dagvattenhantering är det mest hållbara alternativet             
utan att det varierar från fall till fall och att det är just hållbar dagvattenhantering som är det                  
viktiga. “Med en hållbar dagvattenhantering kan skadorna minimeras vid skyfall samt kraftigt            
reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till recipient“ (Svenskt Vatten, 2016, s. 5). En            
hållbar dagvattenhantering bör täcka många aspekter såsom tekniska, miljömässiga,         
ekonomiska, estetiska och ekologiska och öppen dagvattenhantering bidrar ofta positivt till           
dessa (Stahre, 2006, ss. 13–15). Sörensen (2018, s. 51) drar slutsatsen att blågrön             
infrastruktur, som kombinerar vatten och vegetation (Sörensen, 2018, s. 15), alltså öppen            
dagvattenhantering, kan minska översvämmning. Branschorganisationen Svenskt Vatten       
menar att dagvattenhanteringen måste vara hållbar och integreras i hela samhället samt att             
systemet åtminstone bör dimensioneras för att klara nederbördsförhållanden med         
återkomsttid på hundra år (2016, s. 6). Svenskt vatten konstaterar också att            
översvämningsytor kan vara nödvändiga och att endast stängd dagvattenhantering inte är           
tillräckligt (2016, s. 6). Öppen dagvattenhantering verkar alltså vara vägen framåt. 

 
1.3. Dagvatten i Uppsala 
 
Enligt en handbok för dagvattenhantering i Uppsala kan dagvatten kan hanteras lokalt eller             
ledas via ledningar (stängd dagvattenhantering) eller diken (öppen dagvattenhantering) till          
recipienter (Alm, 2014, s. 4). En karta över av Uppsala (Alm, 2014, s. 29) visar att Uppsala                 
Vatten släpper dagvatten från platsen för den tänkta stadsdelen Bergsbrunna via ett dike till              
Sävjaån, som mynnar till Fyrisån mellan Ulleråker och Ulltuna. En karta över topografisk             
avrinning (Alm, 2014, s. 30) och SMHI:s karta i vattenwebben (2019) visar att avrinning även               
sker topografiskt till Sävjaån från Bergsbrunna.  
 
Handboken specificerar att “hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god status uppnås i             
Uppsalas recipienter” samt att “dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt          
stadslandskap” (Alm, 2014). Dagvattenhanteringen bör ta hänsyn till flera olika aspekter, till            
exempel sociala, ekonomiska och miljömässiga (Pirard, Alm, 2014, s. 4). Detta stämmer väl             
överens med att användning av öppen dagvattenhantering bör användas, se kapitel 1.2.  
 
Handboken har en tillhörande exempelsamling över dagvattenhantering som tar upp hur           
dagvatten ska hanteras i Uppsala. Uppsala har beslutat att en hållbar dagvattenhantering            
innebär att dagvatten renas lokalt och att “infiltration, öppen avledning och ett            
mångfunktionellt nyttjande” främst ska användas (Pirard, Alm, 2014, s. 4).          
Exempelsamlingen tar upp flera olika sätt att hantera dagvatten. Även Stahre (Stahre, 2006,             
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s. 21, ss. 23–65, 2008) tar upp många av dessa. Nedan tas vegetationsklädda tak och               
dagvattendammar upp. 
 
Vegetationsklädda tak, även känt som gröna tak, minskar och utjämnar dagvattenflöden och            
berikar stadsmiljön (Pirard, Alm, 2014, s. 6). Exempelsamlingen antar att vegetationsklädda           
tak minskar den totala mängden avrunnet vatten med 50% på ett år, detta antagande saknar               
källhänvisning, men flödet från taket fördröjs inte mycket. Det är viktigt att byggnaden             
utformas efter taket (Pirard, Alm, 2014, s. 6). Anläggningskostnaderna för vegetationsklädda           
tak är högre och det krävs mer underhåll i jämförelse med ett vanligt tak (Pirard, Alm, 2014,                 
s. 7).  
 
Enligt en karta över Uppsalas dagvatten, Bilaga 1 (Alm, 2014, s. 29), finns det ett tiotal                
dagvattendammar och översilningsytor i Uppsala. Kungsängens dagvattendamm som        
byggdes 2010 kan enligt en flödes- och sediment-undersökning sägas fungera väl som en             
anläggning som avskiljer föroreningar (Arnlund, 2014, s. 57). Dammen beräknas rymma drygt            
7000 m3 (Arnlund, 2014, s. 18). 
 
En dagvattenutredning är gjord för en annan del av Uppsala som håller på att byggas ut,                
Södra staden (de Jonge, Hammar, Sjöberg, 2018). I dagvattenutredningen planeras för           
dagvattendammar och en utbyggnad av Bäcklösadiket för att kunna hantera ett 100-årsregn.            
Runt Bäcklösadiket förespråkas en översvämningsyta, ett grönområde, som tillåter         
meandring (de Jonge, Hammar, Sjöberg, 2018, s. 27). Detta stämmer väl överens med det              
som Parr och Zaretsky och Stahre förespråkar, se kapitel 1.2. 
 
1.4. Omvärldsanalys av dagvatten 
 
I Vallastaden, Linköping, har en specialframtagen kulvert lagts för olika ledningar. Detta gör             
att gator inte kommer behöva grävas upp om nya ledningar ska dras för framtida system.               
Det enda som inte leds i kulverten är dagvatten (Staberg, 2017).  
 
Augustenborg i Malmö har byggts om med blågrön infrastruktur (Sörensen, 2018, s. 3 Paper              
III), ett annat namn för typisk öppen dagvattenhantering. Eftersom Augustenborg byggdes           
om kunde data från innan ombyggnaden (traditionell dagvattenhantering) jämföras med          
data från efter ombyggnaden med implementerade dagvattenlösningar (Sörensen, 2018, s. 7           
Paper III). I Augustenborg finns en yta med 1500m2 vegetationsklädda industritak (Sörensen,            
2018, s. 4 Paper III) och totalt 14000m2 eller 24% av taken är vegetationsklädda (Sörensen,               
2018, s. 11 Paper III) De vegetationsklädda taken har en väldigt liten inverkan på avrinningen               
under extrema nederbördsförhållanden (Sörensen, 2018, s. 11 Paper III). Sörensen (2018, s.            
11 Paper III) påpekar att det verkar finnas tvetydigheter i hur effektiva vegetationsklädda tak              
egentligen är då källor som hon tittat på är motsägande. Dagvattendammar i Augustenborg             
har uppskattas kunna hantera 1000m3 vatten och en multifunktionell översvämmningsyta          
kan ta ytterligare 3000-4000m3 (Sörensen, 2018, s. 5 Paper III). Augustenborg har jämfört             
med omkringliggande områden ungefär samma sammansättning byggnader, vägar och         
hårdgjorda ytor (Sörensen, 2018, s. 5 Paper III) men översvämmning var mer än 10 gånger               
mindre troligt i Augustenborg jämfört med andra, omkringliggande områden (Sörensen,          
2018, s. 7 Paper III). Detta tyder på att öppen dagvattenhantering är hållbart. 
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Arnlund (2014, s. 13, s. 33) modellerar dagvattendammen i Kungsängen och framför allt             
föroreningstransport i programmet StormTac. Sörensen (2018, s. 7 Paper V) säger att            
kommunerna i hennes undersökning använder GIS eller CAD. Sörensen (2018, s. 6 Paper V)              
menar att det verkar finnas otillräcklig kunskap om vilka data som finns och var och menar                
att datahantering är en viktig fråga för framtiden (2018, s. 52). Att modellera dagvatten              
verkar alltså vara komplext då det finns flera program och en kunskapsbrist.  

 
1.5. Grönytor 
 
De flesta exempel som ges av dagvattenhantering är så kallad blå-grön infrastruktur där             
grönytor blandas med vattenytor och tillsammans hanterar de dagvattnet. Enligt Stahre:s           
olika aspekter som öppen dagvattenhantering bidrar med (2006, ss. 13–15) borde           
dagvattenhantering som skapar grönytor i staden vara framtiden. 
 

2. Stadsodling 
 
En undersökning i Utah, USA, har kollat på vattenförbrukning och effektivitet av bevattning             
för urbana odlingar. En gräsodling som bevattnades flera gånger under odlingssäsongen,           
6x50 mm och 1x100 mm hade bra upptag av vatten (Pratt, Allen, Rosenberg, Keller, Kopp,               
2018, s. 28) och en total bevattning på 400mm. En grönsaksodling med droppbevattning             
hade ständigt flöde av vatten men total bevattning på endast 200mm och ett väldigt              
effektivt utnyttjande av vatten (Pratt, Allen, Rosenberg, Keller, Kopp, 2018, s. 28). En             
trädgård bevattnade sina frukt- och grönsaksodlingar med sprinkler och tog vattnet från ett             
dike. Det var inte effektivt och det var för mycket bevattning med 1380mm. Detta kunde               
bero på dålig utrustning (Pratt, Allen, Rosenberg, Keller, Kopp, 2018, s. 29). Kunskap om när               
och hur bevattning ska ske är grunden för en effektiv bevattning (Pratt, Allen, Rosenberg,              
Keller, Kopp, 2018, s. 33).  
 
En undersökning av salladsodling i Arizona, USA gav att “en salladsodling i växthus med skörd               
på 41 ± 6.1 kg/m2/år hade en vattenåtgång på 20 ± 3.8 L/kg/år och energiåtgång på 90,000 ±                  
11,000 kJ/kg/år till skillnad från konventionell odling med skörd på 3.9 ± 0.21 kg/m2/år hade               
en vattenåtgång på 250 ± 25 L/kg/år och en energiåtgång på 1100 ± 75 kJ/kg/år. Den                
hydroponiska odlingen gav alltså 11 ± 1.7 gånger högre skörd men krävde 82 ± 11 gånger                
mer energi i jämförelse med konventionell odling” (Barbosa et al., 2015, s. 1). Uppsatsen              
menar att trots den höga energiåtgången är hydroponisk odling av intresse på grund av              
effektiv landanvändning och en mer effektiv matproduktion (Barbosa et al., 2015, s. 10). 
 
Akvaponik bygger på att vatten och näringsämnen cirkulerar mellan fiskodling och växtodling            
vilket minskar utsläppen av näringsämnen (Khalil, 2014, s. 1). Det bör utredas om det finns               
möjlighet att använda restvärme från olika processer om akvaponik ska användas (Khalil,            
2014, s. 2). En experimentell akvaponisk odling krävde påfyllnad med 2,4% av systemets             
vattenvolym för att kompensera för vattenförluster och odlingens vattensystem var drygt 30            
m3 och i tropikerna (Waara & Hedin, 2012, s. 15). En odling på 750m2 använde motsvarande                
686 MWh naturgas per år och 515 MWh el per år (Waara & Hedin, 2012, s. 16). Förhållanden                  
i en exempelodling är 81m3 fisktank, 420m2 odlingsyta, 750m2 yta, 18 ton foder per år, 11                
ton fiskproduktion och 13 ton basilikaproduktion per år samt 105,5 kg Ca(OH)2, 100,9 kg KOH               
och 85,22 kg järnkelat (Waara & Hedin, 2012, s. 19). Ett exempelprojekt där stadsodling              

sammanlänkas med stadens infrastruktur är Plantagon i Linköping (Plantagon, u.å.).   

5 
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Sammanfattning 

Denna rapport sammanställer data som tagits fram i projektet. 

Data 

● Trend: Från 2005 till 2013 minskade vattenanvändningen från 170 till 150  L per 
person och dygn, dvs 18% minskning. 

● Idag: 140 L per person och dygn 

● Dusch och bad: 56 L per person och dygn 

● Toalettspolning: 28 L per person och dygn 

● Disk: 28 L per person och dygn 

● Tvätt: 14 L per person och dygn 

● Mat och dryck: 7 L per person och dygn 

● Övrigt: 7 L per person och dygn 

● Dricksvattenmängden levererad till arbetsplatser i Uppsala år 2013 beräknas till 5           
225 000 m3 per år 

● 141 L per arbetstillfälle och dygn 

● Dricksvattenanvändningen i Bergsbrunnas hushåll beräknas till 2 299 500 m3 per år 

● Den totala dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050  beräknas till 3 200 137 m3 
per år 

● Läckage: Om Bergsbrunnas dricksvattenledningsnät skulle ha samma läckage som 
Uppsalas nuvarande ledningsnät beräknas inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna 
behöva vara 3 678 319 m3 per år, vilket motsvarar ett årligt läckage på 416 018 m3 
dricksvatten. Motsvarande inflöde av dricksvatten till Bergsbrunna beräknas behöva 
vara 162 L per arbetstillfälle och dygn och 161 L per person och dygn 



● Medelvärdet för nederbörden i Uppsala till andra halvan av seklet beräknas till 725             
mm per år. 

● Om individuella vattenmätare installeras antas dricksvattenanvändningen minska till        
44,8 L per person och dygn för dusch och bad 

● Individuella vattenmätare: 22,4 L per person och dygn för disk 

● Totalt minskar dricksvattenanvändningen till 123,2 L per person och dygn med           
individuella vattenmätare 

● Effektivitet regnvatteninsamling: 68,6% 

● För att regnvatteninsamlingen ska täcka en persons användning av urinsorterande          
vakuumtoalett, tvätt och övrigt krävs 22,1 L regnvatten per person och dygn.            
Regnvatteninsamlingsytan som krävs beräknas till 16,23 m2 per person. 

● Disk med dimmläge: 0,56 L per person och dygn .  

● Disk med sprayläge:  4,2 L per person och dygn. 

● Gråvatten till toalettspolning, L per person och dygn: 

Tank | t* [s] 25 [L] 75 [L] 125 [L] 

30 L 3,9  10,9  16,5  

60 L 0,8  8,7  15,4  

 

● Vattencirkulerande dusch: 5,6 L per person och dygn 

● Avloppssystem och toalettyp: 

Avloppssystem & toalettyp Vattenanvändning  
[L/dygn och person] 

Vakuum 3,0  

Urinsorterande 4,0   

Urinsorterande och vakuum 1,1  

Konventionell snålspolande 14  

Konventionell   28 

 

● Salladsodling: 11 400 m2.Vattenanvändningen till denna odling beräknas till 9 360           
000 L per år. Den genomsnittliga vattenanvändningen beräknas till 0,57 L per person             
och dygn. 



● 725 mm dagvatten per m2 hårdgjord yta 

● Vegetationsklädda tak ger ett bidrag på 362,5 mm dagvatten per m2 tak och år 

● 20 m2 skelettjord eller nedsänkt växtbädd per 100 m2 hårdgjord yta. 

● Scenario: Vattenmätare och konventionell snålspolande toalett: 31 L        
dricksvattenbesparing per person och dygn. 

● Mest vattenbesparande scenario: 127 L dricksvattenbesparing per person och dygn,          
eller 90%. 
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LEAP står för ”Long-range Energy Alternatives Planning system” och är ett           
datorprogram som används för att bland annat göra bedömningar av          
klimatförändringar och utföra energi analyser. Programmet är framtaget av         
Stockholms internationella miljöinstitut (SEI). LEAP är utformat runt        
scenarioanalys och modellerna bygger ofta på olika självständiga scenarion         
som kan jämföras mot varandra för att avgöra vilka åtgärder som är mest             
gynnsamma. Främst är programvaran framtagen för att modellera förbrukning         
och produktion av energi samt utsläpp av växthusgaser (LEAP). Men tack vare            
sin flexibilitet kan även andra företeelser modelleras, så som exempelvis          
byggmaterial (Jedland, 2019).  
 
Tillverkarna uppger på deras hemsida att LEAP används i mer än 190 länder             
av såväl konsultföretag, myndigheter, icke-statliga organisationer och       
akademiker. Programvaran har använts till många olika typer av projekt på           
varierande rumsligt omfång, alltifrån ett brett världsperspektiv till att modellera          
mindre städer (LEAP).  
 
En fördel med LEAP gentemot andra analysverktyg på marknaden är att det            
krävs relativt lite indata för att kunna genomföra en modellering. Detta tack            
vare sin mångsidighet när det kommer till modelleringsmetod och att många           
av de inbyggda funktionerna är frivilliga. Därför kan en modellering utföras           
med en liten mängd indata inledelsevis och sedan vidareutvecklas med mer           
datapunkter där detta är kan göra modellen mer verklighetstrogen (LEAP).  
 
 
Referenser:  

Jedland, D. (2019). Möte med beställare på Uppsala kommun. 
LEAP. LEAP home page. Available from: 

https://www.energycommunity.org/default.asp?action=introduction. [Accessed 2019-04-28]. 
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Sammanfattning 

I denna rapport presenteras data och beräkningar. 

Projektplanen: 
“Produktmål 

- Ta fram en översikt för hur vattenanvändningen i Uppsala ser ut idag för att kunna 
jämföra effekten av att implementera olika nya lösningar med effekten av att bygga 
med befintliga lösningar. 

- Ta fram olika lösningar (som t.ex. vakuumtoalett, regnvattenspolning, stadsodling) 
och  

- data på deras vatten- och elbehov för modellering i LEAP och jämförelse 
sinsemellan. 

- data över andra relevanta hållbarhetsaspekter som inte nödvändigtvis går in i 
LEAP eller som inte går att jämföra med andra lösningar. 

- diskussion om andra aspekter av lösningarna som är svårare att kvantifiera. 
- Sammanställa en slutrapport där de olika lösningsförslagen och deras 

vattenförbrukning och andra hållbarhetsaspekter presenteras och diskuteras.” 
 
Annat: 

- Hur stor osäkerhet finns i källor och uppskattningar? 
 

 

Nuvarande vattenförbrukning 
Svenskt vatten (Svenskt vatten, 2019): “I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten 
per person och dygn”. Fördelning i liter, fet stil markerar talen från hemsidan som räknats 



från: 

- Personlig hygien: 60 l ≈ 43% 
- Toalettspolning: 30 l ≈ 21% 
- Disk: 15 l ≈ 11% 
- Tvätt: 15 l ≈ 11% 
- Mat och dryck: 10 l ≈ 7% 
- Övrigt: 10 l ≈ 7% 

Uppsala Vatten (Holmgren, 2018): ”Varje Uppsalabo använder i snitt 140 liter vatten om 
dagen, fördelat så här:” 

- Dusch och bad: 56 l = 40% 
- Toalett : 28 l = 20% 
- Disk: 28 l = 20% 
- Tvätt: 14 l = 10% 
- Mat och dryck: 7 l = 5% 
- Övrigt: 7 l = 5% 
-  

De bästa värden på dricksvattenproduktion och -användning som gått att hitta är från 2013, 
s.12-13 i underlagsrapporten “VA 2050 i Uppsala kommun” (Uppsala Vatten och Avfall AB, 
2015). Den totala dricksvattenproduktionen i Uppsala var ca 17 500 000 m3. Den debiterade 
vattenmängden till hushåll var 10 000 000 m3 och antalet anslutna personer på 184 000. Delat 
på antal anslutna personer och 365 dagar ger detta 149 l per person och dygn. 

49 l/person och dygn10 000 000 m /år ·1000 l/m3 3

184 000 personer · 365 dygn/år ≈ 1  

Antalet arbetstillfällen 2015 var 101 736 personer (Statistiska centralbyrån, 2017).  

Idag har Uppsalas dricksvattenledningar ett läckage på ca 13-14% i transporten från            
vattenverken till hushållen (Lustig, 2019). 

Antag att allt vatten som inte gått till hushåll gått till företag, att förlusterna i ledningsnätet var 
13% och att arbetstillfällena var lika många 2013 som 2015. Subtraheras ledningsförlusterna 
av fås 152 250 000 m3 levererat dricksvatten. Subtraheras sedan den debiterade 
vattenmängden till hushåll fås 5 225 000 m3 dricksvatten levererat till arbetsplatser. Dividerat 
med på antalet arbetstillfällen och 365 dagar ger detta 141 l per arbetstillfälle och dygn. 

 

7 500 000 m /år 7 500 000 m /år , 3 0 000 000 m  225 000 m /år  1 3 − 1 3 · 0 1 − 1 3 = 5 3  

41 l/arbetstillfälle och dygn5 225 000 m /år·1000 l/m3 3

101736 arbetstillfällen ·365 dygn/år ≈ 1  

En rapport från energimyndigheten 2012 jämför schablonvärden för kall- och 
varmvattenförbrukning med de undersökningar som gjorts. De två schablonvärden är från 
Stockholm Vatten och Svenskt vatten, och rapporten (Statens energimyndighet, 2012) drar 
slutsatsen att: 

“En av målsättningarna med projektet var att fastställa ursprunget till de 

https://www.uppsala.se/contentassets/b493ca349da240448a5547f85c6e3a6d/op2016-underlagsrapport-va-2050-i-uppsala-kommun.pdf


schabloner som används. Detta har dock visat sig vara mycket svårt. De 
moderna källor som har undersökt schabloner hänvisar till gamla källor som 
hänvisar vidare. Till sist är man tillbaka på 70-talet eller ännu tidigare och då är 
det svårt att hitta de rapporter som ligger till grund för siffrorna. De utredningar 
som omnämns i denna rapport är alltså i sällan förekommande fall 
ursprungskällan till de schabloner som redovisas. I många fall finns 
cirkelreferenser där A hänvisar till B som hänvisar till A. Det finns också en 
risk att ursprunget är en siffra som man bara ”vet” är sann eftersom alla 
använder den.” 

Vattenförbrukning i Bergsbrunna 2050 
● Bergsbrunna förväntas nå 40 000- 50 000 boende år 2050 (Miljöstrateg Uppsala            

kommun, 2019) 

● Bergsbrunna förväntas ha 15 000-20 000 arbetsplatser 2050 (Miljöstrateg Uppsala          
kommun, 2019) 

Antag om Bergsbrunna att alla boende använder lika mycket vatten som den genomsnittliga 
uppsalabon gjorde 2013, att alla arbetstillfällen förbrukar lika mycket vatten som det 
genomsnittliga arbetstillfället i Uppsala gjorde enligt beräkning ovan, att antalet invånare är 
45 000 och antalet arbetstillfällen är 17 500. Antag också att Bergsbrunnas nya ledningsnät 
skulle vara helt läckagefritt. Detta skulle ge en förbrukning på: 

5 000 49 7 500 41 l/dygn  172 500 l/dygn  172, m /dygn  347 962,  m /år4 · 1 + 1 · 1 = 9 = 9 5 3 = 3 5 3  

Resultatet bör tas med en stor näve salt, de antaganden som ligger bakom är grova. 

Individuella vattenmätare 
Från undersökning av Hofor kan vattenanvändningen minska med 20% vid installering av 
individuella vattenmätare (Brears, 2016).  

Utifrån Davies m. fl. (2014) undersökning med IHD, in-home display vattenmätare, minskade 
vattenförbrukningen med 6.8% jämfört med en kontrollgrupp. IHD-mätaren var placerad på 
en plats i hemmet där de boende ofta passerade. Kontrollgruppen bestod av två grupper, varav 
den ena var hushåll försedda med automatiska vattenmätare som fick en daglig rapport på sin 
vattenförbrukning och den andra gruppen fick ingen information om sin vattenförbrukning 
(Davies m. fl., 2014).  

Eftersom Sveriges vattenanvändning kan tänkas mest likna Danmarks beslutades enligt 
konversation med Jedland (2019) att gå på Hofor-värdet. 

Antag att individuella vattenmätare installeras i samtliga hushåll i Bergsbrunna och att            
dricksvattenförbrukningen därför minskar med 20%, som enligt Hofors undersökning (Brears,          
2016), för dusch, bad och disk jämfört med ett Bergsbrunna som motsvarar Uppsala idag.              
Med utgångspunkt i att en person i Bergsbrunna förbrukar 84 liter per person och dag till                
dusch, bad och disk (Holmgren, 2018) beräknas en person i Bergsbrunna med individuella             
vattenmätare förbruka: 



 varav4 l/dygn och person 1 , ) 7  l/dygn och person8 * ( − 0 2 ≈ 6  

 till dusch och bad och6 l/dygn och person 1 , ) 5 l/dygn och person5 * ( − 0 2 ≈ 4  

 till disk8 l/dygn och person 1 , ) 2  l/dygn och person2 * ( − 0 2 ≈ 2  

 

Läckage i dricksvattenledningar 
Idag har Uppsalas dricksvattenledningar ett läckage på ca 13-14% i transporten från            
vattenverken till hushållen (Lustig, 2019). 

Med utgångspunkt i att Bergsbrunna kommer förbruka 3 347 962,5 kubikmeter dricksvatten            
per år om Bergsbrunna motsvarar Uppsala idag och att Uppsalas dricksvattenledningar idag            
har ett läckage på ca 13% i transporten från vattenverken till hushållen (Lustig, 2019) betyder               
det att denna åtgången endast motsvarar 87% av inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna om              
Bergsbrunnas ledningsnät skulle byggas motsvarande ledningsnätet i Uppsala. Detta innebär          
att inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna skulle behöva vara:  

 848232,  m /år0,87
3 347 962,5 m /år3

= 3 8 3  

Med samma resonemang påverkas även vattenförbrukningen per person respektive         
arbetstillfälle på samma vis. Med utgångspunkt i att vattenförbrukningen är 141 liter per             
arbetstillfälle och dygn skulle inflödet behöva vara: 

62 l/dygn och arbetstillfälle0,87
141 l/dygn ≈ 1  

Med utgångspunkt i att vattenförbrukningen är 140 liter per person och dygn skulle inflödet              
behöva vara: 

61 l/dygn och person0,87
140 l/dygn ≈ 1  

 

Nederbörd 
Nederbörden i området Bergsbrunna var 617 millimeter per år i medelvärde under åren             
1981-2010 (SMHI, 2019a). Nederbördens förändring var 15-20% till 2070 för både +1,5°C            
och +2°C med klimatscenariot RCP8,5 för åren 1971-2000 utifrån en analys för Sverige             
(SMHI, u.å. b). Om medelvärdet åren 1981-2010 antas vara samma som medelvärdet åren             
1971-2000 kan årsnederbörden  till 2070 beräknas  till 710-740 millimeter per år. 

I en analys för Uppsala län, även den gjord med RCP8,5, var nederbörden 700-750 millimeter               
per år till åren 2069-2098 (Sjökvist et al., 2015). 



Utifrån dessa två nederbördmdelvärden beräknas medelvärdet för nederbörden i Uppsala till           
andra halvan av seklet till 725 millimeter per år. 

Regnvatteninsamling för hushållsbruk 
Antag att effektiviteten av regnvatteninsamling är lika stor som i staden Guelph, där man              
samlade in 65 kubikmeter regnvatten på ett år med 790 millimeter nederbörd och en 120               
kvadratmeter stor uppsamlingsyta (Farahbakhsh et al., 2009), som i Bergsbrunna. Den           
maximala möjliga insamlingen hade varit:  

90 mm 20 m  4,  m /år7 · 1 2 = 9 8 3  

vilket ger att effektiviteten av insamlingen var: 

8, %65 m3

94,8 m3 = 6 6  

Med utgångspunkt i de 725 mm nederbörd som beräknas falla per år i Uppsala 2070 (SMHI,                
u.å. b, 2019b; Sjökvist et al., 2015) och effektiviteten ovan kan:  

, 25 m , 86 0, 97 m  regnvatten /m  och år0 7 · 0 6 ≈  4 3 2  

samlas in. Om regnvattnet används till toalett, tvätt och övrigt med dagens vattenförbrukning             
är behovet av regnvatten 49 liter per person och dygn (Holmgren, 2018) vilket är 17,885               
kubikmeter regnvatten per person och år. Detta gör att ytan som krävs för             
regnvatteninsamling är: 

 5, 9 m  /person0,497 m  /m  och år 3 2
17,885 m /år och person3

≈ 3 9 2  

och totalt i Bergsbrunna med en befolkning på 45 000 personer krävs en yta för               
regnvatteninsamling som är: 

5 000 personer 5, 9 m  /person ,  km4 · 3 9 2 ≈ 1 6 2  

Detta minskar dricksvattenåtgången i Bergsbrunna med 49 liter per person och dag eller totalt              
med 800 000 kubikmeter per år. 

Gråvatten till toalettspolning 
Från resultatet i en studie gjord av Campisano & Modica (2010) representerar t* tiden det tar 
att fylla cisternen med kranens vattenflöde och om 

● t* < 60 s är det möjligt att endast använda gråvattnet till toalettspolning, alltså minska 
dricksvattenanvändningen med 100 %.  

● t* är i närheten av 120 s är det möjligt att minska dricksvattenanvändningen med 50 
%.  

● t* > 120 s så sjunker procenten gradvis 

En typisk cistern innehåller 6 l vatten och flödet från ett handfat är 0.08 liter/s (Blokker et al., 



2010).  

I studien undersöker Campisano & Modica (2010) tre hushåll där hushållet består av tre 
individer. Utgår utifrån dessa då ett godtyckligt Uppsala-hushåll består av 2,5 individer. 
Nedan presenteras en tabell där VB (vattenbesparing), t* och VGT (volym gråvattentank) för 
ett medelvärde mellan de tre olika hushållen som undersökts. Ett av hushållen avviker från de 
andra två, vilket leder till en osäkerhet på beräknat VB och VGT och bör has i åtanke.  

 

 t1* = 25 s t2* = 75 s t3* = 125 s 

VB [%] 86 61 41 

VGT [l] 30 30 30 

 

 

 

 

 t1* = 25 s t2* = 75 s t3* = 125 s 

VB [%] 97 69 45 

VGT [l] 60 60 60 

 

Med utgångspunkt i att en person använder 28 liter vatten till toalettspolning och 
vattenbesparingen för respektive storlek på gråvattentank samt tid för att fylla cisternen kan 
dricksvattenanvändningen vid installation av respektive system beräknas.  

Tank | Tid t1* = 25 s t2* = 75 s t3* = 125 s 

30 liter 3,9 10,9 16,5 

60 liter 0,8 8,7 15,4 

 

8 l/dygn och person 1 , 6) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 8 ≈ 3 9  

8 l/dygn och person 1 , 1) 0,  l/dygn och person2 · ( − 0 6 ≈ 1 9  

8 l/dygn och person 1 , 1) 6,  l/dygn och person2 · ( − 0 4 ≈ 1 5  

8 l/dygn och person 1 , 7) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 9 ≈ 0 8  

8 l/dygn och person 1 , 9) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 6 ≈ 8 7  



8 l/dygn och person 1 , 5) 5,  l/dygn och person2 · ( − 0 4 ≈ 1 4  

 

Cirkulära duschar 
 

● Vattenförbrukning: Minskar med 90% per duschtillfälle (Owen, 2018), vilket 
motsvarar en vattenåtgång utifrån uppsala vattens siffror på 5,6 l per duschtillfälle. 
Detta anser vi vara en låg siffra, här bör man diskutera osäkerheten i uppsala vattens 
siffror (vad har de räknar med för flöde och duschtid).  

● Elförbrukning: Minskar med 81% per duschtillfälle (Owen, 2018). Om ett 
duschtillfälle med ett konventionellt duschhuvud är 5 minuter och den levererar 12 
liter/minut blir den dagliga energiförbrukningen 2,7 kWh (1000 kWh/år) 
(Energimyndigheten, 2015). Vid användning av denna dusch blir elförbrukningen 
istället 0,513 kWh. 

● Kostnad: År 2018 var priset på marknaden för duschen 40 000 kr (Wiklund, 2018). 
 

Antag att varje person tar en dusch per dag och att dricksvattenanvändningen till den duschen 
är 56 liter per person och dygn. Antag även att vattenanvändningen minskar med 90% per 
duschtillfälle när duschen är en cirkulär dusch som den Owen (2018) beskriver. 

6 l/dygn och person 1 , ) ,  l/dygn och person5 · ( − 0 9 ≈ 5 6  

 

Vattenbesparande munstycken 
Utifrån (Altered, u.å) framgick följande värden: 

● Vattenförbrukning:  
- Mist-mode: 98% 
- Spray-mode: 85% 

● Vatteflöde, vid ett tryck på 3 BAR:  
- Mist-mode: 0,21 l/min 
-  Spray-mode: 1,1 l/min 

● Rekommenderat vattentryck: 2-8 bar, lämpar sig inte för system utan tryck. 

 

Antag att all disk handdiskas och att all disk sker via munstycket. Diskfraktionen är 28 liter. 
Dricksvattenanvändningen beräknas till: 

Mist: 

8 l/dygn och person 1 , 8) , 6 l/dygn och person2 · ( − 0 9 ≈ 0 5  

Spray: 

8 l/dygn och person 1 , 5) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 8 ≈ 4 2  



 

 

Avloppssystem 
I rapporten “Marknadsöversikt - extremt snålspolande toaletter” (af Petersens et al., 2001) 
antar författarna att en genomsnittsperson gör 5 små och 1 stort toalettbesök per dygn, baserat 
på en ännu äldre rapport som inte fanns tillgänglig online. 

Den finns en nyare marknadsundersökning (VA-guiden, 2018), där VA-guiden är ett 
samarbetsprojekt mellan ca 230 kommuner och 660 företag. Utifrån den och samma 
antagande om antal toalettbesök som ovan går det att uppskatta följande vattenförbrukning för 
olika toalettyper: 

Toalettyp Genomsnittlig 
dygnsvolym 
(l/pers/dygn) 

Elförbrukning 
(kWh/år/klosett) 

Vattenvolym per 
spolning 

Vakuum 3,0 5 0,5 

Urinsorterande 4,0 - 2,5 + 0,3 

Urinsorterande och 
vakuum 

1,1* 5 0,6 + 0,1 

Konventionell 
snålspolande (Uppsala 
Vatten) 

28 - taget 

Konventionell 
snålspolande 4+2 

14** - 4 + 2 

* Baserat på endast en toalett i marknadsundersökningen 
**Från “Marknadsöversikt - extremt snålspolande toaletter” (af Petersens et al., 2001) 
Siffrorna dyker också upp i (Kärrman et al., 2017) 

Vakuum: 

,  l/spolning  spolningar/dygn och person ,  l/dygn  och person0 5 · 6 = 3 0  

Enbart urinsorterande: 

,  l/urinspolning  urinpolningar/dygn och person0 3 · 5 +  

,  l/fekaliespolning  fekaliespolning ,  l/dygn  och person+ 2 5 · 1 = 4 0  

Urinsorterande och vakuum: 

,  l/urinspolning  urinspolningar/dygn och person0 1 · 5 +  

,  l/fekaliespolning  fekaliespolning ,  l/dygn  och person+ 0 6 · 1 = 1 1  

https://vaguiden.se/marknadsoversikt/


Konventionell snålspolande 4+2: 

 l/småspolning  småspolningar/dygn och person2 · 5 +  

 l/stor spolning  stor spolning 4 l/dygn  och person+ 4 · 1 = 1  

 

Näringsinnehållet i de olika spillvattenfraktionerna och matavfall (Vinnerås et al., 2006): 

Näringsämne Urin (/pers/år) Feces (/pers/år) Gråvatten 
(/pers/år) 

Matavfall 
(/pers/år) 

Kväve (N) 4000g 550g 500g 550g 

Fosfor (P) 365g 183g 190g 104g 

Kalium (K) 1000g 365g 365g 82g 

 

Jämförs de olika spillvattenfraktionerna blir andelarna uttryckt i procent: 

Näringsämne Urin Feces Gråvatten 

Kväve (N) 79% 11% 10% 

Fosfor (P) 49% 25% 26% 

Kalium (K) 58% 21% 21% 

 

Detta ger alltså den maximala andel näringsämnen som kan källsorteras och avlastas från det 
reguljära reningsverket. Skulle andra ämnen som kolmängd eller tungmetaller visa sig vara 
intressanta finns de också i publikationen. 

Angående kostnader skriver Kärrman (Kärrman et al., 2017) “Källsorterande system för 
spillvatten och matavfall - erfarenheter, genomförande, ekonomi och samhällsnytta”: 

“Kostnadsberäkningen visade att källsorterande system i nybyggnadsområden är 
cirka 20 procent mer kostnadskrävande än dagens system för hantering av matavfall 
och klosettvatten. En begränsad samhälls-ekonomisk analys visar dock att 15 
procent av denna kostnadsökning kan tillgodoräknas ett källsorterande system till 
följd av ökad miljönytta jämfört med ett konventionellt system.” 

Denna bedömning verkar dock inkludera avfallskvarnar. 

Avfallskvarnar var ett lite oväntat område som tillkom som en del av källsorterande 
avloppssystem då det behandlades i flera av de källor som används. Det har varit svårare att 
hitta bra data på ämnet, och iom att det bara har marginellt med dricksvattenanvändningen att 
göra beslutade vi att inte räkna på det utan nöjer oss med diskutera det i samband med 
källsorterande avloppssytem. 



Stadsodling 
En undersökning i Utah, USA, har undersökt vattenförbrukning och effektiviteten hos olika            
bevattningsmetoder för urbana odlingar, här följer tre av dem (Pratt et al., 2018) 

- En gräsodling som bevattnades flera gånger under odlingssäsongen, 6x50 millimeter          
och 1x100 millimeter, hade en total bevattning på 400 millimeter. 

- En grönsaksodling med droppbevattning hade ständigt flöde av vatten men total           
bevattning på 200 millimeter 

- En trädgård bevattnade sina frukt- och grönsaksodlingar med sprinkler och där var            
bevattning 1380 millimeter. 

Slutsattsen av studien blev att kunskap om när och hur bevattning ska ske är grunden för en                 
effektiv bevattning (Pratt et al., 2018).  

En annan undersökning av salladsodling i Arizona, USA (Barbosa et al., 2015 egen             
översättning) angav att: “En salladsodling i växthus med skörd på 41 ± 6,1 kg/m2/år hade en                
vattenåtgång på 20 ± 3.8 L/kg/år och energiåtgång på 90 000 ± 11 000 kJ/kg/år till skillnad                 
från konventionell odling med skörd på 3,9 ± 0,21 kg/m2/år hade en vattenåtgång på 250 ± 25                 
L/kg/år och en energiåtgång på 1100 ± 75 kJ/kg/år. Den hydroponiska odlingen gav alltså 11               
± 1,7 gånger högre skörd men krävde 82 ± 11 gånger mer energi i jämförelse med                
konventionell odling.”  

I rapporten från undersökningen menas att trots den höga energiåtgången är hydroponisk            
odling av intresse på grund av effektiv landanvändning och en mer effektiv matproduktion             
(Barbosa et al., 2015). Vattenåtgången för den hydroponiska odlingen kan beräknas till 8% av              
vattenåtgången för den konventionella odlingen. 

Trots att den hydroponiska odlingsformen kräver mindre vatten än konventionell odling (Pratt            
et al., 2018) kommer en ökad stadsodling leda till ett ökat vattenbehov i staden. Exempelvis               
kan en hypotetisk beräkning av den ökade vattenmängden som går åt om varje person              
konsumerar 200 gram sallad per vecka. I Bergsbrunna räknar Uppsala kommunen med att 45              
000 personer ska leva (Miljöstrateg Uppsala kommun, 2019). Vidare hade ett växthus med             
hydroponisk odling en skörd på 41 ± 6,1 kg/m2/år samt en vattenförbrukning av 20 ± 3.8                
L/kg/år (Barbosa et al., 2015). Utan att ta hänsyn till osäkerheten i Barbosas studie kan               
således denna beräkning utföras för land- och vattenåtgången av en sådan odling:  

 1 400 m  41 kg/m  och år2
45 000 personer · 52 veckor/år · 0,2 kg/vecka ≈ 1 2  

 5000 2 .2 [kg] 0 [L/kg]  360 000 L vatten per år 4 × 5 × 0 × 2 ≈ 9  

Vidare kan man räkna ut den genomsnittliga vattenförbrukningen av sådan typ av odling per 
person som lever i Bergsbrunna:  



 .57 L vatten per dag 365 ×45000
9 360 000 [L] ≈ 0  

 

Dagvatten 

Vegetationsklädda tak 

- Exempelsamlingen antar att vegetationsklädda tak minskar den totala mängden         
avrunnet vatten med 50% på ett år, detta antagande saknar källhänvisning, men flödet             
från taket fördröjs inte mycket (Pirard & Alm, 2014). Vegetationsklädda tak i            
Augustenborg, Malmö, minskar avrinningen från taket med 50% årligen (Stahre,          
2008). 

Om dessa vegetationsklädda tak har en genomsnittlig regnupptagningsförmånga på 50%          
under ett år (Stahre, 2008) kan det antas att hälften av de 725 mm nederbörd som beräknas                 
falla per år i Uppsala 2070 (SMHI, u.å. b, 2019b; Sjökvist et al., 2015) tas upp av                 
vegetationen på taket. Således kan belastningen på dagvattensystemen minskas med 362,5           
mm/år för takytor där vegetation används. För att konkretisera vilka vattenmängder som            
dagvattensystemen kan avlastas med kan en jämförelse med bostadsområde Augustenborg i           
Malmö göras. Där finns det 14000 m2 av vegetationsklädda tak vilket är 24% av den totala                
takytan i området (Sörensen, 2018). Om samma område skulle få Uppsalas nederbörd kan             
följande mängd vatten tas upp av vegetationen:  

  , 4000 , 25 075 m /år  0 5 · 1 · 0 7 = 5 3    

, 25 362,  mm/år0 5 · 7 =  5  

Dagvattendammar 

- Dagvattendammar utjämnar dagvattenflöden, renar dagvattnet och bidrar positivt        
estetiskt och ekologiskt (Pirard & Alm, 2014). 

Skelettjordar 

- Storleken som krävs för skelettjord eller nedsänkt växtbädd är 5-20 kvadratmeter per            
100 kvadratmeter hårdgjord yta och beror på utformningen av systemet (Vall et al.,             
2016). 

- Att det inte krävs stor yta gör att ytor i staden kan användas effektivt och som                
dagvattendammar så renar och fördröjer skelettjordar och växtbäddar dagvatten men          
effekten kan vara svår att mäta  (Uppsala kommun, u.å.). 

Antag att de icke-vegetationsklädda taken i Augustenborg är tak som har hårdgjorda ytor.             
Antag att dessa är 44 000 kvadratmeter. Antag också att det behövs 20 kvadratmeter              



skelettjord eller nedsänkt växtbädd per 100 kvadratmeter hårdgjord yta (Vall et al., 2016). För              
att skelettjordar och nedsänkta växtbäddar ska hantera dagvattnet från denna yta i            
Bergsbrunna beräknas ytan skelettjordar och nedsänkta växtbäddar genom att ta takytan delat            
på 100 kvadratmeter hårdjord yta och gånger 20 kvadratmeter skelettjord och nedsänkta            
växtbäddar. 

 800 m  100 m2
44 000 m  ·20 m2 2 = 8 2  
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Sammanfattning 
 
Årsnederbörden kommer att öka.Årsnederbörden fram till 2100 i Bergsbrunna verkar bli från            
700 till 750 millimeter. Extremnederbörden vilken påverkar risken för skyfall, översvämning           
och förändrat flöde i vattendrag kommer att öka. Antal dagar med låg markfuktighet kommer              
öka och därför kommer bevatningsbehovet att öka. Vegetationsperioden blir längre vilket ger            
ökade möjligheter för odling. 
 
Nederbörd i Uppsala 
 
Klimatscenarier är som prognoser men långsiktigt och för klimatet. Som grund för antaganden             
används ett utsläpps- och strålningsscenario (SMHI, u.å. a). SMHI använde RCP8,5 som            
innebär höga utsläpp av koldioxid även framöver (SMHI, 2017). Det finns flera olika globala              
klimatscenarier och de som använts för Europa och Sverige är CanESM2, CNRM-CM5,            
EC-EARTH, IPSL-CM5A-MR, MIROC5, HadGEM2-ES, MPI-ESM-LR, NorESM1-M,      
GFDL-ESM2M (SMHI, u.å. a). En samling av klimatscenarier kallas en ensemble (SMHI,            
u.å. a). Ensemblemedelvärdet är det medelvärde som tagits fram med hjälp av de nio              
klimatscenarier som använts, det vill säga ensemblen. För Skandinavien användes den           
regionala klimatmodellen RCA4 med ingångsvärden från de nio globala klimatscenarierna          
(SMHI, u.å. b). 
 
Från sammanställningen av förändringen av ensembelmedelvärdet för nederbörd i Tabell 1           
ses att nederbörden kommer att öka med viss säkerhet i Uppsala på årsbasis samt under vår,                
sommar och vinter. Däremot är förändringen oviss under hösten då ungefär hälften av             
scenarierna gav ökning och den andra hälften minskning. För planering av system som             
innefattar nederbörd såsom regnvatteninsamling, dagvattenhantering med mera bör man alltså          
ta i beaktning att nederbörden kommer öka men också att det finns en osäkerhet under hösten.                
Risker med att nederbörden minskar eller är oberäknelig under hösten till skillnad från att              
nederbörden ökar under de andra årstiderna bör utredas. 
 
 
 
  





Tabell 1: Förändring av ensemblemedelvärde för nederbörd i Uppsala med RCP8,5 för            
Skandinavien med 1,5°C respektive 2°C uppvärmning jämfört med 1881-1910 (SMHI, u.å. b).            
Förändringen är jämfört med kontrollperioden 1971-2000. Samtliga procentsatser indikerar         
en positiv förändring. Tabellen anger även antal klimatscenarion som ger ökning av de nio              
scenarion som undersökts. Om antalet scenarier är högt respektive lågt är det med viss              
säkerhet en ökning respektive minskning medan om antalet scenarier är tex 4 betyder det att               
resultatet är ovisst. 

Temp. 
-ökning 

+1,5°C +2°C 

Period Generell 
förändring [%] 

Förändring 
till 2070 [%] 

Antal klimat-  
scenarier 

Generell 
förändring [%] 

Förändring 
till 2070 [%] 

Antal klimat-  
scenarier 

År 5-10 15-20 8 10-15 15-20 9 

Vår 10-15 20-25 8 15-20 20-25 9 

Sommar 5-10 15-20 8 10-15 15-20 8 

Höst  0-5 5-10 5 5-10 5-10 4 

Vinter 0-5 15-20 8 10-15 15-20 9 

 
Nederbörden i området Bergsbrunna, Uppsala, som är en del av SMHI:s delavrinningsområde            
med SUBID-nummer 9312, var 617 millimeter per år i medelvärde under åren 1981-2010             
(SMHI, 2019). Om detta medelvärde antas vara samma som medelvärdet åren 1971-2000 kan             
årsnederbörden beräknas till 710-740 millimeter till 2070 enligt förändring för både +1,5°C            
och +2°C i Tabell 2. 
 
Det har gjorts en rapport särskilt för framtidens klimat i Uppsala län (Sjökvist et al. , 2015).                
Även den använde RCP8,5 samt RCA4. Från kartor i rapporten har nederbördsdata            
sammanställts för området Bergsbrunna i Tabell 2. Denna rapport ger en mer säker bild över               
Uppsala län än i Tabell 1 där en karta över Sverige använts. Värdena för årsnederbörden åren                
2069-2098 stämmer väl överens med årsnederbörden som beräknades i stycket ovan, det vill             
säga 710-740 millimeter respektive 700-750 millimeter. 
 
Tabell 2: Medelnederbörd i millimeter för perioden under åren i området Bergsbrunna samt             
förändringen över hundra år i procent (Sjökvist et al., 2015). 

Period | År  1961-1990 1991-2013 2021-2050 2069-2098 Förändring [%] 
2069-2098 mot 1961-1990 

År 550-600 600-650 650-700 700-750 24-28 

Vår <100 100-120 100-120 120-140 32-36 

Sommar 180-200 200-220 200-220 220-240 20-24 

Höst  160-180 160-180 180-200 200-220 16-20 

Vinter 100-120 120-140 120-140 140-160 28-32 

 



 
Antal dagar med mer än 10 millimeter nederbörd påverkar risken för översvämning, maximal             
dygnsnederbörd påverkar risken för skyfall och maximal sjudygnsnederbörd påverkar         
förändring i flöde i vattendrag. Hur dessa tre faktorer kommer förändras i Bergsbrunna             
presenteras i Tabell 3, sammanställd data från rapporten för framtidens klimat i Uppsala län              
(Sjökvist et al. , 2015). Entimmesnederbörden, det vill säga extremnederbörd med en timmes            
varaktighet, kommer öka med 20-30% för återkomsttiderna 1-100 år (Sjökvist et al. , 2015)             
där resultaten för 100-års återkomsttiderna är ganska osäkra. Tillrinningen till Fyrisån från            
Sävjaån kommer att öka på årsbasis och vintern, minska på våren och sommaren medan              
hösten är osäker (Sjökvist et al. , 2015). Det kan vara värt att tänka på vilka konsekvenser                
detta får då detta är utan dagvatten från de hårdgjorda ytor i Bergsbrunnas som kan tänkas                
skapas, alltså vilka förändringar det blir om klimatscenarior och exploateringspåverkan          
kombineras. 
 
Tabell 3:  Extremnederbörd 

Fall | År  1961-1990 1991-2013 2021-2050 2069-2098 

Antal dagar med > 10 mm 
nederbörd 

12-14 12-14 14-16 16-18 

Maximal dygnsnederbörd [mm] 28 29 32 35 

Maximal sjudygnsnederbörd [mm] 60-65 55-60 60-65 70-75 

 
Både årsnederbörden och extremnederbörden kommer alltså att öka. Det är viktigt att ta i              
beaktning att detta är medelförhållanden över tidsperioderna och att variationen därför kan            
vara stor för individuella tillfällen (Sjökvist et al. , 2015).  
 
I takt med uppvärming kommer antalet dagar med låg markfuktighet att öka, från 10-15 dagar               
år 1961-1990 till 45-50 dagar 2069-2098 (Sjökvist et al. , 2015). Låg markfuktighet enligt             
Sjökvist et al. innebär att det kan finnas ett bevattningsbehov och att det är viktigt att tänka på                  
vilken sorts grödor som används. För stadsodling kan detta innebära en ökad lönsamhet då              
odlingarna inte nödvändigtvis påverkas av markens fuktighet. Vegetationsperiodens        
startpunkt kommer tidigareläggas från dag 100-110 år 1991-2013 till dag 50-60 år 2060-2098             
(Sjökvist et al. , 2015). Antal dagar för vegetationsperioden kommer att öka från 210-220             
dagar 1991-2013 till över 280 dagar 2069-2098 (Sjökvist et al. , 2015). Vegetationsperiodens            
längd påverkar möjligheten till odling. En slutsats som kan dras från detta är att det kommer                
vara mer gynnsamt att odla i Bergsbrunna i framtiden om odlingen sker på ett sådant sätt att                 
markfuktighetens påverkan minimeras.  
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Idéer 
 

● Solceller producerar el. När elen inte används direkt går den om intet. För att ta hand                
om energin är vätgasbatterilager ett alternativ. Om vätgasen produceras från          
dricksvatten kan detta öka förbrukningen av dricksvatten. 

● En trend inom blöjor är att man har tygblöjor som tvättas. Detta skulle kunna öka hur                
mycket en småbarnsfamilj och vårdhem tvättar. Det finns också återvinning av           
engångs-blöjor som kan ge resurser.  
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-47964007/disposable-nappy-recy
cling-how-soiled-nappies-can-be-reused 

● Vitvaror, till exempel tvättmaskiner utan vatten. 
● Diskmaskiner 
● Balkongodling 
● Takodling 
● Bevattning av växter genom smart dagvattenhantering kan minska bevattning med          

dricksvatten. Se sidan 18 för exempel med skelettjord. 
https://www.uppsalavatten.se/Global/Uppsala_vatten/Dokument/Rapporter%20och%2
0redovisningar/dagvatten_exempelsamling.pdf 
 

● Nuläget kan vi beräkna separationen men vad är den realistiska värdet av återföring av              
klosettvatten. 

● Källsortera helt och hållet, avskaffa brännbart 
● Borde det finnas miljöhus även i villaområden? Slopa enskilda soptunnor. 
● rapport över vattenanvändning för ett område där man bor och få reda på             

medelvattenanvändningen samt om man överskrider eller ligger på medel. finns fast           
med medelinkomst på hitta. Detta i kombination med smarta vattenmätare. 

● Kartlägga hur mycket dricksvatten som går åt till olika verksamheter, till exempel            
skola, sjukhus osv. så att vattenanvändningen i en stad kan effektiviseras. 

● Återvinning med “disk” av produkter v.s. brännbart - är återvinning hållbart idag eller             
behöver det ändras? (transport, vattenåtgång m.m.) 

https://www.bbc.com/news/av/science-environment-47964007/disposable-nappy-recycling-how-soiled-nappies-can-be-reused
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-47964007/disposable-nappy-recycling-how-soiled-nappies-can-be-reused
https://www.uppsalavatten.se/Global/Uppsala_vatten/Dokument/Rapporter%20och%20redovisningar/dagvatten_exempelsamling.pdf
https://www.uppsalavatten.se/Global/Uppsala_vatten/Dokument/Rapporter%20och%20redovisningar/dagvatten_exempelsamling.pdf


● Reglering av bevattningstider? Kan endast vattna vissa tider på året?  
● Hur förklaras vattenåtgärder för befolkningen? Utbildning? Broschyrer? Workshops?        

Reklam? Så att man vet hur vatten- och energi-läget ser ut i området där man bor eller                 
flyttar. 

● Gröna förskolor 
● Matbutiker med endast ekologiskt eller annan hållbarhetsmärkning? 
● Ta fram verktyg/märkning för CO2 och vattenåtgång för produkten. 
● Ta fram verktyg där man lätt kan se sin totala CO2/vatten-budget. 
● Hur ska man marknadsföra modern och hållbar stadsutveckling? (som tex          

Bergsbrunna) 
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Inledning 
Större delen av världens befolkning lider av vattenbrist och vattenrelaterade kriser blir allt 
vanligare som en följd av den globala uppvärmningen (Brears, 2016). Detta kommer leda till fler 
områden med ökad risk för torka och tillgången på söt- och grundvatten kommer minska. 
Prognosen säger även att på grund av oftare förekommande extremväder kommer dessutom 
dricksvattenkvaliteten att försämras (Brears, 2016). En konsekvens av försämrad tillgång och 
kvalité på dricksvatten är de risker som uppstår på individ-, samhälls- och landsnivå (Brears, 
2016). Det är därför viktigare än någonsin med hållbar stadsplanering och införandet av 
vattenbesparande tekniker och sociala lösningar i nya stadsdelar. 

Regeringen presenterade 2017 åtta exploateringsområden där uppdraget är att utveckla nya 
hållbara stadsdelar. Ett av dessa områden är Bergsbrunna i Uppsala, där expansionen sker från 
grunden. Uppsala ska till 2050 expandera för att kunna tillgodose behovet för en befolkning som 
prognostiseras att passera 300 000. Därför ska den södra delen av staden utvecklas och för att 
säkerställa en hållbar resursanvändning vill Uppsala kommun att framtida vägval för vatten 
kartläggs. Med hållbar utveckling menas att ett samhälle lever på ett sådant sätt så att resurserna 
räcker till även i framtiden (Nationalencyklopedin & Elvingson, u.å) 

Detta projekt utforskar tekniska och sociala lösningar för effektiv hushållning med vatten i 
Bergsbrunna och tar fram underlag för modellering av vatten och avlopp i 
modelleringsprogrammet LEAP. Underlaget är tänkt att användas av Uppsala kommun vid 
modellering av vattenanvändning och kan lägga grunden för Uppsala kommuns vägval. 

Syfte och mål 
Från projektplanen, något bearbetat: 

Syftet med projektet är att undersöka olika lösningar för vattenförsörjning och avloppshantering 
utifrån ett vattenanvändnig- och hållbarhetsperspektiv, för att ge uppslag för framtida vägval 
inom stadsplanering. Detta har konkretiserats genom följande mål: 

1. Ta fram en översikt för hur vattenanvändningen i Uppsala ser ut idag för att kunna 
jämföra effekten av att implementera olika nya lösningar, med effekten av att bygga med 
etablerade lösningar. 

2. Ta fram olika lösningar och  
a. data på deras vatten- och elbehov för modellering i LEAP och jämförelse 

sinsemellan. 
b. data över andra relevanta hållbarhetsaspekter som inte nödvändigtvis går in i 

LEAP, eller som inte går att jämföra med andra lösningar. 
c. diskussion om andra aspekter av lösningarna som är svårare att kvantifiera. 

3. Sammanställa och jämföra de olika lösningsförslagen med deras vatten- och 
elförbrukning och andra hållbarhetsaspekter. 
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Frågeställning 
Möjlig omskrivning från mål till frågeställningar: 

1. Hur ser vattenanvändningen i Uppsala  ut idag, och vad blir effekten av att använda nya 
kontra etablerade lösningar? 

2. Vilka lösningar finns, hur ser deras vatten- och elförbrukning ut, och vilken effekt har de 
på andra relevanta hållbarhetsaspekter? 

3. Hur förhåller sig de olika lösningarna till varandra? 

 

Avgränsningar 
Att stadsdelen Bergsbrunna till största delen kommer att byggas från grunden minimerar 
begränsningarna för vilka lösningar som kan implementeras. Projektet har därför huvudsakligen 
avgränsats geografiskt till denna stadsdel. En annan avgränsning är att projektet inte undersöker 
produktionen av dricksvattnet, och inte heller behandlar vattnet som går ut från staden till 
reningsverken. Fokus ligger såldes endast på det vatten som rör sig inom stadsdelen. 
Anledningen till avgränsningarna är att minska projektets omfattning.  

Det är inte bestämt vilka typer av arbetstillfällen som kommer att finnas i Bergsbrunna, och 
vattenanvändningen på olika arbetsplatser och industrier kan se väldigt olika ut. Projektet har 
därför i första hand koncentrerat sig på lösningar som går att använda i hushåll och offentlig 
miljö. Ytterligare en avgränsning är att projektet inte begränsats av vilka lagar som gäller i 
dagsläget eller vilka möjligheter som kommunen har att påverka stadsbyggnation i dagsläget, då 
dessa och liknande faktorer kan komma att ändras i framtiden. Av snarlika anledningar har vi 
valt att inte fokusera på de ekonomiska aspekterna av att implementera olika lösningar. 

Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs översiktligt hållbar stadsutveckling, modellen LEAP samt olika lösningar            
inom området vatten och avlopp. 

Uppsala kommun - Södra staden 

Uppsala kommun har fastlagt en policy för hållbar utveckling som beskriver hur kommunen ska              
arbeta för att utvecklas hållbart (Kommunfullmäktige, 2017). Policyn är framtagen efter FN:s 17             
globala utvecklingsmål och Agenda 2030. Kommunen skriver att deras utgångspunkter i policyn            
är: 

● “Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt,            
regionalt och lokalt” 
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● “Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling” 

Uppsala växer och kommunen planerar att exploatera nya stadskärnor (Kommunfullmäktige,          
2018). En av de planerade stadskärnorna ligger i södra delen av Uppsala, nämligen området              
Bergsbrunna. Kommunen beskriver Bergsbrunna som Uppsala södra och kommer i framtiden få            
stadsnamnet Södra staden där flera av Uppsalas södra stadsdelar kommer ingå           
(Kommunfullmäktige, 2018). Kommunen skriver i den fördjupade översiktsplanen att “Södra          
staden ska bland annat vara en drivande kraft i Uppsalas utveckling och bidra till en hållbar                
utveckling av staden och regionen” (Kommunfullmäktige, 2018). Södra stadens utveckling enligt           
kommunens plan kommer bevara naturområden vilket gör platsen till en attraktiv stadsmiljö för             
mångfald av naturmiljöer (Kommunfullmäktige, 2018). En utgångspunkt i planförslaget är          
utvecklingen av grönområden och förenade gröna stråk. Strukturen och bevarandet av två större             
stråk, Uppsalaåsen och naturmarker längs Gula stigen kräver en systemlösning för dagvatten.            
Denna lösning behövs för att bevara god vattenkvalitet för infiltrationen till grundvattnet.            
Lösningen kommer att vara betydande för hela stadens grundvatten då åsen behöver skyddas vid              
exploatering (Kommunfullmäktige, 2018). Kommunen skriver i den fördjupade översiktsplanen         
att när Södra staden byggs ut måste åsen skyddas från föroreningar. 

Prognos Uppsala 

En slutsats kan dras utifrån en framtidsprognos som sammanfattar Uppsalas tillväxt till 2050. För              
en planerad stadskärna som Södra staden kan stadsutvecklingen med prognosens underlag följa            
en hållbar utveckling med framtidens teknik. En av utmaningarna till att genomföra en hållbar              
stadsutveckling är huruvida Uppsala kommun använder sitt vatten idag kontra hur kommunen            
kommer utveckla en mer hållbar vattenanvändning till 2050. Följande information är ett underlag             
för prognos och vattenanvändning. 

● Kommunen har idag en folkmängd på 219 914 invånare (Kommunledningskontoret,          
2018) 

● År 2017 var det 1372 invånare som bodde i Bergsbrunna (Kommunledningskontoret,           
2018) 

● Kommunens folkmängd förväntas nå cirka 260 000 personer till år 2030 (Uppsala            
kommun, 2018) 

● Kommunens folkmängd förväntas passera 300 000 personer år 2050 (Uppsala kommun,           
2018) 

● Bergsbrunna förväntas nå 40 000- 50 000 boende år 2050 (Miljöstrateg Uppsala            
kommun, 2019) 

● Bergsbrunna förväntas ha 15 000-20 000 arbetsplatser 2050 (Miljöstrateg Uppsala          
kommun, 2019) 

● Bergsbrunna kan beräknas ha ett medelvärde på 2,5 boende per hushåll 2050            
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(Miljöstrateg Uppsala kommun, 2019) 

● En Uppsalabo använder idag i snitt 140 liter vatten per dag (Vatten och avlopp |               
uppsalavatten.se, 2018; Svenskt vatten, 2019) 

● Fördelningen av dessa 140 liter enligt Uppsala Vatten är (Holmgren, 2018): Mat och 
dryck 5%, Dusch och bad 40%, Toalett 20%, Disk 20%, Tvätt 10% och Övrigt 5%. 
Enligt Svenskt vatten (2019) är fördelningen: 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.  

Modelleringsprogrammet LEAP 
LEAP står för ”Long-range Energy Alternatives Planning system” och är ett datorprogram som             
används för att bland annat göra bedömningar av klimatförändringar och utföra energi analyser.             
Programmet är framtaget av Stockholms internationella miljöinstitut (SEI). LEAP är utformat           
runt scenarioanalys och modellerna bygger ofta på olika självständiga scenarion som kan            
jämföras med varandra för att avgöra vilka åtgärder som är mest gynnsamma. Främst är              
programvaran framtagen för att modellera användning och produktion av energi samt utsläpp av             
växthusgaser (LEAP, u.å.). Tack vare programmets flexibilitet kan även andra företeelser           
modelleras, så som exempelvis byggmaterial eller vatten (Jedland, 2019).  
 
En fördel med LEAP gentemot andra analysverktyg på marknaden är att det krävs relativt lite               
indata för att kunna genomföra en modellering. Detta tack vare sin mångsidighet när det kommer               
till modelleringsmetod och att många av de inbyggda funktionerna är frivilliga. Därför kan en              
modellering utföras med en liten mängd indata inledelsevis och sedan vidareutvecklas med mer             
datapunkter där detta är kan göra modellen mer verklighetstrogen (LEAP, u.å.). 

Omvärldsanalys 

År 2050 kommer cirka 6.4 miljarder människor att bo i städer och efterfrågan på vatten beräknas                
öka med 55% (Cities of the Future, 2019a). På grund av detta behövs en mer hållbar                
vattenanvändning i framtiden och detta avsnitt behandlar vilka faktorer som ansågs mest            
effektiva i det avseendet i städerna Berlin, Köpenhamn och Zaragoza (Stavenhagen et al., 2018). 

Vattenbehovsåtgärder 

En definition på vattenbehovsåtgärder, WDM (water demand management), består av minst en            
av följande fem delar enligt Brooks (2006);  

1. Sänka kvaliteten eller kvantiteten på vatten som behövs för att uppfylla ett visst uppdrag. 

2. Förändra uppdraget således att det kan bli uppfyllt med mindre vatten eller med lägre              
vattenkvalitet. 
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3. Reducera förlusten av kvantitet eller kvalitet hos vatten när det går från källa, genom              
ledningsnät och vidare till utlopp. 

4. Förflytta tidpunkten av användning från hög- till lågbelastning. 

5. Öka kapaciteten hos vattensystemet så det kan fortsätta att leverera till samhället även             
under perioder när tillgången till vatten är låg. 

Denna definition på WDM är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid hantering av vatten.               
Den går att applicera på vattenanvändningen i jordbrukssyfte såväl som i de urbana miljöerna              
eftersom den behandlar både kvaliteten och kvantiteten på vattnet.  

Att vattenanvändningen framför allt måste effektiviseras och minskas i städer beror på att det              
tillgängliga sötvattnet inte räcker till för den höga befolkningsdensiteten. Det som i första hand              
påverkar dagens och framtidens vattenhantering är följande faktorer (Organisation for Economic           
Co-operation and Development, 2016): 

● åldrad eller obefintlig infrastruktur 

● lagar och förordningar 

● klimatförändringar 

● vattenföroreningar 

● hur prioriterad vattenhanteringen är på den politiska agendan 

Andra faktorer som omnämns är växande befolkning och stadsutveckling.  

Effektiva vattenåtgärder 

Stavenhagen et al. (2018) jämförde vattenanvändning i fyra europeiska städer för att få förståelse              
för vilka faktorer som har störst inverkan på hushållens vattenanvändning. Dessa städer var             
Berlin, Köpenhamn och Zaragoza, vilka alla har relativt låg vattenanvändning per person.            
Undersökningen hade fokus på hur olika vattenföretag värderade ett antal faktorers påverkan på             
vattenanvändningen. Den utfördes genom att förse dessa vattenföretag med ett frågeformulär per            
år under en tioårsperiod (1995-2015) som behandlade vattenanvändningen och         
avgiftsutvecklingen, och genom att hålla intervjuer med vattenexperter i respektive stad. Detta            
betyder att resultatet baserades på subjektiva uppfattningar men ger likväl en överblick på vilka              
faktorer som bidrar till en lägre vattenanvändning. Vattennvändning och dess minskningen för            
respektive stad presenteras i tabell 1 nedan (Stavenhagen et al., 2018). 

Tabell 1: Vattenanvändning i respektive stad år 2015 och dess minskning. 

Städer Vattenanvändning 2015 [l/dag & person] Minskning och år [%] 
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Berlin 113 10 (1995-2015) 

Köpenhamn 104 22 (1995-2015) 

Zaragoza 96 29 (2000-2015) 

 

Av de 13 faktorer som undersöktes ansågs följande ha störst effekt vid implementering             
(Stavenhagen et al., 2018): 

1. Renoveringsinvesteringar och underhåll av system 

2. Kampanjer för vattenbesparande tekniker  

3. Installation av system som snabbt upptäcker läckage  

4. Kommunala bestämmelser  

5. Installation av individuella vattenmätare  

6. Kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om hållbar resursanvändning 

Berlin avvek något från övriga städer genom att inte värdera någon utav faktorerna som starkt               
bidragande trots en betydande reduktion av vattenanvändning i hushållen under denna tidsperiod.            
Nedan följer mer specifik information för de olika städerna.  

Berlin 

Huvudprioriteringen i Berlin var inte att minska vattenkonsumtionen, utan det var att bevara             
vattenresursernas rena och återanvändningsbara status. De ansåg att besparingen inte ska           
överdrivas då ett visst flöde krävs för att upprätthålla vattenkvaliteten (Wasserbetriebe, u.å).  

Berliner Wasserbetriebe (BWB) förser 3.5 miljoner berlinare med vatten, men de har bara 270              
000 registrerade kunder som använder vattenmätare. Medvetenheten hos befolkningen som gör           
att de håller sin vattenkonsumtion på en låg nivå måste alltså grundas i någon annan faktor                
(Stavenhagen et al., 2018). Under tidiga 90-talet genomfördes en drastisk höjning av vatten- och              
avloppspriser, vilket troligen är den största orsaken till att den genomsnittliga           
vattenkonsumtionen minskade (Schleich & Hillenbrand, 2009). 

Köpenhamn 

HOFOR, Danmarks största vattendistributör, har genom ett aktivt läckagedetekteringsprogram         
minskat sina vattenförluster till 7%. Programmet innebar att se över hela rörsystemet var tredje              
år, samt använda ljudloggers som upptäcker läckage (Brears, 2016). I Köpenhamn är det             
lagstadgat att alla fastigheter som är kopplade till det allmänna vattenledningsnätet måste ha en              
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vattenmätare installerad, detta gäller dock inte enskilda hushåll. Att installera vattenmätare för            
enskilda hushåll skulle kunna minska vattenanvändning med 20% enligt undersökning av           
HOFOR (Brears, 2016). 

HOFOR har många projekt för att minska vattenanvändningen hos befolkningen. Till exempel            
kan konsumenter kontakta dem om konsumenten själv vill minska sin vattenkonsumtion och            
oftast förser HOFOR konsumenten med flödesreducerare för kranar utan kostnad, speciellt om            
det är en bostadsförening som tar kontakt. HOFOR använder sig också av testfamiljer för att               
samla in data för en oprövad teknik och utvärderar resultaten (Brears, 2016). För att nå ut till                 
allmänheten besöker de skolor och undervisar unga elever om vattenbesparing, där eleverna även             
får utse två vattenhjältar i klassen. Alla elever får dessutom en bok som handlar om vatten för att                  
sprida kunskapen till sina föräldrar. HOFOR har en hemsida där information om vatten och              
avlopp finns och de använder sig även av Facebook där det anordnas tävlingar med              
vatteneffektiva apparater som pris (Brears, 2016). Däremot är den stora utmaningen för HOFOR             
att nå den del av befolkningen som inte anser att vatten är en knapp resurs. De ska i framtiden                   
satsa på att använda mer skräddarsydda kampanjer för olika målgrupper (Brears, 2016).  

Det blir alltmer vanligt att samla upp regnvatten på taken till nya kontorsbyggnader, konserthus              
och universitet i Köpenhamn för att sedan använda det till att spola toaletterna, vilket bidrar till                
en betydande minskning av dricksvattenanvändningen (International Water Association, 2019b).  

Energiförbrukningen för att leverera en kubikmeter dricksvatten i Köpenhamn är 0.3kWh, vilket            
troligen är den lägsta bland alla huvudstäder. Detta har uppnåtts genom energieffektiva pumpar,             
tryckreglering i ledningarna samt installation av solpaneler på vattenledningsverken vilket          
minskat den externa elförbrukningen med 25% per år (International Water Association, 2019b).            
Reningsverken genererar idag mer energi än vad de förbrukar genom att omvandla biogas till              
värme och el, samt med hjälp av energisnåla maskiner. Köpenhamn försöker alltid vara ett              
hållbart föredöme och exempel på detta är att på reningsverken testas det om det går att återvinna                 
värme från avloppsvatten och i nya bostäder tillåts installering av avfallskvarnar i köket för att               
öka produktionen av biogas (International Water Association, 2019b). 

Zaragoza 

Mellan 2002 till 2009 utfördes många åtgärder på infrastrukturen där den totala kostnaden             
slutade på 84.5 miljoner euro. 65% av denna summa gick åt att renovera ledningsnätet, vilket var                
en direkt konsekvens av EU:s krav på att drastiskt minska läckaget. Det gav också bra resultat,                
antalet registrerade läckage halverades från 664 till 331 under perioden 1996 till 2008.             
Förbättringen av infrastrukturen fortsatte mellan år 2008 till 2013 med fokus på skapande av              
dagvattenbehållare, förbättrade avloppssystem och reningsverk samt översvämningsskydd       
(Celma, 2011). 

Ett mål i Zaragoza var att etablera en vattenbesparande kultur genom en kampanj med fyra faser                
(Philip, 2011): 
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1. “Små steg, stora lösningar” - Första fasen fokuserade på att öka medvetenheten för att              
minska vattenanvändningen i hushåll, offentliga byggnader och kommersiell aktivitet         
genom beteendeändringar och vattenbesparande teknik. 

2. “50 goda exempel” - Andra fasen innebar att 50 exempel på vatteneffektiv teknik             
installerades i parker, trädgårdar, offentliga byggnader och industrier för att demonstrera           
funktionerna och upprätta en positiv bild hos befolkningen. 

3. “Skola för effektiv vattenanvändning” - I den tredje fasen delades det ut små broschyrer              
till de sektorer med störst vattenanvändning som förklarade hur de 50 exemplen i fas två               
fungerade. 

4. “100.000 engagemang” - Fas fyra bestod av att registrera 100.000 vattenbesparande           
engagemang från befolkningen och företag för att sedan redovisa detta på den            
internationella mässan “Water and Sustainable Development” som hölls i Zaragoza 2008. 

Förutom denna kampanj installerades vattenmätare i varje hushåll för att erhålla direkt            
återkoppling mellan vattenanvändning i förhållande till prisändringar (Stavenhagen et al., 2018). 

Därefter satsades det på nya urbana miljöer med system för regnvattenåtervinning, hushåll med             
vattenbesparande apparater såsom system för att återanvända duschvatten, och smarta          
bevattningssystem som har testats i “Parque Oliver”, och har minskat vattenmängden med 68%             
(Celma, 2011). 

Framtidsklimat i Bergsbrunna 
Årsnederbörden kommer att öka till andra halvan av seklet i Bergsbrunna (SMHI, u.å. b, 2019).               
Extremnederbörden vilken påverkar risken för skyfall, översvämning och förändrat flöde i           
vattendrag kommer att öka (Sjökvist et al., 2015). Antal dagar med låg markfuktighet kommer              
öka och därför kommer bevatningsbehovet att öka. Vegetationsperioden blir längre vilket ger            
ökade möjligheter för odling (Sjökvist et al., 2015). 

Läckage i ledningsnätet 

Idag har Uppsalas dricksvattenledningar ett läckage på ca 13-14% i transporten från vattenverken             
till hushållen (Lustig, 2019). Det finns således en betydande del vatten att spara in om läckaget                
från dessa vattenledningar kan minskas. Idag lägger exempelvis Stockholm Vatten och Avfall            
merparten av sina nya ledningar i polyeten vilket enligt dem medför en kraftig sänkning av               
mängden läckage på grund av att dessa rör inte läcker (Wahlund, 2019). Även Oslo kommun               
använder sig av denna typ av ledningar för sitt vattennät (Cranser, 2013). 

Om denna typ av rör eller likvärdiga används kan vattenanvändning i teorin förminskas med              
uppemot 14 procentenheter. Det är dock inte realistisk att tänka sig ett helt läckagefritt              
rörsystem. Men exempelvis har Danmark lag på att vattenbolagen inte får ha större läckage än               
10% och om inte de uppnår detta får vattenbolaget böter (Eriksson & Kamstrup Sverige, 2019),               
vilket tyder på att det är möjligt att få ner totala läckaget till under 10%.  
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Regnvatteninsamling för hushållsbruk 

Regnvatteninsamling är en av de äldsta metoderna som människor har använt sig av för att               
tillgodose sig rent dricksvatten. Betydelsen av regnvatteninsamling har dock minskat sedan           
industriella revolutionen i tak med att centraliserade dricksvattensystemet har används i allt            
större utsträckning. Under senare år har däremot regnvatteninsamling fått en allt större betydelse             
runt om i världen på grund av en ökande brist på dricksvatten. Exempelvis är Australien en av de                  
länderna där regnvatteninsamling har börjat användas i allt större utsträckning. Även i Japan har              
användningen av regnvatten ökat tack vare statligt stöd (Söderqvist, 2019).  

Kärnan i ett regnvatteninsamling system är en uppsamlingsyta, exempelvis ett hustak, samt            
någon typ av förvaring av de uppsamlade vattnet, så att vattnet kan användas när de behövs. En                 
sådan förvaring kan exempelvis ske via en tank nedgrävd i marken. Beroende på vad regnvattnet               
ska användas till kan det även krävas olika typer av rening innan de samlade vattnet används                
(Campisano et al., 2017). Regnvatteninsamling fördröjer nederbörd och minskar mängden          
dagvatten (Farahbakhsh et al., 2009). 

Existerande system  

Ett exempel på modellering av vattenbesparingar som kan fås genom att samla in regnvatten har               
gjorts på den kanadensiska staden Guelph. Där har man med hjälp av en dataserie med               
regnmängderna under en 60-årsperiod räknat ut effektiviteten av ett 160 kvadratmeters stort            
uppsamlingsområde. Det visade sig att detta uppsamlingsområde skulle kunna leda till en            
besparing av 34% av totalbehovet av ett hushålls behov genom att använda regnvatten för              
utomhusbruk, toalettspolning och tvättning av kläder om en tank på 6-8 kubikmeter används             
(Farahbakhsh et al., 2009).  

I modellen har Guelph en genomsnittlig nederbörd på 790 mm/år (Farahbakhsh et al., 2009)              
vilket kan jämföras med 600-650 mm/år i Uppsala idag (Sjökvist et al., 2015). Mängd nederbörd               
i Uppsala beräknas att öka till 650-700 mm/år mellan åren 2021-2050 (Sjökvist, 2015) vilket bör               
öka effektiviteten av regnvatteninsamling i Uppsala gentemot idag.  

Redan idag byggs det åtminstone en större fastigheter i Uppsala som kommer använda sig av               
regnvatten för toalettspolning. Det är de så kallade Celsiushuset på fastigheten Kronåsen 1:1 i              
Sciencepark som började byggas 2018 och beräknas färdigställas i årsskiftet 2020/2021. Där            
beräknas ca 450 arbetsplatser att inrymmas (Söderqvist, 2019). 

Tekniker i hushållet 
Nedan följer tre tekniker i hushållet som kan spara på vattenanvändningen.  

Vattenbesparande munstycken 

Med målet att minska vattenanvändning i Kuwait genomfördes en kampanj där 1 100 000              
snålspolande strålsamlare på vattenkranar installerades i utvalda områden där         
vattenkonsumtionen var hög (Al-Senafy & Al-Khalid, 2012). Strålsamlarna hade kapaciteten att           
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minska vattenåtgången med 40% med ett flöde på 6 liter per minut och kampanjen ansågs lyckad                
och togs emot väl av invånarna (Al-Senafy & Al-Khalid, 2012).  

Det svenska företaget Altered har utvecklat ett stålsamsande munstycke till vattenkranar som gör             
det möjligt att spara upp till 98% vatten jämfört med en vanlig vattenkran (Altered, 2015).               
Munstycket är monterbart på de flesta befintliga vattenkranar och har två lägen; mist-mode och              
spray-mode efter behov, vilka väljs med en vridfunktion (Altered, 2015). Munstycket är utrustat             
med två filter; det första filtret är placerat inuti munstycket och det andra är placerat precis under                 
munstyckets öppning (Mickos, 2019). När munstycket är inställt på mist-mode går vattnet genom             
båda filtren, vilket resulterar i en vattendimma som endast ger en vattenåtgång på 1% av kranens                
normala mängd utan munstycket och med ett vattenflöde på 0.2 liter per minut (Mickos, 2019).               
När munstycket istället är inställt på spray-mode passerar vattnet först genom det första filtret              
och sedan går det mesta av vattnet genom munstyckets öppning och en mindre del går genom det                 
andra filtret och går ut som dimma (Mickos, 2019). Spray-mode använder 10% av motsvarande              
vattenmängd från kranen utan Altereds munstycke med ett vattenflöde på 1.1 liter per minut              
(Altered, 2015). Det rekommenderade vattentrycket är två till åtta bar och munstycket lämpar sig              
inte för system utan tryck (Altered, 2015).  

Gråvattenåtervinning 

I Uppsala förbrukas i genomsnitt 140 liter vatten per person varav 30 liter går till toalettspolning                
(Svenskt Vatten, 2017). En typisk cistern innehåller 6 l vatten och flödet från ett handfat är 0.08                 
liter/s (Blokker et al., 2010).  

Potentialen för att återanvända gråvatten från hushåll till toalettspolning är stor (Gross et al.,              
2015). Friedler (2004) undersökte kvalitén av gråvatten från olika källor i hushållet där resultatet              
visade att gråvatten från handfat i badrum var det vatten som innehöll minst föroreningar.              
Friedler menar att eftersom efterfrågan på återanvänt gråvatten är mindre än produktionen är det              
möjligt att endast återanvända delar av det gråvatten som produceras i ett hushåll och att man                
med fördel ska använda det vatten som är minst förorenat. Campisano & Modica (2010)              
undersökte huruvida gråvatten från handfat skulle kunna användas till toaletter för att minska             
vattenåtgången inom hushållen. I sex olika hushåll installerades ett enkelt system där gråvattnet             
från badrumshandfaten sparades i en gråvattentank för att sedan pumpas till toalettens cistern.             
Slutsatsen drogs att om en gråvattentank fem gånger större än cisternen används är det möjligt att                
spara mellan 32-96%  av det vatten som går åt till toalettspolning (Campisano & Modica, 2010). 

Vattencirkulerande dusch 

Efterfrågan på vattencirkulerande duschar har under de senaste åren ökat som en följd av den               
rådande globala vattenbristen, men även på grund av en ökad miljömedvetenhet (Orbital Systems             
AB, 2018). Vattencirkulerande duschar gör det möjligt att använda en mindre vattenmängd vid             
varje dusch, vilket innebär att längre duschar kan äga rum utan att någon större mängd vatten                
används. Ett vanligt duschtillfälle i Sverige på tio minuter kräver en vattenmängd på 150 liter,               
motsvarande 15 liter per minut (Owen, 2018). Det svenska företaget Orbital Systems AB har              
utvecklat en vattencirkulerande dusch som ger ett motsvarande vattenflöde på 15 liter per minut              
men med en betydligt mindre total vattenåtgång (Mahdjoubi, 2018). Ett duschtillfälle på tio             
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minuter med denna dusch använder totalt en vattenmängd på 15 liter, vilket motsvarar en              
minskning av dricksvattenanvändning med 90% jämfört med en konventionell dusch (Owen,           
2018). Fem liter vatten används för att starta duschen och sedan tillkommer spill och avlägsning               
av det vatten som inte återanvänds (Owen, 2018). 

Orbital Systems duschloop består i stora drag av en brunn med tillhörande sensor som känner av                
ifall vattnet behöver renas. Det vatten som innehåller en stor mängd föroreningar byts ut direkt               
och vatten som kan renas går in i en cirkulationspump (Mahdjoubi, 2018). Detta vatten filtrerar i                
ett förfilter som filtrerar bort större partiklar och därefter går vattnet in i ett nanofilter som                
filtrerar bort mindre partiklar. Vattenkvalitén kontrolleras därefter av en filterkvalitésensor och           
hamnar sedan i en reservoar utrustad med nivåsensorer. Sist går det renade vattnet in i en                
uppvärmningsanordning (Mahdjoubi, 2018). 

Källsorterande avlopp 

Dagens svenska avloppssystem delas vanligtvis upp i dagvatten och spillvatten, där spillvattnet            
som kommer från hushållen består av gråvatten blandat med svartvatten (Lidström, 2013). Detta             
avsnitt kommer främst att titta närmare på separation av svart- och gråvatten, men även              
möjligheten att transportera matavfall i avloppssystemet. De främsta fördelarna med en en            
separation är en förenklad energi- och näringsämnesåtervinning (Kärrman et al., 2017), men            
flera möjliga separationssystem såsom vakuumtoaletter använder också mindre vatten än          
konventionella toaletter. (af Petersens et al., 2001). 

Vakuumtoaletter 

Det finns åtskilliga exempel på genomförda projekt med separation av svartvatten i Sverige och              
resten av Europa, där ett av de senaste exemplen är projektet H+ i Helsingborg där den nya                 
stadsdelen Oceanhamnens avlopp byggs med ett vakuumsystem (Kärrman et al., 2017). Av            
spillvattnet beräknas svartvattnet innehålla 90% av kvävet, 74% av fosforn och 79% av kaliumet.              
Även om vattenbesparingen är önskvärd är den största vinsten med svartvattenseparation att            
denna högre koncentration av näringsämnen, i kombination med högre halter organiskt kol och             
lägre halter av metaller, förenklar återvinningen (Book Emilsson et al., 2006). Vinsterna med             
separationen bygger på en minskad utspädningen av urin och fekalier, systemen bör därför             
byggas för minsta möjliga vattenanvändning samtidigt som tillräckligt med vatten behöver           
användas för att användarna ska acceptera systemet och driftstopp undvikas (af Petersens et al.,              
2001). När svartvattenseparation implementerats på landsbygden eller mindre orter har          
näringsämnen kunnat spridas direkt på odlingsmark via det rötade avloppsslammet (Kärrman et            
al., 2017). I Helsingborg har man i stället beslutat sig för att leda klosettvattnet till reningsverket,                
där en separat anläggning för att ta hand om svartvattnet kommer att byggas (Kärrman et al.,                
2017). 

Urinseparation 

Urin utgör mindre än 1% av spillvattnets volym, men beräknas innehålla 79% av spillvattnets              
kväve, 49% av dess fosfor och 59% av dess kalium (Vinnerås et al., 2006). Enligt samma princip                 
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som för separation av allt svartvatten skulle urinseparation göra det lättare att återvinna             
näringsämnen, minska belastningen på recipient och minska vattenanvändning (af Petersens et           
al., 2001). Många av de projekt med urinseparerande system som genomförts i Sverige sedan              
90-talet har dock avbrutits, och systemen bytts ut mot konventionella vattenklosetter (Kärrman et             
al., 2017), detta trots att Sverige anses ligga i framkant vad gäller återanvändning av humanurin               
(Lienert, 2013). Den främsta anledningen till detta var den extra hanteringen för användaren och              
risk för dålig lukt, men också högre kostnader (Jönsson et al., 2000; Lienert, 2013; Kärrman et                
al., 2017). Exempelvis bedömde projektet H+ att ett urinseparerande system var det hållbaraste             
alternativet, men valde ändå bort det p.g.a. ovan nämnda aspekter (Kärrman et al., 2017). För att                
kunna implementera urinseparation skulle nackdelarna behöva adresseras, antingen genom att          
arbeta för en ökad acceptans av dem eller genom att att utveckla tekniska lösningar som åtgärdar                
dem (Lienert, 2013). 

Avfallskvarnar 

Matavfall är något som i dagens Sverige vanligtvis inte transporteras med spillvattnet, men             
system med matavfallskvarnar för sådan transport är vanliga i bl.a. USA (Davidsson et al.,              
2011). Jämfört med dagens insamling i påsar har ett sådant system fördelar såsom minskade              
motortransporter och ökad bekvämlighet för användaren vilket i sin tur kan öka andelen             
matavfall som samlas in (Kärrman et al., 2017). Den största nackdelen är att matavfallet späds ut                
med resten av spillvattnet, och återvinningen av kol och näringsämnen därmed blir mindre             
effektiv (Davidsson et al., 2011). I Oceanhamnen i Helsingborg kommer ett system byggas där              
matavfallet mals i avfallskvarn och sedan transporteras i ett separat rörsystem för separat rötning              
vid reningsverket (Kärrman et al., 2017). 

Stadsodling 
En undersökning i Utah, USA, har undersökt vattenanvändning och effektiviteten hos olika            
bevattningsmetoder för urbana odlingar, här följer tre av dem (Pratt et al., 2018) 
 

- En gräsodling som bevattnades flera gånger under odlingssäsongen, 6x50 millimeter och           
1x100 millimeter, hade en total bevattning på 400 millimeter. 

- En grönsaksodling med droppbevattning hade ständigt flöde av vatten med total           
bevattning på 200 millimeter. 

- En trädgård bevattnade sina frukt- och grönsaksodlingar med sprinkler och där var            
bevattning 1380 millimeter. 
 

Slutsatsen av studien blev att kunskap om när och hur bevattning ska ske är grunden för en                 
effektiv bevattning (Pratt et al., 2018).  
 
En annan undersökning av salladsodling med hydroponisk odling i Arizona, USA (Barbosa et             
al., 2015 egen översättning) angav att:  
 

“En salladsodling i växthus med skörd på 41 ± 6,1 kg/m2/år hade en vattenåtgång              
på 20 ± 3.8 L/kg/år och energiåtgång på 90 000 ± 11 000 kJ/kg/år till skillnad från                 
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konventionell odling med skörd på 3,9 ± 0,21 kg/m2/år hade en vattenåtgång på             
250 ± 25 L/kg/år och en energiåtgång på 1100 ± 75 kJ/kg/år. Den hydroponiska              
odlingen gav alltså 11 ± 1,7 gånger högre skörd men krävde 82 ± 11 gånger mer                
energi i jämförelse med konventionell odling.”  

 
I rapporten från undersökningen menas att trots den höga energiåtgången är hydroponisk odling             
av intresse på grund av effektiv landanvändning och en mer effektiv matproduktion (Barbosa et              
al., 2015). Vattenåtgången för den hydroponiska odlingen kan beräknas till 8% av            
vattenåtgången för den konventionella odlingen. 
 
Akvaponik bygger på att vatten och näringsämnen cirkulerar mellan fiskodling och växtodling            
vilket minskar utsläppen av näringsämnen (Khalil, 2014). Det bör utredas om det finns möjlighet              
att använda restvärme från olika processer om akvaponik ska användas (Khalil, 2014). En             
experimentell akvaponisk odling i tropikerna krävde påfyllnad med 2,4% av systemets           
vattenvolym för att kompensera för vattenförluster och odlingens vattensystem var drygt 30            
kubikmeter (Waara & Hedin, 2012). En odling på 750 kvadratmeter använde motsvarande 686             
MWh naturgas per år och 515 MWh el per år (Waara & Hedin, 2012). Förhållanden i en                 
exempelodling är 81 kubikmeter fisktank, 420 kvadratmeter odlingsyta, 750 kvadratmeter          
anläggningsyta, 18 ton foder per år, 11 ton fiskproduktion och 13 ton basilikaproduktion per år               
samt 105,5 kg Ca(OH)2, 100,9 kg KOH och 85,22 kg järnkelat (Waara & Hedin, 2012). 
 
Stadsodling kan tänkas ske på tak, balkonger, i hushåll, på grönytor eller på industriell skala. Ett                
exempelprojekt där vertikal stadsodling på industriell skala sammanlänkas med stadens          
infrastruktur såsom fjärrvärme är Plantagon i Linköping (Plantagon, u.å.). 

Dagvatten 

Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som inte infiltrerar jorden utan avrinner på ytan             
(Nationalencyklopedin, u.å.). Utbyggnad av urban yta leder till att yta med god            
infiltrationskapacitet minskar, mängden hårdgjord yta ökar, vilket gör att både mängden vatten            
som avrinner och avrinningens hastighet ökar (Stahre & Svenskt vatten, 2006). Därför är             
dagvattenhanteringssystem en väsentlig del i urban infrastruktur och bör alltså ha en central roll i               
stadsplanering (Stahre & Svenskt vatten, 2006).  

Stängd dagvattenhantering 

Stängd dagvattenhantering används i denna studie som ett samlingsnamn för alla           
dagvattensystem som är stängda såsom ledningar. Dagvatten från urbana områden samlades           
traditionellt sett upp i underjordiska rör för att ledas bort så fort som möjligt (Stahre & Svenskt                 
vatten, 2006).  

Öppen dagvattenhantering  

Öppen dagvattenhantering används i denna uppsats som ett samlingsnamn för          
dagvattenhanteringssystem som är öppna, enligt definition av Stahre (Stahre & Svenskt vatten,            
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2006), såsom dagvattendammar och diken. I kontrast till traditionell, utbyggnadsfokuserad          
vattenhantering diskuterar Parr och Zaretsky (2011) konceptet “Watershed Urbanism” som går           
ut på en naturlig vattenhantering i en urban miljö. Det centrala i konceptet är ett meandrande                
vattenflöde och ytor som kan översvämmas inom ett väldefinierat område. Detta koncept            
skyddar mot förstörelse vid sällan återkommande regn samtidigt som översvämningsytan vid           
andra tillfällen kan användas som till exempel parkyta (Parr & Zaretsky, 2011). 

En hållbar dagvattenhantering bör täcka många aspekter såsom tekniska, miljömässiga,          
ekonomiska, estetiska och ekologiska och öppen dagvattenhantering bidrar ofta positivt till dessa            
(Stahre & Svenskt vatten, 2006). Sörensen (2018) drar slutsatsen att blågrön infrastruktur (alltså             
öppen dagvattenhantering), som kombinerar vatten och vegetation kan minska         
översvämmningsrisken. Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att dagvattenhanteringen       
måste vara hållbar och integreras i hela samhället samt att systemet åtminstone bör             
dimensioneras för att klara nederbördsförhållanden med återkomsttid på hundra år (2016).           
Svenskt vatten konstaterar också att översvämningsytor kan vara nödvändiga och att endast            
stängd dagvattenhantering inte är tillräckligt (2016). Utifrån detta kan slutsatsen dras att öppen             
dagvattenhantering verkar vara vägen framåt och att många olika lösningar bör kombineras. 

Dagvatten i Uppsala 

Enligt en handbok från Uppsala Vatten för dagvattenhantering i Uppsala kan dagvatten hanteras             
lokalt, det vill säga vid ursprungsområdet exempelvis där regnet faller, eller ledas via ledningar              
(stängd dagvattenhantering) eller diken (öppen dagvattenhantering) till recipienter (Alm et al.,           
2014). En karta över av Uppsala (Alm et al., 2014) visar att Uppsala Vatten leder dagvatten från                 
platsen för den tänkta stadsdelen Bergsbrunna via ett dike till Sävjaån, som mynnar till Fyrisån               
mellan stadsdelarna Ulleråker och Ultuna. En karta över avrinning (Alm et al., 2014) och              
vattenwebben (SMHI, 2019) visar att avrinning även sker topografiskt till Sävjaån från            
Bergsbrunna.  

Handboken anger att “hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god status uppnås i Uppsalas              
recipienter” samt att “dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt stadslandskap” (Alm et al.,             
2014). Dagvattenhanteringen bör ta hänsyn till flera olika aspekter, till exempel sociala,            
ekonomiska och miljömässiga (Pirard & Alm, 2014). Detta ligger i linje med att användning av               
öppen dagvattenhantering bör användas som behandlats i föregående kapitel. 

Handboken har en tillhörande exempelsamling över dagvattenhantering som tar upp hur           
dagvatten ska hanteras i Uppsala. Uppsala har beslutat att en hållbar dagvattenhantering innebär             
att dagvatten hanteras lokalt och att “infiltration, öppen avledning och ett mångfunktionellt            
nyttjande” främst ska användas (Pirard & Alm, 2014). Exempelsamlingen tar upp flera olika sätt              
att hantera dagvatten. Även Stahre (Stahre & Svenskt vatten, 2006; Stahre, 2008) tar upp många               
av dessa. Nedan tas vegetationsklädda tak, dagvattendammar, grönytor och hur det ser ut i              
omvärlden upp. 
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Vegetationsklädda tak 

Vegetationsklädda tak, även känt som gröna tak, minskar och utjämnar dagvattenflöden och            
berikar stadsmiljön (Pirard & Alm, 2014). Exempelsamlingen antar att vegetationsklädda tak           
minskar den totala mängden avrunnet vatten med 50% på ett år, detta antagande saknar              
källhänvisning, men flödet från taket fördröjs inte mycket. Vegetationsklädda tak i           
Augustenborg, Malmö, minskar avrinningen från taket med 50% årligen (Stahre, 2008). Det är             
viktigt att byggnaden utformas efter taket (Pirard & Alm, 2014). Anläggningskostnaderna för            
vegetationsklädda tak är högre och det krävs mer underhåll i jämförelse med ett vanligt tak men                
vegetationsklädda tak anses ha ett estetiskt värde (Pirard & Alm, 2014).  

Dagvattendammar 

Dagvattendammar utjämnar dagvattenflöden, renar dagvattnet och bidrar positivt estetiskt och          
ekologiskt (Pirard & Alm, 2014). Dagvattendammar renar dagvatten, det vill säga avskiljer            
föroreningar, genom sedimentering, växtupptag och nedbrytning och utformningen och underhåll          
av dagvattendammen är viktig för att dagvattendammars effekter ska vara effektiva (Pirard &             
Alm, 2014). 

Enligt en karta över Uppsalas dagvatten (Alm et al., 2014) finns det ett tiotal dagvattendammar               
och översilningsytor i Uppsala. Kungsängens dagvattendamm som byggdes 2010 kan enligt en            
flödes- och sediment-undersökning sägas fungera väl som en anläggning som avskiljer           
föroreningar (Arnlund, 2014). Dammen beräknas rymma drygt 7000 m3 (Arnlund, 2014). 

En dagvattenutredning är gjord för en annan del av Uppsala som håller på att byggas ut, Södra                 
staden (de Jonge et al., 2018). I dagvattenutredningen planeras för dagvattendammar och en             
utbyggnad av Bäcklösadiket för att kunna hantera ett 100-årsregn. Runt Bäcklösadiket           
förespråkas en översvämningsyta, ett grönområde, som tillåter meandring (de Jonge et al., 2018).             
Detta stämmer väl överens med det som Parr och Zaretsky och Stahre förespråkar, se kapitel 6.3. 

Grönytor 

De flesta exempel som ges av dagvattenhantering är s.k. blå-grön infrastruktur där grönytor             
blandas med vattenytor och tillsammans hanterar de dagvattnet. Enligt Stahre:s olika aspekter            
som öppen dagvattenhantering bidrar med (Stahre & Svenskt vatten, 2006) borde           
dagvattenhantering som skapar grönytor i staden vara framtiden. Om dagvattenhanteringen kan           
utformas så att dagvatten används för att bevattna växter kan man tänka sig att dricksvatten och                
energi för tankbilar/pumpar kan sparas in. Ett exempel på sådan utformning är skelettjordar som              
är ihåliga jordar som placeras i vägpartier och som ofta har en växtbädd överst (Pirard & Alm,                 
2014). Det skapas en grön yta eftersom växter får bra förutsättningar såsom vatten och              
lufttillgång (Uppsala kommun, u.å.; Pirard & Alm, 2014; Vall et al., 2016). Storleken som krävs               
för skelettjord eller nedsänkt växtbädd är 5-20 kvadratmeter per 100 kvadratmeter hårdgjord yta             
och beror på utformningen av systemet (Vall et al., 2016). Att det inte krävs stor yta gör att ytor i                    
staden kan användas effektivt och som dagvattendammar så renar och fördröjer skelettjordar och             
växtbäddar dagvatten men effekten kan vara svår att mäta  (Uppsala kommun, u.å.).  
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Omvärldsanalys 

I Vallastaden, Linköping, har en specialframtagen kulvert lagts för olika ledningar. Detta gör att              
gator inte kommer behöva grävas upp om nya ledningar ska dras för framtida system. Det enda                
som inte leds i kulverten är dagvatten (Staberg, 2017). Detta tyder på att dagvatten bör hanteras                
separat. 

Augustenborg i Malmö har byggts om med blågrön infrastruktur (Sörensen, 2018). Eftersom            
Augustenborg byggdes om kunde data från den traditionella dagvattenhanteringen innan          
ombyggnaden jämföras med data från nya dagvattenlösningar efter ombyggnaden (Sörensen,          
2018). I Augustenborg finns totalt 14 000m2 (24% av all takyta) vegetationsklädda tak (Sörensen,              
2018). De vegetationsklädda taken har en väldigt liten inverkan på avrinningen under extrema             
nederbördsförhållanden (Sörensen, 2018). Sörensen (2018) påpekar att det verkar finnas          
tvetydigheter i hur effektiva vegetationsklädda tak egentligen är då källor som Sörensen nämner             
är motsägande. Dagvattendammar i Augustenborg har uppskattas kunna hantera 1000m3 vatten           
och en multifunktionell översvämmningsyta kan ta ytterligare 3000-4000m3 (Sörensen, 2018).          
Jämfört med omkringliggande områden har Augustenborg ungefär samma sammansättning av          
byggnader, vägar och hårdgjorda ytor men översvämmning var mer än 10 gånger mindre troligt i               
Augustenborg jämfört med andra, omkringliggande områden (Sörensen, 2018).  
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2 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur val av lösningar till scenarion gått till, analys av resultat från                
scenarion och särskilt “best case scenario”, riskbedömning, osäkerhet. Sist diskuteras          
lösningar utifrån hållbar utveckling. 

Scenarion 
Vid sammansättning av olika scenarion togs hänsyn till hur kompatibla lösningarna är med             
varandra. Exempelvis är det inte önskvärt att kombinera gråvatten till toalettspolning med ett             
vattenbesparande munstycket inställt på “spray-mode” då det minskade flödet skulle innebära           
att det tar cirka 5,45 minuter att fylla en cistern på 6 liter. Utifrån detta kan även slutsatsen                  
dras att det inte lämpar sig med ett munstycke inställt på “mist-mode” på grund av det ännu                 
lägre vattenflödet. Det skulle dock vara möjligt att kombinera ett vattenbesparande           
munstycke med en toalett som kräver en mindre vattenmängd per spolning, till exempel en              
vakuumtoalett.  
 
Vegetationsklädda tak minskar avrinningen och med regnvatteninsamling kan tänkas att          
insamlingen bör maximeras för att minimera insamlingsytan. Därför är det inte önskvärt att             
kombinera vegetationsklädda tak och regnvatteninsamling. Med detta i åtanke kombineras          
inte dessa två lösningar i scenarierna.  
 
Individuella vattenmätare ger en minskad dricksvattenanvändning eftersom det förändrar         
människors vattenanvändning gällande dusch och disk , figur X, X och X. Att implementera              
en vattenmätare har en positiv effekt då personen som använder sitt dagliga vatten blir mån               
om sin vattenanvändning. Vattenmätaren är därför en indirekt informationsspridare då          
följderna av implementeringen är ökad medvetenhet, ansvarstagande, agerande och möjligtvis          
vidareutbildande, exempelvis att föräldrar engagerar sina barn att stänga av kranen efter sig.             
Däremot är vattenmätaren inte en vattenbesparande teknik utan det krävs att samtliga            
människor i Bergsbrunna aktivt tar ställning till hur de använder sitt dricksvatten. Om             
individuella vattenmätare kombineras med övriga lösningar kan det därför inte förväntas ge            
en dricksvattenbesparande effekt på de andra implementerade lösningarna. Detta på grund av            
att en del vattenbesparande tekniker, exempelvis cirkulär dusch, redan har en bestämd mängd             
vatten som behöver cirkulera för att fungera. Därför går det inte att snåla på en redan                
vattenbesparande teknik.  
 
Det första scenariot, figur X, visar att dricksvattenanvändningen minskar med 30 liter per             
person och dygn vid enbart implementering av vattenmätare. Detta visar att en enkel lösning              
som vattenmätare gör skillnad och är ett viktigt resultat som styrker vägval för             
vattenanvändning i hållbar stadsutveckling. Se bilaga X för flera kombinerade scenarios.  

“Best case scenario” 
Kombination av lösningar som tagits fram till “best case scenario” visar tydligt att det går att                
minska dricksvattenanvändningen avsevärt, se figur X. Scenariot visar att det går att minska             
en persons dagliga vattenanvändning med nästan 127 liter per dygn. Även om minskningen i              
“best case scenario” är det bästa utfallet med stor osäkerhet där antaganden gjorts kan detta               
ses som en indikation på att nya tekniker och lösningar bör vara standard för en hållbar                
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stadsutveckling i Bergsbrunna. I “best case scenario” är regnvatteninsamling inräknad som           
ersättning av dricksvattenanvändning för områdena spolning, övrigt och tvätt. Som tidigare           
beräknat skulle denna mängd vatten motsvara en area enligt (38) vilket kan bli begränsat efter               
val av hushåll samt planering av takytors användningsområden. Detta säger inte att            
regnvatteninsamling är omöjligt men tekniken lämpar sig inte för alla hushåll, exempelvis            
lägenheter i höghus med begränsad takyta kontra fristående villor. I scenariot har hela             
dricksvattenanvändningen för spolning, övrigt och tvätt (22,1 liter) ersatts av regnvatten           
vilket är en vattenmängd som inte är nödvändig att byta ut helt mot regnvatten, men visar                
möjligheten och skala.  

Riskbedömning 
Sammanställd risknivå för implementation av lösningarna presenteras i bilaga X. Denna           
riskbedömning bör inte ses som en garanti utan det kan ses som en vägledning för vilka                
lösningar som bör undersökas vidare. De lösningar där bedömningen inte redogörs för i             
bakgrunden diskuteras nedan.  
 
Regnvatteninsamling har använts med god framgång i mindre skala där exempelvis en villas             
takyta har kunnat samla tillräckligt med regnvatten för att ersätta dricksvatten för ett flertal              
vattenposter. Därför kan regnvatteninsamling anses vara beprövat med lyckat utfall. Något att            
tänka på är däremot att en storskalig implementering i en hel stadsdel, som Bergsbrunna, kan               
få ett annorlunda utfall. När det kommer till hur känslig metoden är för påfrestningar görs               
bedömningen att den är relativt känslig, då systemet är öppet och föroreningar från             
omvärlden kan komma in i systemet. Dessutom är metoden helt beroende av hur stora              
regnmängder som faller samt hur utspridda över året dessa är. 
 
Gråvatten till handfat är en teknik som blev beprövad i Italien av Campisano & Modica               
(2010), men inga andra större studier om detta har hittats. Lösningen anses därför beprövad i               
bedömningsmatrisen men det bör has i åtanke att det var en mindre studie då den endast                
testades på sex hushåll. Om lösningen ska implementeras i Bergsbrunna bör lösningen därför             
testas på fler hushåll. Lösningen anses även uppfylla kriteriet lyckad beprövning då man             
lyckades minska drickavattenmängden som användes till toalettspolning. Däremot framgick         
det inget i studien om lösningens okänslighet för påfrestningar och detta kriterium kunde             
därför inte bedömas. 
 
Vattencirkulerande dusch har visat sig vara en teknik som har gett stora            
vattenbesparningar, den är både beprövad och finns på marknaden. Däremot kräver den en             
del underhåll för att den ska fungera på bästa sätt, därför uppfylldes inte kriteriet okänslig för                
påfrestningar.  
 
Vakuumtoaletter har funnits länge, men gamla system har bl.a. haft problem med            
återkommande driftstopp. Erfarenheter av system byggda på 90-talet och framåt har varit            
mycket positivare, men lösningen är fortfarande inte lika enkel och robust som en             
konventionell. 
 
Urinseparerande avloppssystem har visserligen testats åtskilliga gånger, men att         
majoriteten av de svenska försöken har bytt till konventionella system pekar på att det skulle               
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krävas en attitydförändring hos användarna eller utveckling av tekniken för att göra den             
gångbar i dagsläget. 
 
Avfallskvarnar till separat avlopp är relativt nytt, och även om det är ett koncept som har                
prövats är det för tidigt att dra några slutsatser om hur lyckad implementeringen varit              
(Kärrman et al., 2017). Att projektet H+ har valt att bygga systemet på en större skala i                 
stadsmiljö tyder ändå på att det har potential. 
 
Vegetationsklädda tak fördröjer avrinning på årsbasis men vid extremnederbörd sker ingen           
fördröjning. Detta innebär att vegetationsklädda tak skulle kunna klassas som känsliga för            
påfrestningar men eftersom taken fortfarande har klarat av sin ursprungliga funktion som tak             
klassas de som okänsliga. Vegetationsklädda tak har haft lyckad beprövning på så sätt att              
taken uppfattas som fina och att de fungerar som tak men påverkan på avrinningen verkar               
vara oviss och därför klassas de som inte lyckad beprövning. 
 
Dagvattendammar är känsliga för påfrestningar på så sätt att de måste underhållas och att              
utformningen måste vara gjord korrekt.  

Osäkerhetsanalys 
I projektet förekommer en del osäkerheter, både i de studier som har undersökt men även i                
beräkningarna som gjorts. I detta avsnitt reds osäkerheter ut som har stötts på under              
projektets gång.  

Källornas tillförlitlighet 
Tillgången på bra vetenskaplig litteratur varierade en hel del mellan de olika områden som              
projektet undersökt. De flesta områden har på ett tillfredsställande sätt kunnat täckas av en              
kombination av vetenskapliga publikationer, kurslitteratur, myndighetsdokument och       
branschrapporter. Två områden har dock stuckit ut genom att visa sig svårare att hitta källor               
med hög tillförlitlighet inom. 
 
Att hitta pålitliga källor för hur vattenanvändningen är fördelad över de olika            
användningområdena i hushållet visade sig vara en utmaning. Både Uppsala Vatten och            
Svenskt Vatten presenterade sådana tal på sina hemsidor, men båda saknade           
källhänvisningar. Genom en kontaktperson på Svenskt Vatten framkom att det sannolikt inte            
finns någon i den organisationen som vet var de fått sina fördelningstal från (Samtal med               
Svenskt Vatten, 2019). I en undersökning om tillförlitligheten hos schablonvärden för           
vattenanvändning i branschen konstateras att de schablonvärden som undersökts antingen          
hänvisar tillbaka till äldre värden som i sin tur gör samma sak, eller refererar i cirklar (Statens                 
energimyndighet, 2012). Att projektet bygger på fördelningstal med en så oklar bakgrund är             
en klar svaghet, samtidigt som det går att motivera med att det verkar som att det är det bästa                   
tillgängliga. 
 
Det visade sig också att den vetenskapliga litteraturen om vattenanvändningen hos olika            
tekniska lösningar som exempelvis vakuumtoaletter och vattenbesparande munstycken var         
mycket begränsad eller obefintlig. I de fall där sådana tekniska lösningar undersöktes            
användes därför patent och produktspecifikationer som källa för uppgifter som          
vattenanvändning. Detta är inte helt oproblematiskt då det inte är säkert att en slutgiltig              
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produkt helt följer patentet, och då det finns ekonomiskt intresse att framställa sina produkter              
som så vattensnåla som möjligt i produktspecifikationerna. Det bedömdes ändå värt att            
använda dessa data för möjligheten att undersöka deras vattenbesparingspotential, samtidigt          
som de kommersiella intressen som ligger bakom är viktiga att ha i åtanke då de olika                
teknikerna utvärderas. 

Beräkningar 
Beräkningarna som ligger bakom den uppskattade vattenförbrukningen i Bergsbrunna bygger          
på att antal grova förenklingar. Vattenanvändningen i Uppsala har förändrats avsevärt de            
senaste decennierna (Uppsala Vatten och Avfall AB, 2015), och det är därför högst             
osannolikt att vattenanvändningen kommer att vara konstant under kommande decennier. Då           
en majoritet av Bergsbrunna byggs från grunden skulle stadsdelens vattenbehov skulle vara            
lägre än det genomsnitt som beräkningarna bygger på, då detta genomsnitt även inkluderar             
föråldrade system med en hög vattenanvängning som inte skulle användas vid nybyggnation.            
Sammantaget innebär detta att det resultat som presenteras bör betraktas som en            
exempelberäkning snarare än som en faktiskt prognos. 
 
I Campisano & Modicas studie (2010) om gråvattenanvändning från handfat till           
toalettspolning undersöktes sex hushåll, varav endast tre av dessa motsvarade den förväntade            
hushållsstorleken i Bergsbrunna. Resultatet från Campisano & Modicas studie (2010)          
grundas i uppmätta värden från dessa hushåll och i detta projekt beräknas ett medelvärde på               
den potentiella vattenbesparingen utifrån dessa tre hushåll. Ett av de tre hushållen avvek från              
de andra två, vilket innebär att det finns en osäkerhet på de beräknade värdena på potentiell                
vattenbesparing, tabell X och X. För mer tillförlitliga värden på den potentiella            
vattenbesparingen bör man således undersöka fler hushåll som motsvarar storleken på de            
hushåll som förväntas i Bergsbrunna. 

 
Resultatet av dricksvattenanvändningen med en vattencirkulerande dusch blev 5,6 liter vatten           
per person och duschtillfälle. Detta innebär att det endast skulle tillkomma en vattenmängd på              
0,6 liter utöver de fem liter vatten som krävs för att starta duschen, vilket anses vara en låg                  
siffra. Med utgångspunkt i osäkerheten i Uppsala Vattens värden på vattenanvändning för            
dusch och bad bör man ha i åtanke att det finns en stor osäkerhet i de beräknade 5,6 liter                   
dricksvatten per duschtillfälle. Eftersom det inte framgår från Uppsala Vatten vilket           
vattenflöde och vilken duschtid som använts vid framtagning av siffrorna är det mycket             
möjligt att värdet är ett medelvärde, vilket i sig ger en osäkerhet då det inte framkommer om                 
det finns avvikande värden.  
 
Beräkningen av regnvatteninsamling antar att klimatet i staden Guelph, Kanada, är           
jämförbara med det i Uppsala. Detta då effektiviteten av regnavttenisnamlingen är uträknad            
efter förhållanden i Guelph och inte Uppsala. En faktor som skulle kunna spela in i resultatet                
är hur utspritt över året nederbörden kommer. En jämförelse mellan nederbördstrenderna i            
Kanadas huvudstad Ottawa och Stockholm är gjord i bilaga 1 figur 13, och utifrån den tycks                
antagandet vara motiverat.  
 
Salladsodlingen beräknades utifrån värden från Arizona och antagandet att förhållandena          
skulle vara lika i Bergsbrunna är inte troligt. Därför togs inte osäkerheterna i studien              
(Barbosa et al., 2015) i beaktning vid beräkning. Beräkningar som bygger på detta bör därför               
ses som en indikation istället för definitiva siffror. 
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Riskbedömning  
Riskbedömningen som gjorts grundar sig inte i en tidigare utvecklad metod för            
riskbedömning och bör därför inte ses som slutgiltig. Bedömningen grundar sig i tre kriterier              
som har bedömts i så god mån som möjligt utifrån den litteraturstudie som gjorts. Tanken är                
att riskbedömningen ska ge en överblick över vilka lösningar som kan ses som möjliga              
alternativ men som i många fall kräver vidare utredning.  

Hållbar utveckling 

Många av de lösningar som tagits upp i denna rapport har fördelar och nackdelar utöver               
förändrad vattenanvändning. Dessa kan kategoriseras som sociala, ekonomiska och         
ekologiska aspekter. Fokuset i denna rapport ligger på vattenanvändning men för en hållbar             
utveckling är det viktigt att väga samman en lösnings totala för- och nackdelar och särskilt               
hur lösningarna fungerar i kombination. I detta avsnitt följer en diskussion om de lösningar              
som tas upp i rapporten utifrån begreppet hållbar utveckling.  
 
Flera av lösningarna som undersöks i denna rapport kräver el eller energi och detta är viktigt                
att undersöka utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta har dock inte undersökts i denna rapport. 
 
Utifrån ett översvämningsperspektiv är regnvatteninsamling att föredra över        
vegetationsklädda tak då regnvatteninsamling fördröjer nederbörden på väg till         
dagvattenhanteringssystemet även vid kraftig nederbörd medan vegetationsklädda tak endast         
fördröjer nederbörd på årsbasis. I och med att den extrema nederbörden kommer att öka i               
Bergsbrunna borde det vara önskvärt att välja det alternativ som motverkar översvämning            
mest. Vegetationsklädda tak är estetiskt tilltalande och får därför ett annat värde som lösning              
förutom dess funktion. Det kan därför vara värt att anlägga ett vegetationsklätt tak för den               
sociala aspekten. 
 
Angående dagvatten indikerar litteraturstudien till denna rapport samt analys av          
Bergsbrunnas framtida klimat att dagvattenhanteringen bör utredas grundligt. Öppen         
dagvattenhantering verkar vara vägen framåt, dels på grund av att det minskar risken för              
förstörelse vid extrem nederbörd och dels för att det ett estetiskt värde. 
 
Det är mycket önskvärt att bygga ett dricksvattenledningsnät som är så läckagefritt som             
möjligt, med till exempel säkrare ledningar och varningssystem, eftersom         
dricksvattenanvändningen minskar avsevärt med mindre och färre läckage. 
 
Beräkningen för salladsodling med hydroponisk odling i Bergsbrunna bygger på antagandet           
att alla personer äter en sallad per vecka som är odlad i Bergsbrunna och det kanske inte är                  
önskvärt. Däremot kan det vara önskvärt att ha en viss matproduktion. Eftersom odlingsytan             
som krävs är stor är det av intresse att närmare undersöka vertikal odling för att se om                 
markytan som används till odling kan minska. 
 
Beräkningar som görs för diskfraktionen av dricksvattenanvändningen utgår från att all           
diskning sker via handdisk och med vattenbesparande munstycke. I verkligheten sker stor del             
av diskning med diskmaskin och därför är det av intresse att undersöka vattenanvändningen             
för diskmaskin.  
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För att en lösning och en stadsdel ska vara ekonomiskt och socialt hållbar bör samtliga               
personer ha möjlighet att använda lösningen. Kostnaden för cirkulära duschar är hög vilket             
kan orsaka en hög boendekostnad vilket kan göra att en del av befolkningen utesluts från               
stadsdelen på ekonomiska grunder. 

Avloppssystem som bygger på en separation av olika avloppsfraktioner leder framförallt till            
en förenklad energi- och näringsämnesåtervinning enligt Kärrman et al. (2017). Denna           
rapport har även visat på möjligheten att separerande avloppssystem även minskar           
vattenanvändningen jämfört med ett konventionellt avloppssystem. Utifrån ett ekologiskt         
hållbarhetsperspektiv bör alltså möjligheten att implementera ett separerande avloppssystem         
undersökas vid nybyggnation av stadsdelar. 

Gråvatten till toalettspolning fungerar i praktiken men kräver en del förstudier om varje             
enskild hushåll. Exempelvis bör varje hushålls toalettvanor undersökas under en längre           
period för att det ska vara möjligt att installera en tillräckligt stor gråvattentank som kan täcka                
hushållets behov av vatten till spolningen. Till Skillnad från Campisano & Modicas studie             
(2010) där varje hushålls vattenflöde från vattenkranen undersöktes skulle man i Bergsbrunna            
kunna ställa krav på vattenkranar så att denna faktor automatiskt uppfylls. Detta innebär att              
man i Bergsbrunna endast skulle behöva undersöka hushållens toalettvanor, vilket kan ses om             
en stor och svår studie att utföra då man inte ännu vet vilka hushåll som kommer bosätta sig i                   
Bergsbrunna. Om ett hushåll dessutom skulle flytta ut från Bergsbrunna skulle nya            
undersökningar behöva göras på det nya hushållet som flyttar in. Man kan dessutom tänka sig               
att samtliga hushåll i Bergsbrunna inte går med på sådana undersökningar. En annan viktig              
aspekt som bör has i åtanke är att systemet med största sannolikhet inte kommer vara               
optimalt utformat utan det kommer i vissa fall behöva kompletteras med dricksvatten om det              
tillkommer mer spolningar.  
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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar olika scenarion och hur de tagits fram. 

Scenarion 

Utformning av scenarion 
För att göra scenarion med de främsta vattenbesparande teknikerna görs en jämförelse mellan             
teknikerna i de olika fördelningarna av vattenanvändning (toalettspolning, bad och dusch,           
vattenmätare samt implementering av regnvatteninsamling). De olika teknikerna i varje          
område jämförs först per person och dag i stapeldiagram för att sedan plocka ut “Best case                
scenario”. Åtta olika scenarion presenteras i varsitt Sankeydiagram för att visa           
vattenanvändning samt fördelning av de olika lösningarna. Sankeydiagrammen visar också          
den totala sparade vattnet för de kombinerade lösningarna.  
 

Regnvatteninsamling för “best case scenario” 

För att regnvatteninsamlingen ska täcka en persons vattenanvändning till toalett av sorten            
“urinsortera och vakuum”, tvätt och övrigt krävs 22,1 liter regnvatten per person och dygn              
vilket är 8,0665 kubikmeter per person och år. Regnvatteninsamlingsytan som krävs beräknas            
till 16,23 kvadratmeter per person (37). Den totala insamlingsytan som skulle behövas i             
Bergsbrunna beräknas till 0,73 kvadratkilometer (39). 

 6, 3 m  /person0,497 m  /m  och år 3 2
8,0665 m /år och person3

≈ 1 2 2 (38) 

5 000 personer 6, 3 m  /person , 3 km4 · 1 2 2 ≈ 0 7 2  (39) 

 
 
 
 
 
 
 



Vattenanvändning per person och dag 
Nedan i figur X ses fördelningen av vattenanvändningen från Uppsala vatten och Svenskt 
vatten. Båda staplarna visar en vattenanvändning på 140 liter per person och dag men skiljer 
sig marginellt mellan de olika områdena.  

 
Figur X: Staplarna visar hur vattenanvändningen är fördelad per person och dag. Båda når upp till en                 
vattenanvändning på 140 liter per person och dag. Siffrorna är från Svenskt vatten respektive Uppsala vatten                
och skiljer sig marginellt mellan områdena. 

Dricksvattenanvändning med regnvatteninsamling eller vattenmätare 
Om en person i Uppsala använder i snitt 140 liter vatten per dag så skulle implementering av 
vattenmätare resultera i en vattenanvändning på 123,2 liter per person och dag (vattenmätare 
antas endast påverka  bad, dusch och disk). Om varje hushåll istället skulle implementera en 
regnvatteninsamling (för x kvadratmeter tak) som lösning skulle vattenanvändningen per 
person minska med 49 liter och resultera i 91 liter per person och dag (se figur X).  

 



Figur X: Staplarna visar hur dricksvattenanvändning skulle minska per person och dag vid implementering av               
vattenmätare eller regnvatteninsamling. Båda lösningarna visar på en minskad dricksvattenanvändning. Det är            
viktigt att ta hänsyn till är att regnvatteninsamling ersätter dricksvattenanvändningen på 49liter. 

Dricksvattenanvändning för disk 
Vid implementering av endast vattenmätare minskar dricksvattenanvändningen enligt figur X. 
Med de två olika teknikerna för munstycke, “mist-mode” och “spray-mode” är resultatet ännu 
mer vattenbesparande. Diskning med munstycket “mist-mode” ger den lägsta vatten 
vattenanvändningen. 

 
Figur X: Stapeldiagrammet visar hur dricksvattenanvändningen påverkas av vattenmätare i jämförelse med två             
vattenbesparande munstycken, “mist-mode” och “spray-mode”. 

Dricksvattenanvändning för dusch 
Nedan i figur X visas alternativa tekniker för dusch. Med endast vattenmätare minskar 
dricksvattenanvändningen till 44.8 liter per person och dag. Det ses i figur X att den cirkulära 
duschen har en väldigt låg dricksvattenanvändning jämfört med implementering av 
vattenmätare.  

 



Figur X: Stapeldiagrammet visar hur dricksvattenanvändningen förändras vid implementering av vattenmätare i            
jämförelse med konventionell duschhuvud samt lösningen med cirkulär dusch. Det ses att den cirkulära duschen               
är den bästa lösningen. 
 

Vattenanvändning för toaletter och avloppssystem 
Vattenbesparande tekniker gällande toalett och avloppssystem är flera. Det är tre tekniker i 
diagrammet (se figur Y) som utmärker sig för minskad dricksvattenanvändning; 
vakuumtoalett, urinsorterande toalett samt urinsorterande kombinerad med vakuumtoalett. 
Den snålspolande 4+2 gäller då en person använder spolningen på rätt sätt efter behov. 

 
Figur Y: Här visas flera lösningar gällande tekniker för spolning. Det ses att dricksvattenanvändningen kan               
minska ganska mycket vid implementering av annan teknik för toalett.  
 
De olika teknikerna sammanställs i kombination med varandra i 8 olika scenarier. Eftersom 
dricksvattenanvändningen enligt Uppsala vatten ligger i snitt på 140 liter per person och dag 
så är detta siffran som scenarierna utgår ifrån för att visa hur dricksvattenanvändningen kan 
minskas. Nedan visas ett scenario där vattenmätare installeras. Här antas att vattenmätare 
endast påverkar vattenanvändningen för dusch och disk. Ett annat antagande i detta scenario 
är att en vanlig snålspolande toalett används på korrekt sätt enligt metod, se även figur Y. 

 
Figur Y: Scenariot visar hur dricksvattnet kan sparas upp till 30,8 liter per person och dag vid implementering 
av endast vattenmätare och standard snålspolande toalett.  
 



Best case scenario visas nedan i figur Y. Här antas regnvatteninsamlingen täcka upp 
vattenanvändningen för tvätt, övrigt samt det vatten som krävs för spolning (urinsortera och 
vakuum). I detta scenario är cirkulära duschen en av lösningarna samt det valda munstycket är 
mistmode.  

 
Figur Y: Här visas best case scenario där kombinationen med teknikerna tillsammans med regnvatteninsamling              
kan spara upp till 126,84 liter per person och dag. 
 
 
 
Alla scenarios här under kan läggas i bilagor 

 
Figur Y: Scenariot visar hur dricksvattenanvändningen skulle minska med 126,84 liter per person och dag vid                
implementering av vakuumtoalett, cirkulär dusch, munstycket mistmode samt att regnvatten skulle ersätta            
dricksvattenanvändningen för tvätt, övrigt och spolning.  

 
Figur Y: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 70 liter per person och dag vid                
implementering av vattenmätare, cirkulär dusch samt snålspolande toalett. 



 
Figur Y: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 52,64 liter per person och dag vid                
implementering av vattenmätare, munstycket mistmode för disk samt snålspolande toalett. 

 
Figur Y: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 65,81 liter per person och dag då                
regnvatteninsamlingen skulle ersätta dricksvattenanvändningen för tvätt, övrigt samt urinsortera och vakuum.           
Den andra lösningen är att använda vattenmätare som påverkar dusch och disk. 

 
Figur Y: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 43,71 liter per person och dag vid                
implementering av vattenmätare för dusch och disk samt valet att använda urinsorterare och vakuum för               
spolning. 
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Metod 
Projektet är indelat i fem delar, litteraturstudie, insamling av vattendata, utformning av            
scenarion, riskbedömning och osäkerhetsanalys.  

Litteraturstudie och datainsamling 
I projektet samlades information in med Uppsala universitets sökmotorer, allmänna          
sökmotorer, google scholar och avhandlingar. I litteraturstudien undersöktes olika länders          
vattenanvändning, Uppsalas befintliga vattenanvändning, regnvatteninsamling,     
dricksvattenläckage, tre vattenbesparande tekniker i hushållet, tre källsorterande        
avloppssystem, dagvattenhantering och stadsodling.  
 
Med litteraturstudien som utgångspunkt samlades data gällande de olika lösningarnas          
vattenanvändning in. Detta för att senare användas vid beräkningar av nuvarande och            
framtida vattenanvändning. Utöver data över lösningarnas vattenanvändning gjordes en         
studie om Uppsalas framtida nederbördsprognos utifrån befintlig klimatdata från SMHI.  

Beräkningsmetoder 

Nuvarande dricksvattenanvändning 
2013 var den totala dricksvattenproduktionen i Uppsala ca 17 500 000 kubikmeter (Uppsala             
Vatten och Avfall AB, 2015). Utifrån Uppsala Vattens procentfördelning av de 140 litrarna             
som varje person i Uppsala använder beräknas dessa om till liter. Fortsättningsvis används             
dessa värden i liter genomgående i beräkningarna i denna rapport. I Uppsala Vattens             
underlagsrapport (2015) presenteras även den debiterade vattenmängden till hushåll samt          
antalet anslutna personer, vilka var 10 000 000 kubikmeter respektive 184 000 personer.              
Utifrån dessa siffror beräknas den debiterade vattenmängden för hushåll i Uppsala år 2013             
per person och dygn.  
 
Idag har Uppsalas dricksvattenledningar ett läckage på ca 13-14 procent i transporten från             
vattenverken till hushållen (Lustig, 2019). Följande antaganden görs för att beräkna           
dricksvattenmängden per arbetstillfälle och dygn; det vatten som inte går till hushåll går till              
företag, läckaget från dricksvattenledningarna var 13 procent och att antalet arbetstillfällen           
2013 var desamma som 2015, vilka var 101 736 stycken (Statistiska centralbyrån, 2017).             
Ledningsförlusterna och den debiterade vattenmängden till hushåll dras av, vilket ger den            
totala dricksvattenmängden som levererats till samtliga arbetsplatser. Division med antalet          
arbetstillfällen och dagar på året ger dricksvattenmängden per arbetstillfälle och dygn.  

Dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050 
Vid beräkning av den totala dricksvattenanvändningen i Bergsbrunna 2050 görs en del            
antaganden; alla boende använder lika mycket vatten som den genomsnittliga Uppsalabon           
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gjorde 2013, alla arbetstillfällen använder lika mycket vatten som det beräknade           
genomsnittliga arbetstillfället i Uppsala gjorde 2015, antalet invånare är 45 000 och antalet             
arbetstillfällen är 17 500 (Miljöstrateg Uppsala kommun, 2019). Dessutom antas          
Bergsbrunnas nya ledningsnät vara helt läckagefritt. Den årliga dricksvattenanvändningen i          
kubikmeter per år beräknas genom att multiplicera antalet boende i Bergsbrunna med den             
beräknade debiterade vattenmängden per person och dygn adderat med antalet arbetstillfällen.  

Läckage i dricksvattenledningar i Bergsbrunna 2050 
För att beräkna vad det totala inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna skulle behöva vara vid               
ett ledningsnät med läckage används samma antaganden som i avsnittet ovan. Däremot            
används istället ett läckage på 13 procent i transporten från vattenverken till hushållen             
(Lustig, 2019). Detta påverkar även beräkningarna gällande den dagliga         
dricksvattenanvändningen per arbetstillfälle samt per person som beräknas i avsnitt XX.           
Resultaten fås genom att dividera respektive beräkning från tidigare avsnitt med 0,87, vilket             
motsvarar den andel dricksvatten som inte försvinner via läckage. 

Nederbörd i Bergsbrunna 
Nederbörden i området Bergsbrunna var 617 millimeter per år i medelvärde under åren             
1981-2010 (SMHI, 2019). Nederbördens förändring var 15-20 procent till 2070 för både +1,5             
grader celsius och +2 grader celsius med klimatscenariot RCP8,5 för åren 1971-2000 utifrån             
en analys för Sverige (SMHI, u.å. b). Om medelvärdet åren 1981-2010 antas vara samma som               
medelvärdet åren 1971-2000 kan årsnederbörden till 2070 beräknas. I en analys av Uppsala             
län, även den gjord med RCP8,5, var nederbörden 700-750 millimeter per år till åren              
2069-2098 (Sjökvist et al., 2015). Utifrån den beräknade årsnederbörden till 2070 och            
nederbördsvärdena från studien av Sjökvist et al., (2015) beräknas medelvärdet för           
nederbörden i Uppsala till andra halvan av seklet.  

Individuella vattenmätare 
För att beräkna hur installering av individuella vattenmätare skulle påverka den dagliga            
dricksvattenanvändningen görs antagandet att de installeras i samtliga hushåll i Bergsbrunna           
och att användningen minskar med 20 procent som enligt HOFORs undersökning (Brears,            
2016). Det antas även att detta enbart påverkar användningen av dricksvatten för dusch och              
bad samt disk. Dricksvattenanvändningen beräknas genom att multiplicera 80 procent med           
respektive påverkad kategori. 

Regnvatteninsamling för hushållsbruk 
Effektiviteten av regnvatteninsamling antas vara lika stor som i staden Guelph där man             
samlade in 65 kubikmeter regnvatten på ett år med 790 millimeter nederbörd och en 120               
kvadratmeter stor uppsamlingsyta (Farahbakhsh et al., 2009). Utifrån årsnederbörden och          
storleken på uppsamlingsytan beräknas den maximala möjliga regninsamlingen i kubikmeter          
per år. Division av den insamlade volymen regnvatten per år i Guelph med den beräknade               
maximala möjliga regninsamlingen ger effektiviteten av regnvatteninsamlingen. Hur mycket         
regnvatten som kan samlas in i Bergsbrunna år 2070 beräknas genom att de beräknade 725               
millimeter nederbörd som förväntas falla per år i Uppsala år 2070 multipliceras med             
effektiviteten. 
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Om det regnvatten som samlas in används till toalett, tvätt och övrigt med dagens              
vattenanvändning är behovet av regnvatten 49 liter per person och dygn (Holmgren, 2018),             
vilket motsvarar 17,885 kubikmeter regnvatten per person och år. Med utgångspunkt i detta             
beräknas ytan per person som krävs för regnvatteninsamling genom att regnvatten           
kubikmeter per person och år divideras med hur mycket regnvatten som kan samlas in i               
Bergsbrunna per person och år vid 2070. Den totala ytan i Bergsbrunna som krävs för               
regnvatteninsamlingen beräknas genom att ytan per person och år som krävs multipliceras            
med den beräknade befolkningsmängden i Bergsbrunna, vilken är 45 0000 personer.  

Tekniska lösningar i hushållet 

Vattenbesparande munstycken 
Vid användning av vattenbesparande munstycken kan dricksvattenanvändningen minska med         
98 procent och 85 procent med mist-mode respektive spray-mode (Altered, u.å). Flödet i             
kranen påverkas också beroende vilket läge som används. Om trycket är tre bar blir flödet               
0,21 liter per minut med mist-mode och 1,1 liter per minut med spray-mode. I detta projekt                
görs antagandet att detta munstycke installeras i samtliga kök och att det endast handdiskas,              
således påverkar beräkningarna för dricksvattenanvändningen enbart diskfraktionen.       
Beräkningar görs för både mist-mode och spray-mode där mängden dricksvatten som går åt             
till disk multipliceras med respektive procentsats. 

Gråvatten till toalettspolning 
I studien undersöker Campisano & Modica (2010) totalt sex hushåll där tre av dessa består av                
tre individer. I detta projekt utgår beräkningarna från dessa då ett godtyckligt            
Bergsbrunna-hushåll består av 2,5 individer (Miljöstrateg Uppsala kommun, 2019). Från          
resultatet i studien av Campisano & Modica (2010) representerar t* tiden det tar att fylla               
cisternen med kranens vattenflöde och om 

● t* < 60 s är det möjligt att endast använda gråvattnet till toalettspolning, alltså minska               
dricksvattenanvändningen med 100 %.  

● t* är i närheten av 120 s är det möjligt att minska dricksvattenanvändningen med 50               
%.  

● t* > 120 s så sjunker procenten för minskningen av dricksvattenanvändning gradvis. 

Nedan presenteras en tabell med medelvärde för VBpot (potentiell vattenbesparing) och VGT            
(volym gråvattentank) mellan de tre olika hushållen som undersökts för olika t*.  

Tabell X: Tabell över potentiell vattenbesparing vid användande av gråvattentank med kapacitet på 30 liter. 

 t1* = 25 s t2* = 75 s t3* = 125 s 

VBpot [%] 86 61 41 

VGT [l] 30 30 30 

 

Tabell X: Tabell över potentiell vattenbesparing vid användande av gråvattentank med kapacitet på 60 liter. 
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 t1* = 25 s t2* = 75 s t3* = 125 s 

VBpot [%] 97 69 45 

VGT [l] 60 60 60 

 

Med utgångspunkt från Uppsala Vattens siffror om daglig dricksvattenanvändning för          
toalettspolning, vilket är 28 liter per person och dygn, beräknas den nya            
dricksvattenanvändningen för respektive system. Detta görs genom att multiplicera den          
dagliga dricksvattenanvändningen med respektive procentsats. Utöver beräkningar för        
dricksvattenanvändning används dessa värden för att undersöka om gråvattenåtervinning går          
att kombinera med vattenbesparande munstycken i badrummet. Tiden det tar att fylla en             
cistern på sex liter med ett vattenflöde på 1,1 liter per minut, motsvarande vattenflödet med               
ett vattenbesparande munstycke inställt på spray-mode beräknas genom att dividera          
cisternens volym med vattenflödet.  

Vattencirkulerande dusch 
En cirkulär dusch har potentialen att minska dricksvattenanvändningen med 90 procent per            
duschtillfälle (Owen, 2018). Utifrån Uppsala Vattens siffror på daglig         
dricksvattenanvändning för dusch och bad, vilken är 56 liter per dygn beräknas den totala              
vattenåtgången för en cirkulär dusch genom multiplikation av den dagliga          
dricksvattenanvändningen med 0,1, vilket motsvarar den andel vatten som används i den            
cirkulära duschen i förhållande till en konventionell dusch.  

Avloppssystem 
I tabell X presenteras vattenvolymen per spolning för olika avloppssystem och toalettyper            
(VA-guiden, 2018). Den genomsnittliga dricksvattenanvändningen för varje avloppssystem        
och toalettyp i liter per person och dag beräknas utifrån antagandet att genomsnittspersonen             
gör fem små och ett stort toalettbesök per dygn (af Petersens et al., 2001). För               
vakuumtoaletter multipliceras vattenvolymen per spolning med det totala antalet toalettbesök          
på ett dygn eftersom samma typ av spolning används för samtliga toalettbesök. För resterande              
beräkningar görs samma beräkning men med hänsyn till vilken typ av spolning som görs. 
 
Tabell X: Tabell över vattenvolym per spolning för olika avloppssystem och toalettyper. 

Avloppssystem & toalettyp Vattenvolym per spolning [l] 

Vakuum 0,5 /spolning  

Urinsorterande 2,5 /fekaliespolning + 0,3 /urinspolning 

Urinsorterande och vakuum 0,6 /fekaliespolning + 0,1 /urinspolning 

Konventionell snålspolande 4+2 4 /stor spolning + 2 /småspolning 
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Stadsodling 
Hydroponisk odling kräver mindre vatten än konventionell odling (Pratt et al., 2018). Vidare             
hade en hydroponisk odling med en skörd på 41 ± 6,1 kilogram per kvadratmeter och år en                 
vattenanvändning av 20 ± 3.8 liter per kilogram och år (Barbosa et al., 2015). Bergsbrunna               
beräknas ha en befolkning på 45 000 personer (Miljöstrateg Uppsala kommun, 2019), vilket             
innebär att en ökad stadsodling kommer leda till ett ökat vattenbehov i staden. Med              
antagandet att varje person konsumerar 200 gram sallad per vecka görs en hypotetisk             
beräkning av den ökade vattenmängden som krävs. Utan hänsyn till osäkerheten i Barbosas             
studie (2015) beräknas land- och vattenåtgången av en sådan odling. För landåtgången            
multipliceras antalet personer i Bergsbrunna med antal veckor på ett år och med vikten sallad               
av en veckovis konsumtion. Därefter divideras produkten med skörden från en hydroponisk            
odling utifrån Barbosas studie. För vattenåtgången per år multipliceras antalet personer i            
Bergsbrunna med antal veckor per år, vikten sallad av en veckovis konsumtion och med              
Barbosas siffror på vattenanvändningen i en hydroponisk odling. Vidare beräknas den           
genomsnittliga vattenanvändningen av en sådan typ av odling per person och dag som lever i               
Bergsbrunna genom att dividera den beräknade årliga vattenåtgången med antal dagar på året             
samt med antal personer i Bergsbrunna.  

Dagvatten 

Vegetationsklädda tak 
Utifrån Stahres (2008) rapport fås informationen att vegetationsklädda tak i Augustenborg           
har en genomsnittlig regnupptagningsförmåga på 50 procent under ett år, vilket leder till             
antagandet att hälften av den nederbörd som beräknas falla per år i Uppsala under andra               
halvan av seklet, se kapitel om nederbörd, absorberas av vegetationsklädda tak i            
Bergsbrunna. Detta antagande används för att beräkna hur belastningen på          
dagvattensystemen påverkas. För att konkretisera vilka vattenmängder som        
dagvattensystemen kan avlastas med utförs en jämförelse med bostadsområdet Augustenorg i           
Malmö. Av den totala takytan i bostadsområdet består 24 procent av vegetationsklädda tak,             
vilket motsvarar 14000 kvadratmeter (Sörensen, 2018). Mängden regnvatten som kan tas upp            
av vegetationen, om området får Uppsalas beräknade nederbörd, erhålls genom att           
multiplicera 50 procent med ytan för vegetationsklädda tak och med den beräknade            
nederbörden per år i Uppsala under andra halvan av seklet. 

Skelettjordar och nedsänkta växtbäddar 
Om den vegetationsklädda takytan i Augustenborg på 14 000 kvadratmeter motsvarar 24            
procent (Sörensen, 2018), motsvarar icke-vegetationsklädda tak 76 procent eller 44 000           
kvadratmeter. Antag att de icke-vegetationsklädda taken i Augustenborg är tak som har            
hårdgjorda ytor. Antag också att det behövs 20 kvadratmeter skelettjord eller nedsänkt            
växtbädd per 100 kvadratmeter hårdgjord yta (Vall et al., 2016). För att skelettjordar och              
nedsänkta växtbäddar ska hantera dagvattnet från denna yta i Bergsbrunna beräknas ytan            
skelettjordar och nedsänkta växtbäddar genom att ta takytan dividerat med 100 kvadratmeter            
hårdgjord yta och multiplicerat med 20 kvadratmeter skelettjord och nedsänkta växtbäddar. 
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Riskbedömning 
Riskbedömningen görs utifrån en bedömningsmatris, bilaga X, där tre kriterier för varje            
lösning värderas utifrån en skala, kriterierna är: 
  

- Är lösningen beprövad  
- Lyckad beprövning 
- Okänslighet för påfrestningar 

 
En sammanställd risknivå görs utifrån huruvida lösningen uppfyller kriteriet (ja) eller inte            
(nej/-). Den sammanställda risknivån bygger på en skala som innehåller fyra färger; röd,             
orange, gul och grön. Utifrån hur många kriterier som lösningen uppfyller tilldelas den en              
färg, se bilaga X.  
 

Alla nej Ett ja, två nej Två ja, ett nej Alla ja 
  

 

Lösning Beprövad 
  

Lyckad 
beprövning 

Okänslig för 
påfrestningar 

Sammanställd 
risknivå 

Individuell 
vattenmätare 

Ja Ja Ja  

Kampanjer Ja Ja Ja  

Läckageminimering Ja Ja Ja  

Regnvatteninsamling Ja Ja Nej  

Vattenbesparande 
munstycken 

Ja Ja Ja  

Gråvatten till 
toalettspolning 

Ja Ja -  

Vattencirkulerande 
dusch 

Ja Ja Nej  

Vakuumtoaletter Ja Ja Nej  

Urinseparerande 
toaletter 

Ja Nej Nej  

Avfallskvarnar till 
separat avlopp 

Nej - -  

Stadsodling med  
hydroponisk odling 

Ja Ja Ja  
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Stängd 
dagvattenhantering 

Ja Nej Nej  

Öppen 
dagvattenhantering 

Ja Ja Ja  

Vegetationsklädda tak Ja Ja Ja  

Skelettjordar och  
nedsänkta växtbäddar 

Ja Ja Ja  
 

Dagvattendam Ja Ja Nej  

Bedömningsmatris för risknivå vid implementation av lösning samt sammanställd risknivå utifrån antal            
uppfyllda kriterier. 

Osäkerhetsanalys 
Samtliga beräkningar bygger på antagandet att vattenanvändningen förändras på samma sätt           
som i de källor siffrorna kommer från.  

Utformning av scenarion 
För att göra scenarion med de främsta vattenbesparande teknikerna görs en jämförelse mellan             
teknikerna i de olika fördelningarna av vattenanvändning (toalettspolning, bad och dusch,           
vattenmätare samt implementering av regnvatteninsamling). De olika teknikerna i varje          
område jämförs först per person och dag i stapeldiagram för att sedan plocka ut “Best case                
scenario”. Åtta olika scenarion presenteras i varsitt Sankeydiagram för att visa           
vattenanvändning samt fördelning av de olika lösningarna. Sankeydiagrammen visar också          
den totala sparade vattnet för de kombinerade lösningarna.  
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de beräkningar som beskrivits i 
beräkningsmetodkapitlet.  

Nuvarande dricksvattenanvändning 

En Uppsalabo använder idag i snitt 140 liter vatten om dagen, fördelat enligt: 
 

Dusch och bad: 56 liter  
Toalett : 28 liter  
Disk: 28 liter  
Tvätt: 14 liter  
Mat och dryck: 7 liter  
Övrigt: 7 liter  

 
Den debiterade dricksvattenmängden för hushåll i Uppsala år 2013 beräknas till 149 liter per 
person och dygn (1). 

49 l/person och dygn10 000 000 m /år ·1000 l/m3 3

184 000 personer · 365 dygn/år ≈ 1 (1) 

Dricksvattenmängden levererad till arbetsplatser i Uppsala år 2013 beräknas till 5 225 000 
kubikmeter per år (2) vilket motsvarar 141 liter per arbetstillfälle och dygn (3).  

7 500 000 m /år 7 500 000 m /år , 3 0 000 000 m  225 000 m /år  1 3 − 1 3 · 0 1 − 1 3 = 5 3 (2) 

41 l/arbetstillfälle och dygn5 225 000 m /år·1000 l/m3 3

101736 arbetstillfällen ·365 dygn/år ≈ 1 (3) 

Dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050 
Dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050, baserad på dricksvattenanvändning i Uppsala 
2013 enligt ovan, beräknas till 3 350 000 kubikmeter per år (4). Observera att detta är en 
prognos för Bergsbrunna utan att de lösningar som tas upp i denna rapport har 
implementerats. 
 

5 000 personer 49 l/person och dygn 7 500 arbetstillfällen 41 l/arbetstillfälle och dygn4 · 1 + 1 · 1  
 172,  m /dygn  347 962,  m /år= 9 5 3 = 3 5 3 (4) 

Läckage i dricksvattenledningar i Bergsbrunna 2050 
 
Om Bergsbrunnas dricksvattenledningsnät skulle byggas motsvarande ledningsnätet i 
Uppsala, det vill säga att det finns läckage, beräknas inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna 
behöva vara 3 850 000 kubikmeter per år (5) vilket är 500 000 kubikmeter dricksvatten per år 
som läcker. Motsvarande inflöde av dricksvatten till Bergsbrunna beräknas behöva vara 162 
liter per arbetstillfälle och dygn (6) och 161 liter per person och dygn (7). 

 848 232,  m /år0,87
3 347 962,5 m /år3

= 3 8 3 (5) 

 



62 l/dygn och arbetstillfälle0,87
141 l/dygn ≈ 1 (6) 

61 l/dygn och person0,87
140 l/dygn ≈ 1 (7) 

Nederbörd i Bergsbrunna 
Enligt analysen för Sverige beräknas årsnerderbörden till år 2070 i Uppsala till 710-740 
millimeter per år (8). Medelvärdet för nederbörden i Uppsala till andra halvan av seklet till 
beräknas till 725 millimeter per år (9). 

och 17 mm/år , 5 10 mm/år 6 · 1 1 ≈ 7 17 mm/år , 0 40 mm/år6 · 1 2 ≈ 7  (8) 
 

25 mm/år4
710 mm/år + 740 mm/år + 700 mm/år + 750 mm/år = 7 (9) 

Individuella vattenmätare 

Om individuella vattenmätare installeras i samtliga hushåll i Bergsbrunna beräknas          
dricksvattenanvändningen till 67 liter per person och dygn (10) till dusch, bad och disk i               
Bergsbrunna varav 45 liter per person och dygn (11) till dusch och bad och 22 liter per person                  
och dygn (12) till disk. 

4 l/dygn och person 1 , ) 7  l/dygn och person8 * ( − 0 2 ≈ 6 (10) 

6 l/dygn och person 1 , ) 5 l/dygn och person5 * ( − 0 2 ≈ 4  (11) 

8 l/dygn och person 1 , ) 2  l/dygn och person2 * ( − 0 2 ≈ 2  (12) 

Regnvatteninsamling för hushållsbruk 

Den maximala möjliga regnisamlingen på den 120 kvadratmeter stora insamlingsytan i           
Guelph beräknas till 94,8 kubikmeter per år (13) vilket ger en regninsamlingseffektivitet på             
68,6% av nederbörden (14). I Bergsbrunna beräknas 0,497 kubikmeter regnvatten per           
kvadratmeter insamlingsyta kunna samlas in per år (15). För att regnvatteninsamlingen ska            
täcka en persons vattenanvändning till toalett, tvätt och övrigt krävs 35,99 kvadratmeter            
regnvatteninsamlingsyta per person (16). Detta minskar dricksvattenanvändningen i        
Bergsbrunna med 49 liter per person och dag eller totalt med 800 000 kubikmeter per år. Den                 
totala insamlingsytan som skulle behövas i Bergsbrunna beräknas till 1,6 kvadratkilometer           
(17). 

90 mm 20 m  4,  m /år7 · 1 2 = 9 8 3 (13) 

8, %65 m3

94,8 m3 ≈ 6 6 (14) 

, 25 m , 86 0, 97 m  regnvatten /m  och år0 7 · 0 6 ≈  4 3 2 (15) 

 5, 9 m  /person0,497 m  /m  och år 3 2
17,885 m /år och person3

≈ 3 9 2 (16) 

 



5 000 personer 5, 9 m  /person ,  km4 · 3 9 2 ≈ 1 6 2  (17) 

Tekniska lösningar i hushållet 

I detta avsnitt presenteras resultat för vattenanvändning i hushållet med tekniska lösningar för 
vattenbesparande munstycken, gråvattenåtervinning för toalettspolning och cirkulära duschar. 

Vattenbesparande munstycken 
Dricksvattenanvändningen för diskning med vattenbesparande munstycke som använder 
mist-mode respektive spray-mode beräknas till 0,56 liter per person och dygn (18) respektive 
4,2 liter per person och dygn (19).  
 

8 l/dygn och person 1 , 8) , 6 l/dygn och person2 · ( − 0 9 ≈ 0 5 (18) 

8 l/dygn och person 1 , 5) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 8 ≈ 4 2 (19) 

 

Gråvattenåtervinning 
Dricksvattenanvändning vid installation av olika gråvattentankar samt vid olika tider för 
påfyllning av cistern presenteras i tabell X. Snabbast cisternpåfyllning ger minst 
dricksvattenförbrukning och allra minst dricksvattenförbrukning ger en 60 liters gråvattentank 
med en tid på 25 sekunder för påfyllning av cistern. Tiden det tar att fylla en cistern när ett 
vattenbesparande “spray-mode”-munstycke används är 5,45 minuter eller 327 sekunder (26). 
 
Tabell X: Dricksvattenanvändning för olika gråvattentankar och tider för påfyllning. Siffror 
inom parentes är de beräkningar som görs. 

Tank | Tid t1* = 25 s 
[l] 

t2* = 75 s 
[l] 

t3* = 125 s 
[l] 

30 liter 3,9 (20) 10,9 (21) 16,5 (22) 

60 liter 0,8 (23) 8,7 (24) 15,4 (25) 

 
8 l/dygn och person 1 , 6) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 8 ≈ 3 9 (20) 

8 l/dygn och person 1 , 1) 0,  l/dygn och person2 · ( − 0 6 ≈ 1 9 (21) 
8 l/dygn och person 1 , 1) 6,  l/dygn och person2 · ( − 0 4 ≈ 1 5 (22) 

8 l/dygn och person 1 , 7) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 9 ≈ 0 8 (23) 
8 l/dygn och person 1 , 9) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 6 ≈ 8 7 (24) 

8 l/dygn och person 1 , 5) 5,  l/dygn och person2 · ( − 0 4 ≈ 1 4  (25) 
 

, 5 min 327 s6 l
1,1 l/min ≈ 5 4 =  (26) 

Vattencirkulerande dusch 
Dricksvattenanvändningen för dusch med cirkulär dusch beräknas till 5,6 liter per person och 
dygn (27). 

 



6 l/dygn och person 1 , ) ,  l/dygn och person5 · ( − 0 9 ≈ 5 6 (27) 

 

Avloppssystem 

Vattenanvändning vid installation av olika avloppssystem och dess toaletter presenteras i 
tabell X. Avloppssystem som inte är konventionella vattenbaserade avloppssystem har minst 
vattenförbrukning och allra minst vattenförbrukning har avloppssystem och toalett 
“urinsorterande och vakuum”. 
 
Tabell X: Dricksvattenanvändning för olika avloppssystem och toalettyper. Siffror inom 
parentes är de beräkningar som görs. 

Avloppssystem & 
toalettyp 

Dricksvattenanvändning [l/dygn och person] 

Vakuum 3,0                                                              (28) 

Urinsorterande 4,0                                                              (29) 

Urinsorterande och 
vakuum 

1,1                                                              (30) 

Konventionell 
snålspolande 4+2 

14                                                               (31) 

Konventionell 
snålspolande  

28 

,  l/spolning  spolningar/dygn och person ,  l/dygn  och person0 5 · 6 = 3 0  (28) 

,  l/urinspolning  urinpolningar/dygn och person0 3 · 5 +  

,  l/fekaliespolning  fekaliespolning ,  l/dygn  och person+ 2 5 · 1 = 4 0 (29) 

,  l/urinspolning  urinspolningar/dygn och person0 1 · 5 +  

,  l/fekaliespolning  fekaliespolning ,  l/dygn  och person+ 0 6 · 1 = 1 1 (30) 

 l/småspolning  småspolningar/dygn och person2 · 5 +  

 l/stor spolning  stor spolning 4 l/dygn  och person+ 4 · 1 = 1 (31) 

Stadsodling 

Antal kvadratmeter som behövs för att alla personer i Bergsbrunna ska kunna äta 200 gram 
sallad, som är odlad i hydroponisk odling i Bergsbrunna, i veckan beräknas till 11 400 
kvadratmeter (32). Vattenanvändningen till denna odling beräknas till 9 360 000 liter per år 
(33). Den genomsnittliga vattenförbrukningen beräknas till 0,57 liter per person och dygn 
(34). 

 



1 400 m  41 kg/m  och år2
45 000 personer · 52 veckor/år · 0,2 kg/vecka ≈ 1 2 (32) 

 5000 personer 2 veckor .2 kg/vecka 0 l/kg och år  360 000 l/år 4 · 5 · 0 · 2 ≈ 9 (33) 

 , 7 l/dygn  och person9 360 000 l
365 · 45000 ≈ 0 5 (34) 

Dagvatten 

Hårdgjorda ytor i Bergsbrunna beräknas bidra med 725 millimeter dagvatten per kvadratmeter 
hårdgjord yta och år, se avsnitt om nederbörd. 

Vegetationsklädda tak 
Vegetationsklädda tak ger ett bidrag på 362,5 millimeter dagvatten per kvadratmeter tak och 
år (35). Med en vegetationsklädd takyta i Bergsbrunna som i Augustenborg beräknas bidraget 
till 5075 kubikmeter dagvatten per år (36). 

, 25 mm 362,  mm/år0 5 · 7 =  5 (35) 

, 4000 m , 25 m 075 m /år  0 5 · 1 2 · 0 7 = 5 3   (36) 

Skelettjordar och nedsänkta växtbäddar 

Med en hårdgjord takyta i Bergsbrunna som i Augustenborg beräknas det behövas 8 800 
kvadratmeter skelettjordar och nedsänkta växtbäddar (37). 

 800 m  100 m2
44 000 m  ·20 m2 2

= 8 2 (37) 

Sammanställningar 

Vattenanvändning per person och dag 
Nedan i figur X ses fördelningen av vattenanvändningen från Uppsala vatten och Svenskt 
vatten. Båda staplarna visar en vattenanvändning på 140 liter per person och dag men skiljer 
sig marginellt mellan de olika områdena.  

 



 
Figur X: Staplarna visar hur vattenanvändningen är fördelad per person och dag. Båda når upp till en                 
vattenanvändning på 140 liter per person och dag. Siffrorna är från Svenskt vatten respektive Uppsala vatten                
och skiljer sig marginellt mellan områdena. 

Dricksvattenanvändning med regnvatteninsamling eller vattenmätare 
Om en person i Uppsala använder i snitt 140 liter vatten per dag så skulle implementering av 
vattenmätare resultera i en vattenanvändning på 123,2 liter per person och dag (vattenmätare 
antas endast påverka  bad, dusch och disk). Om regnvatteninsamling skulle implementeras 
som lösning med tillräckligt stor insamlingsyta skulle vattenanvändningen per person minska 
med 49 liter och resultera i 91 liter per person och dag (se figur X).  

 
Figur X: Staplarna visar hur dricksvattenanvändning skulle minska per person och dag vid implementering av               
vattenmätare eller regnvatteninsamling. Båda lösningarna visar på en minskad dricksvattenanvändning. Det är            
viktigt att ta hänsyn till är att regnvatteninsamling ersätter dricksvattenanvändningen på 49liter. 

 



Dricksvattenanvändning för disk 
Vid implementering av endast vattenmätare minskar dricksvattenanvändningen enligt figur X. 
Med de två olika teknikerna för munstycke, “mist-mode” och “spray-mode” är resultatet ännu 
mer vattenbesparande. Diskning med munstycket “mist-mode” ger den lägsta vatten 
vattenanvändningen. 

 
Figur X: Stapeldiagrammet visar hur dricksvattenanvändningen påverkas av vattenmätare i jämförelse med två             
vattenbesparande munstycken, “mist-mode” och “spray-mode”. 

Dricksvattenanvändning för dusch 
Nedan i figur X visas alternativa tekniker för dusch. Med endast vattenmätare minskar 
dricksvattenanvändningen till 44.8 liter per person och dag. Det ses i figur X att den cirkulära 
duschen har en väldigt låg dricksvattenanvändning jämfört med implementering av 
vattenmätare.  

 
Figur X: Stapeldiagrammet visar hur dricksvattenanvändningen förändras vid implementering av vattenmätare i            
jämförelse med konventionell duschhuvud samt lösningen med cirkulär dusch. Det ses att den cirkulära duschen               
är den bästa lösningen. 

 



Vattenanvändning för toaletter och avloppssystem 
Vattenbesparande tekniker gällande toalett och avloppssystem är flera. Det är tre tekniker i 
diagrammet (se figur Y) som utmärker sig för minskad dricksvattenanvändning; 
vakuumtoalett, urinsorterande toalett samt urinsorterande kombinerad med vakuumtoalett. 
Uppmärksamma att värdet för snålspolande 4+2 gäller då en person använder spolningen på 
rätt sätt efter behov. 

 
Figur Y: Här visas flera lösningar gällande tekniker för spolning. Det ses att dricksvattenanvändningen kan               
minska ganska mycket vid implementering av annan teknik för toalett.  

Scenarion  

De olika teknikerna sammanställs i kombination med varandra i 8 olika scenarier. Eftersom 
dricksvattenanvändningen enligt Uppsala vatten ligger i snitt på 140 liter per person och dag 
så är detta siffran som scenarierna utgår ifrån för att visa hur dricksvattenanvändningen kan 
minskas.  

Vattenmätare och snålspolande 4+2 
Nedan visas ett scenario där vattenmätare installeras. Här antas att vattenmätare endast 
påverkar vattenanvändningen för dusch och disk. Ett annat antagande i detta scenario är att en 
vanlig snålspolande toalett används på korrekt sätt enligt metod, se även figur Y. 

 

 



Figur Y: Scenariot visar hur dricksvattnet kan sparas upp till 30,8 liter per person och dygn vid implementering 
av endast vattenmätare och standard snålspolande toalett.  
 

 “Best case scenario” 
Utifrån resultat ovan har den ultimata kombinationen av lösningar tagits fram, ett “best case 
scenario”. Här antas regnvatteninsamlingen täcka upp vattenanvändningen för tvätt, övrigt 
samt det vatten som krävs för spolning (urinsortera och vakuum). I detta scenario är cirkulära 
duschen en av lösningarna samt det valda munstycket är mistmode.  

Regnvatteninsamling för “best case scenario” 

För att regnvatteninsamlingen ska täcka en persons vattenanvändning till toalett av sorten            
“urinsortera och vakuum”, tvätt och övrigt krävs 22,1 liter regnvatten per person och dygn              
vilket är 8,0665 kubikmeter per person och år. Regnvatteninsamlingsytan som krävs beräknas            
med samma metod som tidigare till 16,23 kvadratmeter per person (38). Den totala             
insamlingsytan som skulle behövas i Bergsbrunna beräknas till 0,73 kvadratkilometer (39). 

 6, 3 m  /person0,497 m  /m  och år 3 2
8,0665 m /år och person3

≈ 1 2 2 (38) 

5 000 personer 6, 3 m  /person , 3 km4 · 1 2 2 ≈ 0 7 2  (39) 

Resultat för “best case scenario” 
“Best case scenario” visas nedan i figur Y. Totalt sparas 127 liter dricksvatten per person och 
dygn. 

 
Figur Y: Här visas “best case scenario” där kombinationen med teknikerna tillsammans med             
regnvatteninsamling kan spara upp till 126,84 liter per person och dygn. 

Övriga scenarion 
Flera andra scenarion med olika lösningar hittas i bilaga X. Dessa har en varierande 
dricksvattenanvändning. 

 



 
Figur Y: Scenariot visar hur dricksvattenanvändningen skulle minska med 126,84 liter per person och dygn vid                
implementering av vakuumtoalett, cirkulär dusch, munstycket “mist-mode” samt att regnvatten skulle ersätta            
dricksvattenanvändningen för tvätt, övrigt och toalettspolning.  

 
Figur Y: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 70 liter per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare, cirkulär dusch samt snålspolande toalett. 

 
Figur Y: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 52,64 liter per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare, munstycket mistmode för disk samt snålspolande toalett. 

 



 
Figur Y: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 65,81 liter per person och dygn då                
regnvatteninsamlingen skulle ersätta dricksvattenanvändningen för tvätt, övrigt samt urinsortera och vakuum.           
Den andra lösningen är att använda vattenmätare som påverkar dusch och disk. 

 
Figur Y: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 43,71 liter per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare för dusch och disk samt valet att använda urinsorterande och vakuum för               
spolning. 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/L-17 

Dokumentkod 
L-17 

Datum 
2019-05-13 

Ersätter 
- 

 Författare 
Tove Gannholm 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Slutsats 

 

Slutsats 
De scenarion för vattenanvändning som undersöks i denna rapport ger en sparad 
dricksvattenanvändning mellan 30 till 127 liter per person och dygn. På grund av antaganden 
och resultatets osäkerhet bör rapportens resultat ses som att det finns möjligheter att välja 
lösningar som ger en minskad vattenanvändning vid byggnation av nya stadsdelar. Resultatet 
garanterar inte en viss vattenanvändning utan indikerar vilken sorts förändring som 
lösningarna bidrar med. Rapporten förespråkar inte en viss lösning utan vill visa 
möjligheterna för vägval för framtida vattenanvändning. För att uppnå en hållbar stad är det 
viktigt att undersöka helheten, alltså undersöka effekten av att kombinera lösningar och att det 
leder till hållbar utveckling, inte att varje lösning enskilt ska ha den effekten. 
 
Slutsatsen som kan dras av denna rapport är att nya tekniker och lösningar bör vara standard 
för hållbar stadsutveckling inom vattenanvändning. Rapporten visar på att det finns ett stort 
antal möjliga lösningar som kan bidra till att minska vattenanvändningen samt andra 
hållbarhetsaspekter och det finns stor potential för att kunna implementera sådana lösningar i 
nybyggda stadsdelar såsom Bergsbrunna. 
 
Vägvalet för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar är enligt denna rapport att välja 
en kombination av nya tekniker och lösningar. 
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Sammanfattning 
Uppsala är en av åtta städer som på begäran av Regeringen valts ut för utveckling av nya                 
städer med riktlinjen hållbar stadsutveckling. Projektet arbetar med stadsdelen Bergsbrunna          
där Uppsala kommun planerar att exploatera. På beställning av Uppsala kommuns har en             
undersökning gjorts för olika lösningar inom vattenanvändning utifrån ett         
hållbarhetsperspektiv men även hur Uppsala använder sitt vatten idag. Detta för att kunna             
svara på hur vattenanvändningen ser ut med dagens tekniker i jämförelse med möjliga             
lösningar. 

Enligt Uppsala Vatten använder en uppsalabo i snitt 140 liter vatten per dygn.             
Undersökningen av möjliga lösningar för att minska vattenandningen har behandlat flera           
tekniker och områden; hur det kommer sig att andra städer såsom Köpenhamn har en lägre               
medelvattenanvändning per person och dygn, hur vattenmätare påverkar vattenanvändningen,         
om regnvatteninsamling är möjligt och i vilken grad regnvatten kan ersätta dricksvatten,            
vattenbesparande tekniker i hushållet, gråvattenåtervinning, olika tekniker för avloppssystem         
använde mindre vatten, stadsodling, dagvattenhantering och vegetationsklädda tak. 

De kvantifierbara lösningarna som undersökts jämförs med varandra och Uppsala Vattens           
förbrukningstal i stapeldiagram. Resultatet sammanställer hur mycket dricksvatten som         
tekniken kräver. Minskad dricksvattenanvändning för diskning fick störst effekt av          
munstycket “mist-mode” (0,56 liter per person och dygn). Minskad dricksvattenanvändning          
för dusch fick störst effekt vid implementering av vattencirkulerande dusch (5,6 liter per             
person och dygn). Minskad dricksvattenanvändning för avloppssystem gav tekniken med          
kombination av urinsorterande system och vakuumtoalett (1,1 liter per person och dygn).            
Vattenmätaren minskar dricksvattenanvändningen med 20% men undersökningen för        
lösningen antog att vattenmätare endast reglerar disk och dusch. De siffror från teknikerna             
som undersöks ska Uppsala kommun kunna modellera i programmet LEAP. 

Resultatet visar två scenarion med hjälp av Sankeydiagram, där den första visar hur             
dricksvattenanvändningen skulle förändras med enbart vattenmätare. Detta resulterade i en          
besparing på upp till 31 liter dricksvatten per person och dygn. Det andra scenariot som               
presenteras i resultatet kallas för “best case scenario” och visar kombinationen av de mest              
vattenbesparande teknikerna, samt ersättning av dricksvattenanvändnignen för områdena        



övrigt, avloppssystem och tvätt. Detta resulterade till en dricksvattenbesparing på nästan 127            
liter dricksvatten per person och dygn. 

Källornas kvalitet varierar mellan de olika områdena, och för att kunna genomföra            
beräkningar och komma fram till ett resultat har ett antal mer eller mindre grova förenklingar               
och antaganden krävts. Projektets begränsade omfattning gör även att många          
hållbarhetsaspekter bortom vattenanvändning bara berörs ytligt, eller har behövts uteslutas          
helt. Resultaten bör därför inte användas som grund för framtida beslut, utan ses som uppslag               
för fortsatta undersökningar och möjligheter. 

Slutsatsen är att nya tekniker och lösningar bör vara standard för hållbar stadsutveckling inom              
vattenanvändning. Rapporten visar på att det finns ett stort antal möjliga lösningar som kan              
bidra till att både minska vattenanvändningen och förbättra andra hållbarhetsaspekter. 
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Vakuumtoalett Spolmängd (L) Energibehov  Urinseparerande Urinspolning  

BioGlobe 0,5 "El till frostvakt"  Dubletten 3-4 + 0,3  

EcoVac 0,6 5 kWh/år  Eco Dry 0 + 0,1 

(torrtoalett, inget 
spolvatten för 
avföring) 

Jets 
vakumtoalett 0,5 5 kWh/år  EcoFlush 2,5 + 0,3  

Toalettsystem 
Roslagen 0,5 "<50 kr/år"  EcoVac 0,6 + 0,1  

       

=> 0,5 l 5 kWh/år  => 3,5 + 0,3  

       

Urval från 
https://vaguide
n.se/marknad
soversikt/       
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Samarbetsavtal 
 
Detta är ett samarbetsavtal mellan oss som ingår i gruppen för detta projekt.  
 

● Jag håller avtalade tider. 
● Jag utför de uppgifter som jag har åtagit mig till avtalad tid. 
● Jag försöker så mycket som möjligt avtala tider och platser i god tid. 
● Jag säger till så tidigt som möjligt när jag inte kan hålla avtalade tider eller avtalade 

uppgifter. 
● Jag använder bara messengergruppen när meddelandet är viktigt och alla berörs. All 

annan kommunikation sker på fysiska möten. 
● Jag kollar messengergruppen tillräckligt ofta för att hinna se viktiga saker. 
● Jag använder tumme-systemet i messenger för att bekräfta att jag sett och tagit till mig 

meddelanden. 
● Allmänna kontakttider och arbetstider är 8-17 på vardagar. 
● Luncher är lediga och är allmänt kl 12:00 till 13:15. 
● Jag förväntar mig inte att andra ska jobba utanför arbetstid men får göra det själv om 

jag vill. 
● Jag kontaktar inte gruppen på ledig tid såsom helger och röda dagar i onödan. 
● Vid gruppmöten förs gruppmötesprotokoll. 
● Vid flextid tar jag på mig ansvaret att min uppgift blir gjord samt ber gruppen om 

sammanfattning för att kunna ta igen när jag varit borta. 
● Drive används som dokumentsamling och dokumentöverförare. 
● Stina är kontaktperson och svarar Monica, David och Karolin. 
● Tove ansvarar för att hålla extra koll på projektmålen. 
● Anna ansvarar för att hålla extra koll på Ganttschemat. 
● Timjan ansvarar för att hålla extra koll på informationsdokumentet. 
● Jag tar mig an rollen som mötesordförande eller sekreterare när det är min tur. 
● Jag uppdaterar ärendeloggen och rapportloggen när jag gjort klart en uppgift och 

laddar upp eventuell rapport på studentportalen. 
● Om jag har problem med någon så tar jag ansvar för att ta upp det med den personen. 



● Om konflikt uppstår som påverkar gruppen ansvarar jag för att ta upp det med 
gruppen.  

● Bryter jag för mycket mot detta dokumentet har de andra gruppmedlemmarna rätt att 
varna mig och vid grov eller upprepad överträdelse har de andra gruppmedlemmarna 
rätt och bör prata med Cecilia. 

 
 
Jag åtar mig härmed att följa de ovanstående punkterna 
 
 
_______________________ _______________________ _______________________  
 
 
_______________________ _______________________  
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Mötesrollista 
 

Tillfälle Sekreterare Mötesordförande 

3/4 Stina Jakob 

2 Adela Stina 

3 Kalle Adela 

4 Tove Kalle 

5 Anna Tove 

6 Jakob Anna 

7 Stina Jakob 

8 Adela Stina 

9 Kalle Adela 

10 Tove Kalle 

11 Anna Tove 

12 Jakob Anna 

13 Stina Jakob 

14 Adela Stina 

15 Kalle Adela 

16 Tove Kalle 

17 Anna Tove 

18 Jakob Anna 



 
Sekreterare:  

- Ansvarar för Rapportloggen, ska vara klart nästkommande arbetsdag 
- Ansvarar för P- och A-rapport, rätt rapport på rätt ställe 
- Ansvarar för att föra protokoll under möten 
- Ansvarar för att fylla i ärenden från P-rapporter till ärendeloggen 

 
Mötesordförande: 

- Fördelar ordet 
- Håller mötet på rätt kurs 
- Håller tider, tex rast 

 



Projektplan - vägval för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar 
 
Projektdeltagare 
Tove Gannholm, Adela Toranian, Jakob Forsgren, Anna Jarmander, Stina Perman och Karl 
Englund 
 
Bakgrund 
Uppsala ska till 2050 expandera för att kunna tillgodose behovet för en befolkning som 
prognostiseras till 350 000. Därför ska den södra delen av staden utvecklas och för att 
säkerställa en hållbar resursanvändning vill Uppsala kommun att framtida vägval för vatten 
kartläggs. Särskilt intressant är stadsdelen Bergsbrunna där expansionen sker från grunden. 
Detta projekt utforskar tekniska och sociala lösningar för effektiv hushållning med vatten. 
 
Övergripande syfte 
Hållbar vattenförsörjning i framtidens Uppsala 
 
Syfte 
Minska vattenförbrukningen per person 
Presentera olika lösningar inom VA 
 
Processmål 
Arbeta kontinuerligt med slutrapporten från och med 25/4 
Se milstolpar i ganttschemat 
 
Produktmål 
Lösningsförslag på vattenanvändning  
Insamling av data 
Riskanalys av lösningsförslag 
 
Metod 
Alla i projektet kommer arbeta parallellt med litteraturstudier för att samla in tillräckligt med 
information för arbetet. Litteraturstudien är en bakgrund till produktmålet. Med hjälp av data 
från beställaren samt handledning kommer projektet sammanställas i form av en slutrapport. 
 
Litteraturstudieområden  

● = Huvudområde 
○ = Underområde 

● Omvärldsanalys 
○ tekniker 
○ vattenförbrukning 
○ socialt 

● Befintlig prognos  



○ Regering 
○ kommunen 
○ datainsamling 
○ uppsala vatten 

● Tekniker i hushålllet 
○ snåla tekniker 
○ vattenbesparing 
○ social aspekt på dessa 

● Lösningar på stadsnivå IN 
○ regnvatten 
○ konkurrens om plats 
○ ledningsläckage 
○ återanvändning 
○ rör under/över mark 
○ kulvert 

● Lösningar på stadsnivå UT 
○ avlopp 
○ olika vatten: gråvatten, svartvatten 
○ slam 
○ rör 
○ alternativ till vattenledningar 
○ läkemedelsrester 
○ kemikalier 
○ två in tre ut 

● Dagvatten och grönytor 
○ öppna dagvattenytor 
○ växtbäddar 
○ stängda rör 
○ användningsområden 
○ dagvattenhantering 
○ bevattningskrav 

 
Frågeställningar 

- ex Hur påverkas vattenförbrukningen av sociala och tekniska lösningar? 
- Hur hållbar är lösningen? 
- Vilka konsekvenser får lösningen? 

 
Tidsplan 
Se bifogat ganttschema och projektplanering nedan 
 
 

3/4 ons Uppstartsmöte där vi skriver ett samarbetsavtal. Brainstorma och 
sammanställa vad vi tror är mål och syfte med projektet. Börja göra 
ganttschema och preliminär projektplan. 

4/4 tors Skriva klart ganttschemat och den preliminära projektplanen och skicka till 



Monica och David senast 17.00.  

5/4 fre Få återkoppling på ganttschemat och projektplanen och göra presentation av 
projektplanen och hur kursmål 1 ska uppfyllas. Öva på presentationen. 

8/4 mån Öva på presentationen. Redovisning av projektplan kl 14.15-14.40. Börja 
med litteraturstudie. 

9/4-12/4 Självständigt arbete, litteraturstudie. Lämna in 12.00, reflektionsmöte efter 
lunch 12/4. 

10/4 ons Möte med beställaren kl 8.00-9.00 och se över produktmål.  

23/4 tis Börja sammanställa slutgiltiga litteraturstudien. 

24/4 ons Inlämning litteraturstudie 17.00. 

25/4 tors Börja förbereda mittredovisning och öva på att presentera för varandra. 
Starta dokument för slutrapport. 

29/4 mån Mittredovisning 8.00-12.00. 

29/4-3/4 Populärvetenskaplig litteraturstudie, inlämning 3/4. 

6/5-14/5 Arbeta heltid med slutrapporten. 

15/5 ons Skicka in första versionen av slutrapporten till Monica senast kl 12.00. Börja 
revidera den preliminära slutrapporten samt förbereda STUNS-redovisning. 

21/5 tis Skicka in preliminär slutrapport på studentportalen senast 17.00. Börja 
förbereda slutredovisning och öva på redovisning. Börja läsa 
opponeringsrapport. 

22/5 ons Öva inför STUNS-redovisning. Fortsätt läsa opponeringsrapport. 

23/5 tors STUNS-redovisning 

27/5-28/5 Öva inför presentation samt förberedelse av opponering. 

29/5 ons Presentation och opponering av projekt (sker i tvärgrupper). 

3/6 mån Omarbetad preliminär slutrapport skickas in senast 17.00 till Monica.  
Individuellt: Skicka in populärvetenskaplig sammanfattning och abstract. 

4/6 tis Arbeta med sista reflektionsdokumentet. Reflektionsdokument laddas upp 
senast 17.00 på studentportalen. Sammanställning inför slutseminarium.  

5/6 ons Seminarium 10-12. Sammanställ slutrapport och skicka in. 
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Projektplan - Vägval för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar 
 
Projektdeltagare 
Tove Gannholm, Adela Toranian, Jakob Forsgren, Anna Jarmander, Stina Perman och Karl 
Englund 
 
Bakgrund 
Regeringen presenterade 2017 nio exploateringsområden där uppdraget är att utveckla nya 
hållbara stadsdelar. Ett av dessa områden är Bergsbrunna i Uppsala, där expansionen sker 
från grunden. Uppsala ska till 2050 expandera för att kunna tillgodose behovet för en 
befolkning som prognostiseras till 350 000. Därför ska den södra delen av staden utvecklas 
och för att säkerställa en hållbar resursanvändning vill Uppsala kommun att framtida vägval 
för vatten kartläggs. Med hållbar utveckling menas att ett samhälle lever på ett sådant sätt så 
att resurserna räcker till även i framtiden (hållbar utveckling - Uppslagsverk - NE.se). Detta 
projekt utforskar tekniska och sociala lösningar för effektiv hushållning med vatten i 
Bergsbrunna och tar fram underlag för modellering av vatten och avlopp i 
modelleringsprogrammet LEAP. Underlaget är tänkt att användas av Uppsala kommun vid 
modellering och kan lägga grunden för Uppsala kommuns vägval. 
 
Vision 
Hållbar vattenförsörjning i framtidens Uppsala. 
 
Syfte 
Undersöka olika lösningar inom vatten och avlopp utifrån ett vattenanvändnings- och 
hållbarhetsperspektiv för att ge ett underlag för framtida vägval inom stadsplanering.  
 
Frågeställningar 

- Hur påverkar lösningen vattenförbrukningen? 
- Vilka andra hållbarhetsaspekter påverkas av lösningen? 
- Hur påverkas lösningen av sociala aspekter, t.ex: 

- Kommer lösningen att kräva en livsstilsförändring? 
- Kan lösningen påverka människors beteende på sikt? 
- Hur ekonomiskt tillgänglig kommer lösningen att vara 

- Vilka konsekvenser får lösningen? 
- Hur ser energi- eller kemikalie- eller vattenförbrukningen ut för lösningen? 
- Kan restprodukter från lösningen användas som resurs inom sektorerna energi, 

kemikalier eller vatten? 
- Hur går lösningen ihop med kommunens planer? 
- Finns tekniken för lösningsförslaget idag? 
- Finns tekniken för lösningsförslaget fram till 2050? 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3
https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3
https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3


Processmål 
Arbeta kontinuerligt mot slutrapporten. 
Samla in information och data genom litteraturstudie. 
Presentera tillsammans och enskilt inför andra. 
Arbeta i ett projekt med andra människor. 
Sammanställa en vetenskaplig rapport. 
Genomföra ett projekt inom ramen för kursen för att ge erfarenheter och utveckla förmågor. 
 
Produktmål 
Ta fram olika lösningsförslag på vattenanvändning.  
Sammanställa data över vattenanvändning till beställaren som kan användas i LEAP. 
Sammanställa en slutrapport. 
 
Metod 
Alla i projektet kommer arbeta parallellt med litteraturstudier för att samla in tillräckligt med 
information för arbetet. Litteraturstudien är tillsammans med data från beställaren grunden 
för sammanställningen av olika lösningsförslag. Projektet kommer sammanställas i form av 
en slutrapport. 
 
Litteraturstudieområden  

● = Huvudområde 
○ = Underområde 

● Omvärldsanalys 
○ tekniker 
○ vattenförbrukning 
○ socialt 

● Befintlig prognos  
○ Regering 
○ kommunen 
○ datainsamling 
○ Uppsala vatten 

● Tekniker i hushållet 
○ snåla tekniker 
○ vattenbesparing 
○ social aspekt på dessa 

● Lösningar på stadsnivå IN 
○ regnvatten 
○ konkurrens om plats 
○ ledningsläckage 
○ återanvändning 
○ rör under/över mark 
○ kulvert 

● Lösningar på stadsnivå UT 
○ avlopp 
○ olika vatten: gråvatten, svartvatten 



○ slam 
○ rör 
○ alternativ till vattenledningar 
○ läkemedelsrester 
○ kemikalier 
○ två in tre ut 

● Dagvatten och grönytor 
○ öppna dagvattenytor 
○ växtbäddar 
○ stängda rör 
○ användningsområden 
○ dagvattenhantering 
○ bevattningskrav 
○ urban matodling 

 
Tidsplan 
Se bifogat ganttschema och projektplanering nedan 
 
 

3/4 ons Uppstartsmöte där vi skriver ett samarbetsavtal. Brainstorma och 
sammanställa vad vi tror är mål och syfte med projektet. Börja göra 
ganttschema och preliminär projektplan. 

4/4 tors Skriva klart ganttschemat och den preliminära projektplanen och skicka till 
Monica och David senast 17.00.  

5/4 fre Få återkoppling på ganttschemat och projektplanen och göra presentation av 
projektplanen och hur kursmål 1 ska uppfyllas. Öva på presentationen. 

8/4 mån Öva på presentationen. Redovisning av projektplan kl 14.15-14.40. Börja 
med litteraturstudie. 

9/4-12/4 Självständigt arbete, litteraturstudie. Lämna in 12.00, reflektionsmöte efter 
lunch 12/4. 

10/4 ons Möte med beställaren kl 8.00-9.00 och se över produktmål.  

23/4 tis Börja sammanställa slutgiltiga litteraturstudien. 

24/4 ons Inlämning litteraturstudie 17.00. 

25/4 tors Börja förbereda mittredovisning och öva på att presentera för varandra. 
Starta dokument för slutrapport. 

29/4 mån Mittredovisning 8.00-12.00. 

29/4-3/4 Populärvetenskaplig litteraturstudie, inlämning 3/4. 

6/5-14/5 Arbeta heltid med slutrapporten. 



15/5 ons Skicka in första versionen av slutrapporten till Monica senast kl 12.00. Börja 
revidera den preliminära slutrapporten samt förbereda STUNS-redovisning. 

21/5 tis Skicka in preliminär slutrapport på studentportalen senast 17.00. Börja 
förbereda slutredovisning och öva på redovisning. Börja läsa 
opponeringsrapport. 

22/5 ons Öva inför STUNS-redovisning. Fortsätt läsa opponeringsrapport. 

23/5 tors STUNS-redovisning 

27/5-28/5 Öva inför presentation samt förberedelse av opponering. 

29/5 ons Presentation och opponering av projekt (sker i tvärgrupper). 

3/6 mån Omarbetad preliminär slutrapport skickas in senast 17.00 till Monica.  
Individuellt: Skicka in populärvetenskaplig sammanfattning och abstract. 

4/6 tis Arbeta med sista reflektionsdokumentet. Reflektionsdokument laddas upp 
senast 17.00 på studentportalen. Sammanställning inför slutseminarium.  

5/6 ons Seminarium 10-12. Sammanställ slutrapport och skicka in. 
 
 

Referenser 
hållbar utveckling - Uppslagsverk - NE.se. Available from: 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/h%C3%A5llbar-
utveckling. [Accessed 2019-04-05]. 

https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
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Projektplan - Vägval för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar 
 
Projektdeltagare 
Tove Gannholm, Adela Toranian, Jakob Forsgren, Anna Jarmander, Stina Perman och Karl 
Englund 
 
Bakgrund 
Regeringen presenterade 2017 nio exploateringsområden där uppdraget är att utveckla nya 
hållbara stadsdelar. Ett av dessa områden är Bergsbrunna i Uppsala, där expansionen sker 
från grunden. Uppsala ska till 2050 expandera för att kunna tillgodose behovet för en 
befolkning som prognostiseras till 350 000. Därför ska den södra delen av staden utvecklas 
och för att säkerställa en hållbar resursanvändning vill Uppsala kommun att framtida vägval 
för vatten kartläggs. Med hållbar utveckling menas att ett samhälle lever på ett sådant sätt så 
att resurserna räcker till även i framtiden (hållbar utveckling - Uppslagsverk - NE.se). Detta 
projekt utforskar tekniska och sociala lösningar för effektiv hushållning med vatten i 
Bergsbrunna och tar fram underlag för modellering av vatten och avlopp i 
modelleringsprogrammet LEAP. Underlaget är tänkt att användas av Uppsala kommun vid 
modellering vattenförbrukning och kan lägga grunden för Uppsala kommuns vägval. 
 
Vision 
Hållbar vattenförsörjning i framtidens Uppsala. 
 
Syfte 
Undersöka olika lösningar inom vatten och avlopp utifrån ett vattenanvändnings- och 
hållbarhetsperspektiv för att ge ett underlag för framtida vägval inom stadsplanering.  
 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3
https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3
https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3


Processmål 
Arbeta kontinuerligt mot slutrapporten. 
Samla in information och data genom litteraturstudie. 
Presentera tillsammans och enskilt inför andra. 
Arbeta i ett projekt med andra människor. 
Sammanställa en vetenskaplig rapport. 
Genomföra ett projekt inom ramen för kursen för att ge erfarenheter och utveckla förmågor. 
 
Produktmål 

- Ta fram en översikt för hur vattenanvändningen i Uppsala ser ut idag för att kunna 
jämföra effekten av att implementera olika nya lösningar med effekten av att bygga 
med befintliga lösningar. 

- Ta fram olika lösningar(som t.ex. vakumtoalett, regnvattenspolning, stadsodling) och  
- data på deras vatten- och elbehov för modellering i LEAP och jämförelse 

sinsemellan. 
- data över andra relevanta hållbarhetsaspekter som inte nödvändigtvis går in i 

LEAP eller går att jämföra med andra lösningar. 
- diskussion om andra aspekter av lösningarna som är svårare att kvantisera. 

- Sammanställa en slutrapport där de olika lösningsförslagen och deras 
vattenförbrukning och andra hållbarhetsaspekter presenteras och diskuteras. 

 
Metod 
Alla i projektet kommer arbeta parallellt med litteraturstudier för att samla in tillräckligt med 
information för arbetet. Litteraturstudien är tillsammans med data från beställaren grunden 
för sammanställningen av olika lösningsförslag. 
 
Vägledande frågor för litteraturstudien 

- Hur påverkar lösningarna vattenförbrukningen? 
- Vilka andra hållbarhetsaspekter påverkas av lösningarna? 

- Hur ser energi- eller kemikalieförbrukningen ut för lösningarna? 
- Kan restprodukter från lösningarna användas som resurs? 

- Hur påverkas lösningarna av sociala aspekter, t.ex: 
- Kommer lösningarna att kräva en livsstilsförändring? 
- Kan lösningarna påverka människors beteende på sikt? 
- Hur ekonomiskt tillgänglig kommer lösningarna att vara? 

- Vilka risker tillkommer med lösningarna? 
- Hur går lösningarna ihop med kommunens prognos? 
- I vilket utvecklingsstadium befinner sig tekniken för lösningsförslagen idag? 
- I vilka delar av Uppsala kan lösningen användas (Bergsbrunna, andra 

nybyggnadsområden, befintlig bebyggelse)? 
 
  



Litteraturstudieområden  
● = Huvudområde 

○ = Underområde 
● Omvärldsanalys 

○ tekniker 
○ vattenförbrukning 
○ socialt 

● Befintlig prognos  
○ Regering 
○ kommunen 
○ datainsamling 
○ Uppsala vatten 

● Tekniker i hushållet 
○ Toaletter 
○ Duschar 
○ Munstycke på kranar 

● Ledningsnät och regnvatten 
○ regnvatteninsamling och användning  
○ ledningsläckage 
○ återanvändning av vatten  

● Källsorterande avlopp 
○ urinseparation 
○ svartvattenseparation 
○ matavfallskvarnar 
○ ledningsnät 
○ slamanvändning 

● Dagvatten och stadsodling 
○ öppen dagvattenhantering 
○ stängd dagvattenhantering 
○ användningsområden 
○ urban matodling 

 
Tidsplan 
Se bifogat ganttschema och projektplanering nedan 
 

3/4 ons Uppstartsmöte där vi skriver ett samarbetsavtal. Brainstorma och 
sammanställa vad vi tror är mål och syfte med projektet. Börja göra 
ganttschema och preliminär projektplan. 

4/4 tors Skriva klart ganttschemat och den preliminära projektplanen och skicka till 
Monica och David senast 17.00.  

5/4 fre Få återkoppling på ganttschemat och projektplanen och göra presentation av 
projektplanen och hur kursmål 1 ska uppfyllas. Öva på presentationen. 

8/4 mån Öva på presentationen. Redovisning av projektplan kl 14.15-14.40. Börja 
med litteraturstudie. 



9/4-12/4 Självständigt arbete, litteraturstudie. Lämna in 12.00, reflektionsmöte efter 
lunch 12/4. 

10/4 ons Möte med beställaren kl 8.00-9.00 och se över produktmål.  

23/4 tis Börja sammanställa slutgiltiga litteraturstudien. 

24/4 ons Inlämning litteraturstudie 17.00. 

25/4 tors Börja förbereda mittredovisning och öva på att presentera för varandra. 
Starta dokument för slutrapport. 

29/4 mån Mittredovisning 8.00-12.00. 

29/4-3/4 Populärvetenskaplig litteraturstudie, inlämning 3/4. 

6/5-14/5 Arbeta heltid med slutrapporten. 

15/5 ons Skicka in första versionen av slutrapporten till Monica senast kl 12.00. Börja 
revidera den preliminära slutrapporten samt förbereda STUNS-redovisning. 

21/5 tis Skicka in preliminär slutrapport på studentportalen senast 17.00. Börja 
förbereda slutredovisning och öva på redovisning. Börja läsa 
opponeringsrapport. 

22/5 ons Öva inför STUNS-redovisning. Fortsätt läsa opponeringsrapport. 

23/5 tors STUNS-redovisning 

27/5-28/5 Öva inför presentation samt förberedelse av opponering. 

29/5 ons Presentation och opponering av projekt (sker i tvärgrupper). 

3/6 mån Omarbetad preliminär slutrapport skickas in senast 17.00 till Monica.  
Individuellt: Skicka in populärvetenskaplig sammanfattning och abstract. 

4/6 tis Arbeta med sista reflektionsdokumentet. Reflektionsdokument laddas upp 
senast 17.00 på studentportalen. Sammanställning inför slutseminarium.  

5/6 ons Seminarium 10-12. Sammanställ slutrapport och skicka in. 
 
 

Referenser 
hållbar utveckling - Uppslagsverk - NE.se. Available from: 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/h%C3%A5llbar-
utveckling. [Accessed 2019-04-05]. 

https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
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Projektplan - Vägval för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar 
 
Projektdeltagare 
Tove Gannholm, Adela Toranian, Jakob Forsgren, Anna Jarmander, Stina Perman och Karl 
Englund 
 
Bakgrund 
Regeringen presenterade 2017 åtta exploateringsområden där uppdraget är att utveckla nya 
hållbara stadsdelar. Ett av dessa områden är Bergsbrunna i Uppsala, där expansionen sker 
från grunden. Uppsala ska till 2050 expandera för att kunna tillgodose behovet för en 
befolkning som prognostiseras till 300 000. Därför ska den södra delen av staden utvecklas 
och för att säkerställa en hållbar resursanvändning vill Uppsala kommun att framtida vägval 
för vatten kartläggs. Med hållbar utveckling menas att ett samhälle lever på ett sådant sätt så 
att resurserna räcker till även i framtiden (hållbar utveckling - Uppslagsverk - NE.se). Detta 
projekt utforskar tekniska och sociala lösningar för effektiv hushållning med vatten i 
Bergsbrunna och tar fram underlag för modellering av vatten och avlopp i 
modelleringsprogrammet LEAP. Underlaget är tänkt att användas av Uppsala kommun vid 
modellering vattenförbrukning och kan lägga grunden för Uppsala kommuns vägval. 
 
Vision 
Hållbar vattenförsörjning i framtidens Uppsala. 
 
Syfte 
Undersöka olika lösningar för förändrad vattenanvändning utifrån ett hållbarhetsperspektiv,         
för att ge en grund för framtida vägval inom stadsplanering. 

 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3
https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3
https://www.zotero.org/google-docs/?FhyGX3


Processmål 
Arbeta kontinuerligt mot slutrapporten. 
Samla in information och data genom litteraturstudie. 
Presentera tillsammans och enskilt inför andra. 
Arbeta i ett projekt med andra människor. 
Sammanställa en vetenskaplig rapport. 
Genomföra ett projekt inom ramen för kursen för att ge erfarenheter och utveckla förmågor. 
 
Produktmål 

- Ta fram en översikt för hur vattenanvändningen i Uppsala ser ut idag för att kunna 
jämföra effekten av att implementera olika nya lösningar med effekten av att bygga 
med befintliga lösningar. 

- Ta fram olika lösningar och  
- data på deras vattenanvändning för modellering i LEAP och jämförelse 

sinsemellan. 
- data över hållbarhetsaspekter utöver vattenanvändning, som inte 

nödvändigtvis går in i LEAP eller som inte går att jämföra med andra 
lösningar. 

- diskussion om andra aspekter av lösningarna som är svårare att kvantifiera. 
- Sammanställa en slutrapport där de olika lösningsförslagen och deras vattenåtgång 

och andra hållbarhetsaspekter presenteras och diskuteras. 
 
Frågeställning 
Hur ser vattenanvändningen i Uppsala ut idag och vad blir effekten av att använda nya kontra                
etablerade lösningar? 

Metod 
Alla i projektet kommer arbeta parallellt med litteraturstudier för att samla in tillräckligt med 
information för arbetet. Litteraturstudien är tillsammans med data från beställaren grunden 
för sammanställningen av olika lösningsförslag. 
 
Vägledande frågor för litteraturstudien 

- Hur påverkar lösningarna vattenförbrukningen? 
- Vilka andra hållbarhetsaspekter påverkas av lösningarna? 

- Hur ser energi- eller kemikalieförbrukningen ut för lösningarna? 
- Kan restprodukter från lösningarna användas som resurs? 

- Hur påverkas lösningarna av sociala aspekter, t.ex: 
- Kommer lösningarna att kräva en livsstilsförändring? 
- Kan lösningarna påverka människors beteende på sikt? 
- Hur ekonomiskt tillgänglig kommer lösningarna att vara? 

- Vilka risker tillkommer med lösningarna? 
- Hur går lösningarna ihop med kommunens prognos? 



- I vilket utvecklingsstadium befinner sig tekniken för lösningsförslagen idag? 
- I vilka delar av Uppsala kan lösningen användas (Bergsbrunna, andra 

nybyggnadsområden, befintlig bebyggelse)? 
 

Litteraturstudieområden  
● = Huvudområde 

○ = Underområde 
● Omvärldsanalys 

○ tekniker 
○ vattenförbrukning 
○ socialt 

● Befintlig prognos  
○ Regering 
○ kommunen 
○ datainsamling 
○ Uppsala vatten 

● Tekniker i hushållet 
○ Toaletter 
○ Duschar 
○ Munstycke på kranar 

● Ledningsnät och regnvatten 
○ regnvatteninsamling och användning  
○ ledningsläckage 
○ återanvändning av vatten  

● Källsorterande avlopp 
○ urinseparation 
○ svartvattenseparation 
○ matavfallskvarnar 
○ ledningsnät 
○ slamanvändning 

● Dagvatten och stadsodling 
○ öppen dagvattenhantering 
○ stängd dagvattenhantering 
○ användningsområden 
○ urban matodling 

 
  



Tidsplan 
Se bifogat ganttschema och projektplanering nedan 
 

3/4 ons Uppstartsmöte där vi skriver ett samarbetsavtal. Brainstorma och 
sammanställa vad vi tror är mål och syfte med projektet. Börja göra 
ganttschema och preliminär projektplan. 

4/4 tors Skriva klart ganttschemat och den preliminära projektplanen och skicka till 
Monica och David senast 17.00.  

5/4 fre Få återkoppling på ganttschemat och projektplanen och göra presentation av 
projektplanen och hur kursmål 1 ska uppfyllas. Öva på presentationen. 

8/4 mån Öva på presentationen. Redovisning av projektplan kl 14.15-14.40. Börja 
med litteraturstudie. 

9/4-12/4 Självständigt arbete, litteraturstudie. Lämna in 12.00, reflektionsmöte efter 
lunch 12/4. 

10/4 ons Möte med beställaren kl 8.00-9.00 och se över produktmål.  

23/4 tis Börja sammanställa slutgiltiga litteraturstudien. 

24/4 ons Inlämning litteraturstudie 17.00. 

25/4 tors Börja förbereda mittredovisning och öva på att presentera för varandra. 
Starta dokument för slutrapport. 

29/4 mån Mittredovisning 8.00-12.00. 

29/4-3/4 Populärvetenskaplig litteraturstudie, inlämning 3/4. 

6/5-14/5 Arbeta heltid med slutrapporten. 

15/5 ons Skicka in första versionen av slutrapporten till Monica senast kl 12.00. Börja 
revidera den preliminära slutrapporten samt förbereda STUNS-redovisning. 

21/5 tis Skicka in preliminär slutrapport på studentportalen senast 17.00. Börja 
förbereda slutredovisning och öva på redovisning. Börja läsa 
opponeringsrapport. 

22/5 ons Öva inför STUNS-redovisning. Fortsätt läsa opponeringsrapport. 

24/5 tors STUNS-redovisning. 

27/5 mån Presentation på kommunen. 

27/5-28/5 Öva inför presentation samt förberedelse av opponering. 

29/5 ons Presentation och opponering av projekt (sker i tvärgrupper). 



3/6 mån Omarbetad preliminär slutrapport skickas in senast 17.00 till Monica.  
Individuellt: Skicka in populärvetenskaplig sammanfattning och abstract. 

4/6 tis Arbeta med sista reflektionsdokumentet. Reflektionsdokument laddas upp 
senast 17.00 på studentportalen. Sammanställning inför slutseminarium.  

5/6 ons Seminarium 10-12. Sammanställ slutrapport och skicka in. 
 
 

Referenser 
hållbar utveckling - Uppslagsverk - NE.se. Available from: 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/h%C3%A5llbar-
utveckling. [Accessed 2019-04-05]. 

https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
https://www.zotero.org/google-docs/?3sFGGj
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Rapportinstruktioner 
1. Använd google docs funktion med rubriker, underrubriker och normal text 
2. Typsnitt: Times New Roman 
3. Teckenstorlek normal text: 12 
4. Radavstånd: 1,5 
5. Text under figur eller över tabell, kursiv teckenstorlek 10, ex:  

Figur X: figurtext figurtext figurtext. 
6. Markera figurnummer med ett rött X tills vi vet vilket det ska vara. 
7. Använder , som decimalavskiljare 
8. Figurer centrerade och textbrytande 
9. Numrera rubriker och underrubriker i slutet 
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Sammanfattning 
 
Stavfel har åtgärdats och förtydlingar har gjorts där det var önskvärt. Begrepp som önskades 
förtydligas har lagts till i ordlistan och ordlistan har uppdaterats så att begreppen ligger i 
bokstavsordning. Källhänvisningar är tillagda där det behövde förtydligas. 
 
Rapporten har setts över med avseende på mellanrum mellan tusental, till exempel “20 000”, 
så att rapporten är enhetlig. Stycket om Tallinn från omvärldsanalysen återinfördes. 
 
Kapitlet om LEAP har tagits bort och en markant förkortade version av texten har lagts in 
under inledningen. Sankeydiagramen (figur 7-8 samt B1-B5) har gjorts om med mer logisk 
färgsättning och beteckningar som överensstämmer med övriga rapporten. 
 
Orsaker till klimatförändringar i Bergsbrunna tas inte upp i rapporten eftersom fokuset ligger 
på förändringen, inte orsaken. 
 
Vi har tyvärr inte lyckats ta fram någon data för ett genomsnittligt villatak i Sverige för att 
kunna göra en jämförelse över regnvatteninsamlingsyta men undersökningen vi läst räknar 
med att det är representativt för villatak i Kanada. 
 
En kort beskrivning om vakuumtoaletter är tillagd. 
 
Antagandet att vattenbesparande munstycke endast påverkar disk har förtydligats genom att 
lägga till att disken handdiskas under rinnande vatten. 
 
Kommentar: “Vet man vad som skulle vara den mest minskande faktorn? Dusch?”. Poängen 
med undersökningen är att undersöka kombinationen av lösningar bidrar till en minskad 
vattenanvändning.  
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Sammanfattning 

Uppsala är en av åtta städer som på begäran av regeringen valts ut för uppdraget hållbar                
stadsutveckling. Projektet arbetar med stadsdelen Bergsbrunna i Uppsala där kommunen          
planerar att exploatera. På beställning av Uppsala kommun har en undersökning gjorts för             
olika lösningar inom vattenanvändning utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med hur          
Uppsala använder sitt vatten idag. Detta för att kunna svara på hur vattenanvändningen ser ut               
med dagens tekniker i jämförelse med möjliga nya lösningar. Uppsala kommun kommer            
senare använda data för lösningar som undersöks i denna rapport för att modellera             
vattenanvändning i modelleringsprogrammet LEAP. 

Enligt Uppsala Vatten använder en Uppsalabo i snitt 140 L dricksvatten per dygn. Denna              
rapport undersöker flera möjliga lösningar för att minska vattenanvändningen: hur det           
kommer sig att andra städer har en lägre medelvattenanvändning per person och dygn, hur              
vattenmätare påverkar vattenanvändningen, om regnvatteninsamling är möjligt och i vilken          
grad regnvatten kan ersätta dricksvatten, vattenbesparande tekniker i hushållet såsom          
vattenbesparande munstycken, vattencirkulerande dusch samt gråvattenåtervinning, olika       
tekniker för avloppssystem, stadsodling, dagvattenhantering och vegetationsklädda tak. 

De kvantifierade lösningarna jämförs med varandra och med Uppsala Vattens          
förbrukningstal. Minskad dricksvattenanvändning för diskning får störst effekt av munstycket          
dimmläge (0,56 L per person och dygn). Minskad dricksvattenanvändning för dusch får störst             
effekt vid implementering av vattencirkulerande dusch (5,6 L per person och dygn). Minst             
vattenanvändning för avloppssystem får tekniken med kombination av urinsorterande system          
och vakuumtoalett (1,1 L per person och dygn). En lösning vars funktion väcker medvetenhet              
om dricksvattenanvändning hos befolkningen är vattenmätaren vilket ger en minskning av           
dricksvattenanvändningen med 20 %. För dagvatten och stadsodling genomförs         
exempelberäkningar. En riskbedömning för lösningar i denna rapport kan guida vägval.  

I resultatet visas särskilt på två scenarion, där lösningar sätts samman, med hjälp av              
sankeydiagram. Det första scenariot visar hur dricksvattenanvändningen skulle förändras med          
vattenmätare och konventionella snålspolande toaletter. Detta resulterade i en besparing på           
upp till 31 L dricksvatten per person och dygn. Det andra scenariot kallas för “mest               
vattenbesparande scenario” och visar kombinationen av de mest vattenbesparande teknikerna,          
samt ersättning av dricksvatten med regnvatten för områdena övrigt, toalettspolning och tvätt.            
Detta resulterade i en dricksvattenbesparing på nästan 127 L dricksvatten per person och             
dygn. Ett resultat är även att vissa tekniker inte bör kombineras för bästa effekt. 

Kvaliteten på källorna som används i rapporten varierar. För att kunna genomföra            
beräkningar och komma fram till ett resultat har förenklingar och antaganden gjorts.            
Projektets begränsade omfattning gör även att många hållbarhetsaspekter bortom         
vattenanvändning bara berörs ytligt eller har behövts uteslutas helt. Resultaten bör därför inte             
användas direkt, utan kan ses som guide för fortsatta undersökningar och framtida vägval. 

Slutsatsen är att nya tekniker och lösningar bör vara standard för hållbar stadsutveckling             
inom vattenanvändning. Rapporten visar på att det finns ett stort antal möjliga lösningar som              
kan bidra till att minska vattenanvändningen för en hållbar stadsutveckling. 
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Ordlista 
ber. Förkortning för beräkning  

Cistern Toalettens vattentank 

Dagvatten Tillfälligt vatten som finns på mark eller konstruktioner, ofta 
förekommande på grund av regn. 

Fekalie Avföring, den substans som återstår efter att föda har passerat 
genom kroppen. 

Gråvatten Vatten från bad, disk och tvätt. Även kallat BDT-vatten. 

Hydroponisk odling Odling i näringslösning i motsats till odling i jord. 

Akvaponisk odling Odling där vatten från fiskodling renas genom att vattna 
växtodling och sedan återförs vattnet till fiskodlingen. 

RCP Representative Concentration Pathways (RCP) är utsläpps- och 
strålningsscenarion som används för att beräkna framtidens 
klimat. 

Recipient Vattendrag som tar emot dagvatten eller spillvatten. 

Spillvatten Samlingsnamn för svart- och gråvatten. 

Stadsodling Odling som sker i städer. 

Svartvatten 
 
Hårdgjord yta 

Det vatten som kommer ut från toaletter. 
 
En yta där infiltration inte kan ske, till exempel tak eller asfalt. 
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Therese
Flytta upp till rätt plats :)

Tove Gannholm
Har sorterat om i ordlistan så att allt ligger i alfabetisk ordning

Therese
Gud vilken bra idé att ha ordlista! minimerar risken för missförstånd från första stund.

Kalle Englund
Tack för feedbacken, vi har behandlat inputen



1. Inledning 
Hållbar utveckling myntades första gången 1987 i Vår gemensamma framtid (Our common            
Future) från Report of the World Commission on Environment and Development som även är              
känd med det informella rapportnamnet Brundtlandrapporten (United Nations, 1987).         
Rapporten skrevs av världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta            
nationerna och leddes av Norges statsminister 1987, Gro Harlem Brundtland. Hållbar           
utveckling består av tre grunder vilka är ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och            
social hållbarhet (United Nations, 1987). Brundtlandrapporten definierar begreppet hållbar         
utveckling enligt: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov            
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (United           
Nations, 1987). 

Större delen av världens befolkning lider av vattenbrist och vattenrelaterade kriser blir allt             
vanligare som en följd av den globala uppvärmningen (Brears, 2016). Brears skriver även att              
på grund av oftare förekommande extremväder kommer dessutom dricksvattenkvaliteten att          
försämras (Brears, 2016). 

Regeringen har beslutat om åtta städer där uppdraget är att exploatera med riktlinje hållbar              
stadsutveckling (Sveriges Riksdag, 2010). En av städerna är Uppsala där stadsdelen           
Bergsbrunna planeras att exploateras. Uppsala är en växande stad och har som policy att vara               
en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt           
(Kommunfullmäktige, 2017). Med detta tillkommer flera utmaningar, en av dessa är hållbar            
vattenanvändning. Uppsala ska till 2050 expandera för att kunna tillgodose behovet för en             
befolkning som prognostiseras att passera 300 000 (Uppsala kommun, 2018). Därför ska den             
södra delen av staden utvecklas och för att säkerställa en hållbar resursanvändning gällande             
vatten vill Uppsala kommun att vägval för vattenanvändning i framtida stadsdelar planeras på             
ett hållbart sätt.  

Detta projekt undersöker tekniska och sociala lösningar för effektiv hushållning med vatten i             
Bergsbrunna och tar fram underlag för modellering av vatten och avlopp i            
modelleringsprogrammet LEAP. Underlaget är tänkt att användas av Uppsala kommun vid           
modellering av vattenanvändning och hjälper att lägga grunden för Uppsala kommuns vägval            
för framtida stadsdelar. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att undersöka olika lösningar för förändrad vattenanvändning utifrån            
ett hållbarhetsperspektiv, för att ge en grund för framtida vägval inom stadsplanering. Detta             
har konkretiserats genom följande tre mål: 

1. Ta fram en översikt för hur vattenanvändningen i Uppsala ser ut idag för att kunna               
jämföra effekten av att implementera olika nya lösningar, med effekten av att bygga             
med etablerade lösningar. 
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Therese
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Jakob Forsgren
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Therese
Förstår inte riktigt formuleringen, vad ska jämföras med vad här?EDIT: Tolkar det som att ni menar att man ska jämföra nya oprovade lösningar med lösningar som används i dagsläget.

Anna Jarmander
De nya lösningarna behöver inte nödvändigtvis vara oprövade, se riskbedömningen. Men annars korrekt.

Therese
I min hjärna är mål väldigt produktbaserad, dvs istället för att "ta fram översikt som..." skulle jag säga att målet är "en översikt som...". Men det är självklart väldigt personligt och jag tror inte eran formulering rent tekniskt är fel!

Jakob Forsgren
En rimlig synpunkt. Då punkt 2) är svårare att formulera om på det föreslagna sättet behåller vi den nuvarande formuleringen för att vara konsekventa mellan 1) och 2).



2. Ta fram olika lösningar och  
- data på deras vattenanvändning för modellering i LEAP och jämförelse          

sinsemellan.  
- data över hållbarhetsaspekter utöver vattenanvändning, som inte       

nödvändigtvis går in i LEAP eller som inte går att jämföra med andra             
lösningar. 

- diskussion om andra aspekter av lösningarna som är svårare att kvantifiera. 
3. Sammanställa en slutrapport där de olika lösningsförslagen och deras         

vattenförbrukning och andra hållbarhetsaspekter presenteras och diskuteras. 

1.2 Frågeställning 
Hur ser vattenanvändningen i Uppsala ut idag och vad blir effekten av att använda nya kontra                
etablerade lösningar? 

1.3 Avgränsningar 
Att stadsdelen Bergsbrunna till största delen kommer att byggas från grunden minimerar            
begränsningarna för vilka lösningar som kan implementeras, projektet avgränsas därför          
geografiskt till denna stadsdel. En annan avgränsning är att projektet inte undersöker            
produktionen av dricksvattnet, och inte heller behandlar vattnet som går ut från staden till              
reningsverken. Fokus ligger därför endast på det vatten som rör sig inom stadsdelen. 

Det är inte bestämt vilka typer av arbetstillfällen som kommer att finnas i Bergsbrunna, och               
vattenanvändningen på olika arbetsplatser och industrier kan se väldigt olika ut. Projektet            
koncentrerar sig därför i första hand på lösningar som går att använda i hushåll och offentlig                
miljö. Det är inte heller bestämt vilka ytor som kommer finnas i Bergsbrunna och därför               
utförs endast exempelberäkningar på ytor. Ytterligare en avgränsning är att projektet inte            
begränsas av vilka lagar som gäller i dagsläget eller vilka möjligheter som kommunen har att               
påverka stadsplanering och utbyggnad, då dessa och liknande faktorer kan komma att ändras i              
framtiden. Av snarlika anledningar läggs inget fokus på de ekonomiska aspekterna av att             
implementera olika lösningar. 

2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs översiktligt Uppsala kommuns syn på hållbar stadsutveckling och            
vattenanvändning i Bergsbrunna, modelleringsprogrammet LEAP samt olika lösningar inom         
området vatten och avlopp. 

2.1 Uppsala kommun 
Uppsala kommun har fastlagt en policy för hållbar utveckling som beskriver hur kommunen             
ska arbeta för att utvecklas hållbart (Kommunfullmäktige, 2017). Policyn är framtagen efter            
FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2016). Kommunen          
skriver i policyn att deras utgångspunkter är: 
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Therese
Väldigt kort avsnitt, kanske går att skriva ihop med 1.1 genom att skriva: "Målen ska uppnås genom frågeställningen..."

Jakob Forsgren
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Info
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Jakob Forsgren
Omformulerat och förtydligat.

Therese
Tydlig, lättläst och lättförstådd frågeställning. Bred så att ni öppnar dörrar för alla möjliga resultat. Ej kvantitativ vilket är bra, dvs ni binder inte upp frågeställningnen i en ja/nej fråga vilket innebär att det finns gott om rum för reflektion.

Jakob Forsgren
Tack!



- “Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt,           
nationellt, regionalt och lokalt” 

- “Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling” 
 

Uppsala kommun har idag en folkmängd på 219 914 invånare, vilket 2050 beräknas ha vuxit               
till 300 000 (Kommunledningskontoret, 2018; Uppsala kommun, 2018). Av denna anledning           
planerar kommunen att exploatera nya stadskärnor, där en av dessa är stadsdelen Bergsbrunna             
som en del av Uppsala södra (Uppsala kommun, 2016; Kommunfullmäktige, 2018).  

2.1.1 Bergsbrunna 
En generell bild över hur Bergsbrunna planeras att uppföras kan ses i figur 1 (Andersson &                
Uppsala kommun, 2019).  

 

Figur 1: Generell bild över var Bergsbrunna planeras att upprättas, inom röd markering, utifrån 
översiktsplanen (Andersson & Uppsala kommun, 2019)  

År 2017 hade Bergsbrunna 1 372 invånare (Kommunledningskontoret, 2018), och större           
delen av nybyggnationen i stadsdelen kommer enligt Uppsala kommuns översiktsplan ske på            
obebyggd mark (Uppsala kommun, 2016). Det ska byggas på ett sätt så att Bergsbrunna              
“bidrar till utveckling av resurseffektiva, innovativa och hållbara tekniska         
försörjningssystem“. Enligt översiktsplanen ska det i Bergsbrunna finnas både bostäder,          
verksamheter och grönområden. 

En av utmaningarna med att ta fram en prognos för den framtida vattenanvändningen i              
Bergsbrunna är osäkerheten i hur vattenanvändningen kommer att förändras till 2050. För att             
beräkna dricksvattenbehovet i Bergsbrunna om stadsdelen skulle använda samma mängd          
dricksvatten som Uppsalagenomsnittet 2013 användes följande data: 
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- Bergsbrunna förväntas få 40 000 – 50 000 boende år 2050 (Miljöhandläggare Uppsala             
kommun, 2019) 

- Bergsbrunna förväntas få 15 000 – 20 000 arbetsplatser 2050 (Miljöhandläggare           
Uppsala kommun, 2019) 

- Bergsbrunna kan beräknas få ett medelvärde på 2,5 boende per hushåll 2050            
(Miljöhandläggare Uppsala kommun, 2019) 
 

Enligt Holmgren (2018) använder en genomsnittlig Uppsalabo idag 140 L dricksvatten per            
dygn, vilket enligt Svenskt Vatten (2017) motsvarar genomsnittet för hela landet.           
Fördelningen mellan de olika användningsområdena i hushållet presenteras i figur 2. 

 

         Figur 2: Fördelning av vattenanvändning per person och dygn (Svenskt Vatten, 2017; Holmgren, 2018).  

2.2 Modelleringsprogrammet LEAP 
LEAP står för ”Long-range Energy Alternatives Planning system” och är ett datorprogram            
som används för att bland annat göra bedömningar av klimatförändringar och utföra            
energianalyser. Det är detta program som kommer användas av Uppsala kommun för att             
modellera vattenanvändningen i Bergsbrunna.  

Programmet är framtaget av Stockholms internationella miljöinstitut (SEI). LEAP är utformat           
runt scenarioanalys och modellerna bygger ofta på olika självständiga scenarion som kan            
jämföras med varandra för att avgöra vilka åtgärder som är mest gynnsamma. Främst är              
programvaran framtagen för att modellera användning och produktion av energi samt utsläpp            
av växthusgaser (LEAP, u.å.). Tack vare programmets flexibilitet kan även andra företeelser            
modelleras, så som exempelvis byggmaterial och vatten (Jedland, 2019). 

En fördel med LEAP gentemot andra analysverktyg på marknaden är att det krävs relativt lite               
indata för att kunna genomföra en modellering. Detta tack vare sin mångsidighet när det              
kommer till modelleringsmetod och att många av de inbyggda funktionerna är frivilliga.            
Därför kan en modellering utföras med en liten mängd indata inledelsevis och sedan             
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Therese
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Jakob Forsgren
Kortat enligt rekommendation och inbakat i slutet av inledningen.

Therese
Hade önskat figuren jobbade med fler färger istället för olika nyanser av blå, för tydlighetens skull.Vad menas med svenskt vatten samt uppsala vatten?

Adela Toranian
Vi valde blå efter temat: "vatten".
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vidareutvecklas med mer datapunkter där detta kan göra modellen mer verklighetstrogen           
(LEAP, u.å.). 

2.3 Omvärldsanalys 
År 2050 kommer cirka 6.4 miljarder människor att bo i städer och efterfrågan på vatten               
beräknas öka med 55 % (Cities of the Future, 2019a). På grund av klimatförändringar behövs               
en mer hållbar vattenanvändning i framtiden och detta avsnittet behandlar faktorer som            
ansetts effektiva i det avseendet i städerna Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza            
(Stavenhagen et al., 2018). 

2.3.1 Vattenbehovsåtgärder 
En definition på vattenbehovsåtgärder, WDM (water demand management), består av minst           
en av följande fem delar enligt Brooks (2006):  

- Sänka kvaliteten eller kvantiteten på vatten som behövs för att uppfylla ett visst             
uppdrag. 

- Förändra uppdraget således att det kan bli uppfyllt med mindre vatten eller med lägre              
vattenkvalitet. 

- Reducera förlusten av kvantitet eller kvalitet hos vatten när det går från källa, genom              
ledningsnät och vidare till utlopp. 

- Förflytta tidpunkten av användning från hög- till lågbelastning. 
- Öka kapaciteten hos vattensystemet så det kan fortsätta att leverera till samhället även             

under perioder när tillgången till vatten är låg. 
 

Denna definition på WDM är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid hantering av vatten.               
Den går att applicera på vattenanvändningen i jordbrukssyfte såväl som i de urbana miljöerna              
eftersom den behandlar både kvaliteten och kvantiteten på vattnet.  

Att vattenanvändningen framför allt måste effektiviseras och minskas i städer beror på att det              
tillgängliga sötvattnet inte räcker till för den höga befolkningstätheten. Det som i första hand              
påverkar dagens och framtidens vattenhantering är följande faktorer (Organisation for          
Economic Co-operation and Development, 2016): 

- åldrad eller obefintlig infrastruktur 
- lagar och förordningar 
- klimatförändringar 
- vattenföroreningar 
- hur prioriterad vattenhanteringen är på den politiska agendan 

 
Andra faktorer som omnämns är växande befolkning och stadsutveckling.  

2.3.2 Effektiva åtgärder för vattenanvändning 
Stavenhagen et al. (2018) jämförde vattenanvändning i fyra europeiska städer för att få             
förståelse för vilka faktorer som har störst inverkan på hushållens vattenanvändning. Dessa            
städer var Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza, vilka alla hade relativt låg            
vattenanvändning per person jämfört med Uppsala år 2015. Undersökningen hade fokus på            
hur olika vattenföretag värderade ett antal faktorers påverkan på vattenanvändningen. Den           

10 

Info
stor bokstav som i förra punktlistan

Stina Perman
Fixat

Info
varför har ni kollat på just dessa städer? ge gärna exempel på faktorer som kommer tas upp!

Stina Perman
La till en mening om varför de är intressanta

Therese
Intressant och väl förklarat, visste inte att det här var ett så vedertaget begrepp.

Tove Gannholm
WDM är ett begrepp som vi har översatt med "vattenbehovsåtgärder"

Therese
Vad är ett vattenföretag? Antar att det är ett företag med hög vattenförbrukning eller ett vattenverk.

Stina Perman
Ändrade till branschorganisation

Info
vilka?

Stina Perman
löst

Info
källa

Stina Perman
fixat



utfördes genom att förse dessa vattenföretag med ett frågeformulär per år under en             
tioårsperiod (1995-2015) som behandlade vattenanvändningen och avgiftsutvecklingen, och        
genom att hålla intervjuer med vattenexperter i respektive stad. Detta betyder att resultatet             
baserades på subjektiva uppfattningar men ger likväl en överblick på vilka faktorer som             
bidrar till en lägre vattenanvändning. Vattenanvändning och dess minskningen för respektive           
stad presenteras i tabell 1 (Stavenhagen et al., 2018). 

Tabell 1: Vattenanvändning i respektive stad år 2015 och dess minskning (Stavenhagen et al., 2018) 

Städer Vattenanvändning 2015 [L/dygn & 
person] 

Minskning och år [%] 

Berlin 113 10 (1995-2015) 

Köpenhamn 104 22 (1995-2015) 

Tallinn 96 31 (1998-2015) 

Zaragoza 96 29 (2000-2015) 

 

Av de 13 faktorer som undersöktes ansågs följande ha störst effekt vid implementering             
(Stavenhagen et al., 2018): 

- Renoveringsinvesteringar och underhåll av system 
- Kampanjer för vattenbesparande tekniker  
- Installation av system som snabbt upptäcker läckage  
- Kommunala bestämmelser  
- Installation av individuella vattenmätare  
- Kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om hållbar resursanvändning 

Berlin avvek något från övriga städer genom att inte värdera någon utav faktorerna som starkt               
bidragande trots en betydande reduktion av vattenanvändning i hushållen under denna           
tidsperiod. Nedan följer mer specifik information för tre av de olika städerna.  

2.3.2.1 Berlin 
Huvudprioriteringen i Berlin var inte att minska vattenkonsumtionen, utan det var att bevara             
vattenresursernas rena och återanvändningsbara status. De ansåg att besparingen inte ska           
överdrivas då ett visst flöde krävs för att upprätthålla vattenkvaliteten (Wasserbetriebe, u.å).  

Berliner Wasserbetriebe (BWB) förser 3,5 miljoner berlinare med vatten, men de har bara             
270 000 registrerade kunder som använder vattenmätare. Medvetenheten hos befolkningen          
som gör att de håller sin vattenkonsumtion på en låg nivå måste alltså grundas i någon annan                 
faktor (Stavenhagen et al., 2018). Under tidiga 90-talet genomfördes en drastisk höjning av             
vatten- och avloppspriser, vilket troligen var den största orsaken till att den genomsnittliga             
vattenkonsumtionen minskade (Schleich & Hillenbrand, 2009). 

11 

Therese
Hade kanske inte behövt göra städerna till egna avsnitt med egna nummer, mycket plats hade då sparats i innehållsförteckningen!

Anna Jarmander
Vi väljer att ha kvar det såhär för att underlätta för läsaren då det annars skulle bli ett långt avsnitt

Info
minskning

Stina Perman
löst

Info
är det genomsnittsminskning per år de angivna åren eller totala minskningen på dessa år?

Stina Perman
Löst



2.3.2.2 Köpenhamn 
HOFOR, Danmarks största vattendistributör, har genom ett aktivt        
läckagedetekteringsprogram minskat sina vattenförluster till 7 %. Programmet innebar att se           
över hela rörsystemet var tredje år, samt använda ljudloggers som upptäcker läckage (Brears,             
2016). I Köpenhamn är det lagstadgat att alla fastigheter som är kopplade till det allmänna               
vattenledningsnätet måste ha en vattenmätare installerad, detta gäller dock inte enskilda           
hushåll. Att installera vattenmätare för enskilda hushåll skulle kunna minska          
vattenanvändning med 20 % enligt undersökning av HOFOR (Brears, 2016). 

HOFOR har många projekt för att minska vattenanvändningen hos befolkningen. Till           
exempel kan konsumenter kontakta dem om konsumenten själv vill minska sin           
vattenkonsumtion och oftast förser HOFOR konsumenten med flödesreducerare för kranar          
utan kostnad, speciellt om det är en bostadsförening som tar kontakt. HOFOR använder sig              
också av testfamiljer för att samla in data för en oprövad teknik och utvärderar resultaten               
(Brears, 2016). För att nå ut till allmänheten besöker de skolor och undervisar unga elever om                
vattenbesparing, där eleverna även får utse två vattenhjältar i klassen. Alla elever får             
dessutom en bok som handlar om vatten för att sprida kunskapen till sina föräldrar. HOFOR               
har en hemsida där information om vatten och avlopp finns och de använder sig även av                
Facebook där det anordnas tävlingar med vatteneffektiva apparater som pris (Brears, 2016).            
Däremot är den stora utmaningen för HOFOR att nå den del av befolkningen som inte anser                
att vatten är en knapp resurs. De ska i framtiden satsa på att använda mer skräddarsydda                
kampanjer för olika målgrupper (Brears, 2016).  

Det blir alltmer vanligt att samla upp regnvatten på taken till nya kontorsbyggnader,             
konserthus och universitet i Köpenhamn för att sedan använda det till att spola toaletterna,              
vilket bidrar till en betydande minskning av dricksvattenanvändningen (International Water          
Association, 2019b).  

Energiförbrukningen för att leverera en m3 dricksvatten i Köpenhamn är 0,3 kWh, vilket             
troligen är den lägsta bland alla huvudstäder. Detta har uppnåtts genom energieffektiva            
pumpar, tryckreglering i ledningarna samt installation av solpaneler på vattenledningsverken          
vilket minskat den externa elförbrukningen med 25 % per år (International Water            
Association, 2019b). Reningsverken genererar idag mer energi än vad de förbrukar genom att             
omvandla biogas till värme och el, samt med hjälp av energisnåla maskiner. Köpenhamn             
försöker alltid vara ett hållbart föredöme och exempel på detta är att på reningsverken testas               
det om det går att återvinna värme från avloppsvatten och i nya bostäder tillåts installering av                
avfallskvarnar i köket för att öka produktionen av biogas (International Water Association,            
2019b). 

2.3.2.3 Zaragoza 
Mellan 2002 till 2009 utfördes många åtgärder på infrastrukturen där den totala kostnaden             
slutade på 84,5 miljoner euro. 65 % av denna summa gick åt att renovera ledningsnätet, vilket                
var en direkt konsekvens av EU:s krav på att drastiskt minska läckaget. Antalet registrerade              
läckage halverades från 664 till 331 under perioden 1996 till 2008. Förbättringen av             
infrastrukturen fortsatte mellan år 2008 till 2013 med fokus på införande av            
regnvattensamlare, förbättrade avloppssystem och reningsverk samt översvämningsskydd       
(Celma, 2011). 
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Ett mål i Zaragoza var att etablera en vattenbesparande kultur genom en kampanj med fyra               
faser (Philip, 2011): 

1. “Små steg, stora lösningar” - Första fasen fokuserade på att öka medvetenheten för att              
minska vattenanvändningen i hushåll, offentliga byggnader och kommersiell aktivitet         
genom beteendeändringar och vattenbesparande teknik. 

2. “50 goda exempel” - Andra fasen innebar att 50 exempel på vatteneffektiv teknik             
installerades i parker, trädgårdar, offentliga byggnader och industrier för att          
demonstrera funktionerna och upprätta en positiv bild hos befolkningen. 

3. “Skola för effektiv vattenanvändning” - I den tredje fasen delades det ut broschyrer             
till de sektorer med störst vattenanvändning som förklarade hur de 50 exemplen i fas              
två fungerade. 

4. “100 000 engagemang” - Fas fyra bestod av att registrera 100 000 vattenbesparande             
engagemang från befolkningen och företag för att sedan redovisa detta på den            
internationella mässan “Water and Sustainable Development” som hölls i Zaragoza          
2008. 

Förutom denna kampanj installerades vattenmätare i varje hushåll för att erhålla direkt            
återkoppling mellan vattenanvändning i förhållande till prisändringar (Stavenhagen et al.,          
2018). 

Därefter satsades det på nya urbana miljöer med system för regnvattenåtervinning, hushåll            
med vattenbesparande apparater såsom att återanvända duschvatten, och smarta         
bevattningssystem har testats i “Parque Oliver”, där vattenmängden har minskat med 68 %             
(Celma, 2011). 

2.4 Framtidsklimat i Bergsbrunna 
Klimatscenarion är som väderprognoser men långsiktigt och för klimatet. Som grund för            
antaganden används ett utsläpps- och strålningsscenario (SMHI, u.å. a). Denna rapport           
använder RCP8,5 som innebär höga utsläpp av koldioxid även framöver (SMHI, 2017) och             
utgår från SMHI:s klimatscenarion för Skandinavien (SMHI, u.å. b) samt för Uppsala län             
(Sjökvist et al., 2015). Samtliga värden från klimatscenariona är medelvärden över långa            
tidsperioder och de verkliga värdena kan därför variera år till år. 

Årsnederbörden kommer att öka till andra halvan av seklet i Bergsbrunna (SMHI, u.å. b,              
2019a). Den extrema nederbörden vilken påverkar risken för skyfall, översvämning och           
förändrat flöde i vattendrag kommer att öka (Sjökvist et al., 2015). Antal dagar för längsta               
värmebölja, dygnsmedeltemperatur över 20 °C, kommer att öka samt antal dagar med låg             
markfuktighet kommer öka och därför kommer bevattningsbehovet att öka (Sjökvist et al.,            
2015). Vegetationsperioden blir längre vilket ger ökade möjligheter för odling (Sjökvist et            
al., 2015).  

2.5 Läckage i ledningsnätet 
Idag har Uppsalas dricksvattenledningar ett läckage på ca 13–14 % i transporten från             
vattenverken till hushållen (Lustig, 2019). Det finns således en betydande del vatten att spara              
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in om läckaget från dessa vattenledningar kan minskas. Idag lägger exempelvis Stockholm            
Vatten och Avfall merparten av sina nya ledningar i polyeten, vilket enligt dem medför en               
kraftig sänkning av mängden läckage på grund av att dessa rör inte läcker (Wahlund, 2019).               
Även Oslo kommun använder sig av denna typ av ledningar för sitt vattennät (Cranser, 2013). 

Om denna typ av rör eller likvärdiga används kan vattenanvändning i teorin minska med              
uppemot 14 %. Det är dock inte realistisk att tänka sig ett helt läckagefritt rörsystem. Men                
exempelvis har Danmark lag på att vattenbolagen inte får ha större läckage än 10 % och om                 
inte detta uppnås får vattenbolaget böter (Eriksson & Kamstrup Sverige, 2019), vilket tyder             
på att det är möjligt att få ner totala läckaget till under 10 %.  

2.6 Regnvatteninsamling för hushållsbruk 
Regnvatteninsamling är en av de äldsta metoderna som människor har använt sig av för att               
tillskansa sig vatten. Betydelsen av regnvatteninsamling har dock minskat sedan industriella           
revolutionen i takt med att centraliserade dricksvattensystemet har används i allt större            
utsträckning. Under senare år har däremot regnvatteninsamling fått en allt större betydelse            
runt om i världen på grund av en ökande brist på dricksvatten. Exempelvis är Australien en                
av de länderna där regnvatteninsamling har börjat användas i allt större utsträckning. Även i              
Japan har användningen av regnvatten ökat tack vare statligt stöd (Söderqvist, 2019).  

Kärnan i ett regnvatteninsamlingssystem är en uppsamlingsyta, exempelvis ett hustak, samt           
någon typ av förvaring av de uppsamlade vattnet, så att vattnet kan användas när det behövs.                
En sådan förvaring kan exempelvis ske via en tank nedgrävd i marken. Beroende på vad               
regnvattnet ska användas till kan det även krävas olika typer av rening innan de samlade               
vattnet används (Campisano et al., 2017). Regnvatteninsamling kan fördröjer nederbörd och           
minskar mängden vatten som belastar dagvattenhanteringen (Farahbakhsh et al., 2009). 

2.6.1 Existerande system  
Ett exempel på modellering av vattenbesparingar som kan fås genom att samla in regnvatten              
har gjorts på den kanadensiska staden Guelph. Där har man med hjälp av en dataserie med                
regnmängderna under en 60-årsperiod räknat ut effektiviteten av ett 160 m2 stort            
uppsamlingsområde. Det visade sig att detta uppsamlingsområde skulle kunna leda till en            
besparing av 34 % dricksvatten av ett hushålls behov genom att använda regnvatten för              
utomhusbruk, toalettspolning och tvättning av kläder om en tank på 6-8 m3 används             
(Farahbakhsh et al., 2009). 

I modellen har Guelph en genomsnittlig nederbörd på 790 mm per år (Farahbakhsh et al.,               
2009) vilket kan jämföras med 600-650 mm per år i Uppsala idag (Sjökvist et al., 2015).                
Mängd nederbörd i Uppsala beräknas att öka till 650-700 mm per år mellan åren 2021-2050               
(Sjökvist, 2015) vilket bör öka effektiviteten av regnvatteninsamling i Uppsala gentemot           
idag. En annan faktor som påverkar hur effektiv regnvatteninsamlingen kan bli är hur utspritt              
nederbörden faller under året (Farahbakhsh et al., 2009). För att undersöka om resultatet från              
modelleringen för Guelph kan antas överensstämma med situationen i Uppsala analyseras           
nederbördstrenderna i Kanadas huvudstad Ottawa, som ligger 54 mil sydväst om Guelph, och             
Stockholm. Utifrån denna jämförelse kan ett liknande mönster av nederbörden över året antas             
i de båda huvudstäderna (MittResVader.se, u.å). Dessa trenderna kan hittas i bilaga B, figur              
B6. 
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Redan idag byggs det åtminstone en större fastigheter i Uppsala som kommer använda sig av               
regnvatten för toalettspolning. Det är de så kallade Celsiushuset på fastigheten Kronåsen 1:1 i              
Sciencepark som började byggas 2018 och beräknas färdigställas i årsskiftet 2020/2021. Där            
beräknas ca 450 arbetsplatser att inrymmas (Söderqvist, 2019). 

2.7 Tekniker i hushållet 
Nedan följer tre tekniker i hushållet som kan spara på vattenanvändningen.  

2.7.1 Vattenbesparande munstycken 
Med målet att minska vattenanvändning i Kuwait genomfördes en kampanj där 1 100 000              
snålspolande strålsamlare på vattenkranar installerades i utvalda områden där         
vattenkonsumtionen var hög (Al-Senafy & Al-Khalid, 2012). Strålsamlarna hade kapaciteten          
att minska vattenåtgången med 40 % med ett flöde på 6 L per minut och kampanjen ansågs                 
lyckad och togs emot väl av invånarna (Al-Senafy & Al-Khalid, 2012).  

Det svenska företaget Altered har utvecklat ett stålsamsande munstycke till vattenkranar som            
gör det möjligt att spara upp till 98 % vatten jämfört med en vanlig vattenkran (Altered,                
2015). Munstycket är monterbart på de flesta befintliga vattenkranar och har två lägen;             
dimmläge och sprayläge efter behov, vilka väljs med en vridfunktion (Altered, 2015).            
Munstycket är utrustat med två filter; det första filtret är placerat inuti munstycket och det               
andra är placerat precis under munstyckets öppning (Mickos, 2019). När munstycket är            
inställt på dimmläge går vattnet genom båda filtren, vilket resulterar i en vattendimma som              
endast ger en vattenåtgång på 1 % av kranens normala mängd utan munstycket och med ett                
vattenflöde på 0,2 L per minut (Mickos, 2019). När munstycket istället är inställt på              
sprayläge passerar vattnet först genom det första filtret och sedan går det mesta av vattnet               
genom munstyckets öppning och en mindre del går genom det andra filtret och går ut som                
dimma (Mickos, 2019). sprayläge använder 10 % av motsvarande vattenmängd från kranen            
utan Altereds munstycke med ett vattenflöde på 1,1 L per minut (Altered, 2015). Det              
rekommenderade vattentrycket är två till åtta bar och munstycket lämpar sig inte för system              
utan tryck (Altered, 2015).  

2.7.2 Gråvatten till toalettspolning 
I Uppsala förbrukas i genomsnitt 140 L vatten per person varav 30 L går till toalettspolning                
(Svenskt Vatten, 2017). En typisk cistern innehåller 6 L vatten och flödet från ett handfat är                
0,08 L/s (Blokker et al., 2010).  

Potentialen för att återanvända gråvatten från hushåll till toalettspolning är stor (Gross et al.,              
2015). Friedler (2004) undersökte kvalitén av gråvatten från olika källor i hushållet där             
resultatet visade att gråvatten från handfat i badrum var det vatten som innehöll minst              
föroreningar. Friedler menar att eftersom efterfrågan på återanvänt gråvatten är mindre än            
produktionen är det möjligt att endast återanvända delar av det gråvatten som produceras i ett               
hushåll och att man med fördel ska använda det vatten som är minst förorenat. I en studie av                  
Campisano & Modica (2010) undersöktes huruvida gråvatten från handfat skulle kunna           
användas till toaletter för att minska vattenåtgången inom hushållen genom att mäta tiden det              
spolades i handfaten och antal toalettspolningar i sex hushåll. Därefter utfördes simuleringar            
som baserades på den erhållna datan. I simuleringarna som utförs i Campisano & Modicas              
studie (2010) pumpas vatten från gråvattentanken till cisternen när volymen gråvatten i            
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tanken matchar cisternens volym. Detta för att kunna uppnå en så stor dricksvattenbesparing             
som möjligt. I de fall där vattenflödet från vattenkranen är för lågt för att cisternen ska hinnas                 
fyllas mellan varje spolning kommer den resterande vattenvolymen att kompletteras med           
dricksvatten (Campisano & Modica, 2010). Slutsatsen från Campisano & Modicas studie           
(2010) var att det är möjligt att spara mellan 32-96 % om en gråvattentank fem gånger större                 
än cisternen används. 

2.7.3 Vattencirkulerande dusch 
Efterfrågan på vattencirkulerande duschar har under de senaste åren ökat som en följd av den               
rådande globala vattenbristen, men även på grund av en ökad miljömedvetenhet (Orbital            
Systems AB, 2018). Vattencirkulerande duschar gör det möjligt att använda en mindre            
vattenmängd vid varje dusch, vilket innebär att längre duschar kan äga rum utan att någon               
större mängd vatten används. Ett vanligt duschtillfälle i Sverige på tio minuter kräver en              
vattenmängd på 150 L, motsvarande 15 L per minut (Owen, 2018). Det svenska företaget              
Orbital Systems AB har utvecklat en vattencirkulerande dusch som ger ett motsvarande            
vattenflöde på 15 L per minut men med en betydligt mindre total vattenåtgång (Mahdjoubi,              
2018). Ett duschtillfälle på tio minuter med denna dusch använder totalt en vattenmängd på              
15 L, vilket motsvarar en minskning av dricksvattenanvändning med 90 % jämfört med en              
konventionell dusch (Owen, 2018). 5 L vatten används för att starta duschen och sedan              
tillkommer spill och avlägsning av det vatten som inte återanvänds (Owen, 2018). 

Orbital Systems duschloop består i stora drag av en brunn med tillhörande sensor som känner               
av ifall vattnet behöver renas. Det vatten som innehåller en stor mängd föroreningar byts ut               
direkt och vatten som kan renas går in i en cirkulationspump (Mahdjoubi, 2018). Detta vatten               
filtreras genom ett förfilter som filtrerar bort större partiklar och därefter går vattnet in i ett                
nanofilter som filtrerar bort mindre partiklar. Vattenkvalitén kontrolleras därefter av en           
filterkvalitésensor och hamnar sedan i en reservoar utrustad med nivåsensorer. Sist går det             
renade vattnet in i en uppvärmningsanordning (Mahdjoubi, 2018). 

2.8 Källsorterande avlopp 
Dagens svenska avloppssystem delas vanligtvis upp i dagvatten och spillvatten, där           
spillvattnet som kommer från hushållen består av gråvatten blandat med svartvatten           
(Lidström, 2013). Detta avsnitt kommer främst att titta närmare på separation av svart- och              
gråvatten, men även möjligheten att transportera matavfall i avloppssystemet. De främsta           
fördelarna med en en separation är en förenklad energi- och näringsämnesåtervinning           
(Kärrman et al., 2017), men flera möjliga separationssystem såsom vakuumtoaletter använder           
också mindre vatten än konventionella toaletter (af Petersens et al., 2001). 

2.8.1 Vakuumtoaletter 
Det finns åtskilliga exempel på genomförda projekt med separation av svartvatten i Sverige             
och resten av Europa, där ett av de senaste exemplen är projektet H+ i Helsingborg där den                 
nya stadsdelen Oceanhamnens avlopp byggs med ett vakuumsystem (Kärrman et al., 2017).            
Av spillvattnet beräknas svartvattnet innehålla 90 % av kvävet, 74 % av fosforn och 79 % av                 
kaliumet. Även om vattenbesparingen är önskvärd är den största vinsten med           
svartvattenseparation att denna högre koncentration av näringsämnen, i kombination med          
högre halter organiskt kol och lägre halter av metaller, förenklar återvinningen (Book            
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Emilsson et al., 2006). Vinsterna med separationen bygger på en minskad utspädningen av             
urin och fekalier, systemen bör därför byggas för minsta möjliga vattenanvändning samtidigt            
som tillräckligt med vatten behöver användas för att användarna ska acceptera systemet och             
driftstopp undvikas (Petersens et al., 2001). När svartvattenseparation implementerats på          
landsbygden eller mindre orter har näringsämnen kunnat spridas direkt på odlingsmark via            
det rötade avloppsslammet (Kärrman et al., 2017). I Helsingborg har man i stället beslutat sig               
för att leda klosettvattnet till reningsverket, där en separat anläggning för att ta hand om               
svartvattnet kommer att byggas (Kärrman et al., 2017). 

2.8.2 Urinsortering 
Urin utgör mindre än 1 % av spillvattnets volym, men beräknas innehålla 79 % av               
spillvattnets kväve, 49 % av dess fosfor och 59 % av dess kalium (Vinnerås et al., 2006).                 
Enligt samma princip som för separation av allt svartvatten skulle urinsortering göra det             
lättare att återvinna näringsämnen, minska belastningen på recipient och minska          
vattenanvändning (af Petersens et al., 2001). Många av de projekt med urinsorterande system             
som genomförts i Sverige sedan 90-talet har dock avbrutits, och systemen bytts ut mot              
konventionella vattenklosetter (Kärrman et al., 2017), detta trots att Sverige anses ligga i             
framkant vad gäller återanvändning av humanurin (Lienert, 2013). Den främsta anledningen           
till detta var den extra hanteringen för användaren och risk för dålig lukt, men också högre                
kostnader (Jönsson et al., 2000; Lienert, 2013; Kärrman et al., 2017). Exempelvis bedömde             
projektet H+ att ett urinsorterande system var det hållbaraste alternativet, men valde ändå bort              
det p.g.a. ovan nämnda aspekter (Kärrman et al., 2017). För att kunna implementera             
urinsortering skulle nackdelarna behöva adresseras, antingen genom att arbeta för en ökad            
acceptans av dem eller genom att att utveckla tekniska lösningar som åtgärdar dem (Lienert,              
2013). 

2.8.3 Avfallskvarnar 
Matavfall är något som i dagens Sverige vanligtvis inte transporteras med spillvattnet, men             
system med matavfallskvarnar för sådan transport är vanliga i bl.a. USA (Davidsson et al.,              
2011). Jämfört med dagens insamling i påsar har ett sådant system fördelar såsom minskade              
motortransporter och ökad bekvämlighet för användaren vilket i sin tur kan öka andelen             
matavfall som samlas in (Kärrman et al., 2017). Den största nackdelen är att matavfallet              
späds ut med resten av spillvattnet, och återvinningen av kol och näringsämnen därmed blir              
mindre effektiv (Davidsson et al., 2011). I Oceanhamnen i Helsingborg kommer ett system             
byggas där matavfallet mals i avfallskvarn och sedan transporteras i ett separat rörsystem för              
separat rötning vid reningsverket (Kärrman et al., 2017). 

2.9 Stadsodling 
Stadsodling kan tänkas ske på tak, balkonger, i hushåll, i parker och på torg eller på                
industriell skala. Stadsodling som engagerar befolkningen bidrar till social gemenskap och           
hållbarhet (Queiroz, 2017). Odling kan exempelvis ske i jord med olika bevattning, i             
hydroponisk odling eller i akvaponisk odling. Bevattning kan tänkas ske med dricksvatten,            
regnvatten eller dagvatten och påverkar därför vattenanvändningen i staden. 

Ett exempelprojekt där vertikal stadsodling på industriell skala sammanlänkas med stadens           
infrastruktur såsom fjärrvärme är Plantagon i Linköping (Plantagon, u.å.). 
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I Utah, USA, har en undersökning genomförts om vattenanvändning och effektiviteten hos            
olika bevattningsmetoder för urbana odlingar, här följer tre av dem (Pratt et al., 2018): 

- En gräsodling som bevattnades flera gånger under odlingssäsongen, 6x50 mm och           
1x100 mm, hade en total bevattning på 400 mm. 

- En grönsaksodling med droppbevattning hade ständigt flöde av vatten med total           
bevattning på 200 mm. 

- En trädgård bevattnade sina frukt- och grönsaksodlingar med sprinkler och där var            
bevattning 1380 mm. 
 

Slutsatsen av studien blev att kunskap om när och hur bevattning ska ske är grunden för en                 
effektiv bevattning (Pratt et al., 2018).  

En undersökning av salladsodling med hydroponisk odling i jämförelse med konventionell           
odling i Arizona, USA (Barbosa et al., 2015) angav att skörden, vattenförbrukningen och             
energiförbrukningen var som i tabell 2. 

Tabell 2: Skörd sallad, vattenförbrukning och energiförbrukning för hydroponisk respektive konventionell           
odling (Barbosa et al., 2015). Vattenförbrukningen och energiförbrukningen är per kg skörd.  

Odling Skörd  
[kg/m2 och år] 

Vattenförbrukning  
[L/kg och år] 

Energiförbrukning 
[kJ/kg och år] 

Hydroponisk 41 ± 6,1 20 ± 3,8 90 000 ± 11 000 

Konventionell 3,9 ± 0,21 250 ± 25 1 100 ± 75 

 
I rapporten från undersökningen menas att trots den höga energiåtgången är hydroponisk            
odling av intresse på grund av effektiv landanvändning och en mer effektiv matproduktion             
(Barbosa et al., 2015). Den hydroponiska odlingen gav 11 ± 1,7 gånger högre skörd än den                
konventionella odlingen och krävde 82 ± 11 gånger mer energi. Vattenförbrukningen för den             
hydroponiska odlingen kan beräknas till 8 % av vattenförbrukning för den konventionella            
odlingen. 

Akvaponisk odling bygger på att vatten och näringsämnen cirkulerar mellan till exempel fisk-             
eller skaldjursodling och växtodling vilket minskar utsläppen av näringsämnen (Khalil,          
2014). Det bör utredas om det finns möjlighet att använda restvärme från olika processer om               
akvaponik ska användas (Khalil, 2014). Akvaponisk odling är känslig för störningar såsom            
temperatur eller sjukdoumsangrepp (Khalil, 2014). En experimentell akvaponisk odling i          
tropikerna krävde påfyllnad med 2,4 % av systemets vattenvolym för att kompensera för             
vattenförluster och odlingens vattensystem var drygt 30 m3(Waara & Hedin, 2012). En            
odling på 750 m2 använde motsvarande 686 MWh naturgas per år och 515 MWh el per år                 
(Waara & Hedin, 2012). Förhållanden i en exempelodling, som producerade fisk och basilika,             
är 81 m3 fisktank, 420 m2 odlingsyta, 750 m2 anläggningsyta, 18 ton foder per år, 11 ton                 
fiskproduktion och 13 ton basilikaproduktion per år samt 105,5 kg Ca(OH)2, 100,9 kg KOH              
och 85,22 kg järnkelat (Waara & Hedin, 2012). 
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2.10 Dagvatten 
Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som inte infiltrerar jorden utan avrinner på ytan             
(Nationalencyklopedin, u.å.). Utbyggnad av urban yta leder till att yta med god            
infiltrationskapacitet minskar, det vill säga mängden hårdgjord yta ökar, vilket gör att både             
mängden vatten som avrinner och avrinningens hastighet ökar (Stahre, 2006). Därför är            
dagvattenhanteringssystem en väsentlig del i urban infrastruktur och bör alltså ha en central             
roll i stadsplanering (Stahre, 2006). Dagvatten kan tänkas användas till bevattning av            
stadsodling och parker vilket kan minska dricksvattenanvändningen. 

2.10.1 Stängd dagvattenhantering 
Stängd dagvattenhantering används i denna studie som ett samlingsnamn för alla           
dagvattensystem som är stängda såsom ledningar. Dagvatten från urbana områden samlades           
traditionellt sett upp i underjordiska rör för att ledas bort så fort som möjligt (Stahre, 2006). I                 
stadsdelar byggda innan 1950 är ledningarna byggda för att forsla avloppsvatten och            
dagvatten tillsammans i kombinerade ledningar medan stadsdelar byggda efter 1960 istället           
har ledningar byggda som separata system där dagvatten och avloppsvatten leds var för sig              
(Stahre, 2006). Båda metoderna medför problem. Ett problem med kombinerad ledning är att             
när det blir mycket vatten i systemet kan det bli översvämning på olämpliga ställen och när                
vattenflödet genom reningsverk blir för stor minskar reningskapaciteten (Stahre, 2006). Ett           
problem med separata system är att dagvatten ofta leds direkt ut i recipienten, utan att renas,                
och föroreningar i dagvattnet påverkar vattenkvaliteten negativt (Lidström, 2013). 

2.10.2 Öppen dagvattenhantering  
Öppen dagvattenhantering används i denna uppsats som ett samlingsnamn för          
dagvattenhanteringssystem som är öppna, enligt definition av Stahre (Stahre, 2006), såsom           
dagvattendammar och diken. I kontrast till traditionell, utbyggnadsfokuserad vattenhantering         
diskuterar Parr och Zaretsky (2011) ett koncept som går ut på en naturlig vattenhantering i en                
urban miljö. Det centrala i konceptet är ett meandrande vattenflöde och ytor som kan              
översvämmas inom ett väldefinierat område. Detta koncept skyddar mot förstörelse vid           
extremnederbörd samtidigt som översvämningsytan vid andra tillfällen kan användas som till           
exempel parkyta (Parr & Zaretsky, 2011). 

En hållbar dagvattenhantering bör täcka många aspekter såsom tekniska, miljömässiga,          
ekonomiska, estetiska och ekologiska och öppen dagvattenhantering bidrar ofta positivt till           
dessa (Stahre, 2006). Sörensen (2018) drar slutsatsen att blågrön infrastruktur (alltså öppen            
dagvattenhantering), som kombinerar vatten och vegetation kan minska        
översvämmningsrisken. Branschorganisationen Svenskt Vatten (2016) menar att       
dagvattenhanteringen måste vara hållbar och integreras i hela samhället samt att systemet            
åtminstone bör dimensioneras för att klara nederbördsförhållanden med återkomsttid på          
hundra år. Svenskt vatten (2016) konstaterar också att översvämningsytor kan vara           
nödvändiga och att endast stängd dagvattenhantering inte är tillräckligt. 

2.10.3 Dagvatten i Uppsala 
Enligt en handbok från Uppsala Vatten för dagvattenhantering i Uppsala kan dagvatten            
hanteras lokalt, det vill säga vid ursprungsområdet exempelvis där regnet faller, eller ledas             
via ledningar (stängd dagvattenhantering) eller diken (öppen dagvattenhantering) till         

19 

Info
välj att ha referens antingen i början som "enligt blalala (årtal) ..." eller bara sätta allt inom parantes i slutet av meningen.

Tove Gannholm
Åtgärdat. Jag tycker att det är värdefullt att förklara vad källan är i detta fall och har därför flyttat upp källhänvisningen



recipienter (Alm et al., 2014). En karta över av Uppsala (Alm et al., 2014) visar att Uppsala                 
Vatten leder dagvatten från platsen för den tänkta stadsdelen Bergsbrunna via ett dike till              
Sävjaån, som mynnar till Fyrisån mellan stadsdelarna Ulleråker och Ultuna. En karta över             
avrinning (Alm et al., 2014) och vattenwebben (SMHI, 2019a) visar att avrinning även sker              
topografiskt till Sävjaån från Bergsbrunna.  

Handboken anger att “hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god status uppnås i             
Uppsalas recipienter” samt att “dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt          
stadslandskap” (Alm et al., 2014). Dagvattenhanteringen bör ta hänsyn till flera olika            
aspekter, till exempel sociala, ekonomiska och miljömässiga (Pirard & Alm, 2014). Detta            
ligger i linje med att användning av öppen dagvattenhantering bör användas som behandlats i              
föregående avsnitt. 

Handboken har en tillhörande exempelsamling över dagvattenhantering som tar upp hur           
dagvatten ska hanteras i Uppsala. Uppsala har beslutat att en hållbar dagvattenhantering            
innebär att dagvatten hanteras lokalt och att “infiltration, öppen avledning och ett            
mångfunktionellt nyttjande” främst ska användas (Pirard & Alm, 2014). Exempelsamlingen          
tar upp flera olika sätt att hantera dagvatten. Även Stahre (Stahre, 2006, 2008) tar upp många                
av dessa. Nedan tas vegetationsklädda tak, dagvattendammar, grönytor och hur det ser ut i              
omvärlden upp. 

2.10.4 Vegetationsklädda tak 
Vegetationsklädda tak, även känt som gröna tak, minskar och utjämnar dagvattenflöden och            
berikar stadsmiljön (Pirard & Alm, 2014). Exempelsamlingen antar att vegetationsklädda tak           
minskar den totala mängden avrunnet vatten med 50 % på ett år, detta antagande saknar               
källhänvisning. Avrinningen från taket fördröjs inte mycket vid extremnederbörd enligt          
exempelsamlingen, utan endast på årsbasis. Vegetationsklädda tak i Augustenborg, Malmö,          
minskar avrinningen från taket med 50 % årligen (Stahre, 2008). Det är viktigt att byggnaden               
utformas efter taket (Pirard & Alm, 2014). Anläggningskostnaderna för vegetationsklädda tak           
är högre och det krävs mer underhåll i jämförelse med ett vanligt tak men vegetationsklädda               
tak anses ha ett estetiskt värde (Pirard & Alm, 2014).  

2.10.5 Dagvattendammar 
Dagvattendammar utjämnar dagvattenflöden och bidrar positivt estetiskt och ekologiskt         
(Pirard & Alm, 2014). Dagvattendammar renar dagvatten, det vill säga avskiljer föroreningar            
genom sedimentering, växtupptag och nedbrytning. Utformningen och underhåll av         
dagvattendammar är viktig för att dagvattendammars effekter ska vara effektiva (Pirard &            
Alm, 2014). 

Enligt en karta över Uppsalas dagvatten (Alm et al., 2014) finns det ett tiotal              
dagvattendammar och översilningsytor i Uppsala. Kungsängens dagvattendamm som        
byggdes 2010 kan enligt en flödes- och sediment-undersökning sägas fungera väl som en             
anläggning som avskiljer föroreningar (Arnlund, 2014). Dammen beräknas rymma drygt          
7000 m3 (Arnlund, 2014). 

En dagvattenutredning är gjord för en annan del av Uppsala som håller på att byggas ut,                
Södra staden (de Jonge et al., 2018). I dagvattenutredningen planeras för dagvattendammar            
och en utbyggnad av Bäcklösadiket för att kunna hantera ett 100-årsregn. Runt Bäcklösadiket             
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förespråkas en översvämningsyta, ett grönområde, som tillåter meandring (de Jonge et al.,            
2018). Detta stämmer väl överens med det som Parr & Zaretsky (2011) och Stahre (2006)               
förespråkar. 

2.10.6 Grönytor 
De flesta exempel som ges av dagvattenhantering är s.k. blå-grön infrastruktur där grönytor             
blandas med vattenytor och tillsammans hanterar de dagvattnet. Enligt Stahre:s olika aspekter            
som öppen dagvattenhantering bidrar med (2006) borde dagvattenhantering som skapar          
grönytor i staden vara framtiden. Om dagvattenhanteringen kan utformas så att dagvatten            
används för att bevattna växter kan man tänka sig att dricksvatten och energi för              
tankbilar/pumpar kan sparas in. Ett exempel på sådan utformning är skelettjordar som är             
ihåliga jordar som placeras i vägpartier och som ofta har en nedsänkt växtbädd överst (Pirard               
& Alm, 2014). Det skapas en grön yta eftersom växter får bra förutsättningar såsom vatten               
och lufttillgång (Pirard & Alm, 2014; Vall et al., 2016; Uppsala kommun, 2019).             
Skelettjordar och nedsänkta växtbäddar renar och fördröjer dagvatten men effekten kan vara            
svår att mäta (Uppsala kommun, 2019). Storleken som krävs för skelettjord eller nedsänkt             
växtbädd är 5-20 m2 per 100 m2 hårdgjord yta och beror på utformningen av systemet (Vall et                 
al., 2016). Att det inte krävs stor yta för dagvattenhantering med skelettjordar och nedsänkta              
växtbäddar gör att ytor i staden kan användas effektivt (Uppsala kommun, 2019).  

2.10.7 Omvärldsanalys av dagvatten 
I Vallastaden, Linköping, har en specialframtagen kulvert lagts för olika ledningar. Detta gör             
att gator inte kommer behöva grävas upp om nya ledningar ska dras för framtida system. Det                
enda som inte leds i kulverten är dagvatten (Staberg, 2017). Detta tyder på att dagvatten bör                
hanteras separat. 

Augustenborg i Malmö har byggts om med blågrön infrastruktur (Sörensen, 2018). Eftersom            
Augustenborg byggdes om kunde data från den traditionella dagvattenhanteringen innan          
ombyggnaden jämföras med data från nya dagvattenlösningar efter ombyggnaden (Sörensen,          
2018). I Augustenborg finns totalt 14 000 m2 vegetationsklädda tak (Sörensen, 2018), vilket             
motsvarar 24 % av alla takyta. De vegetationsklädda taken har en väldigt liten inverkan på               
avrinningen under extrema nederbördsförhållanden (Sörensen, 2018). Sörensen (2018)        
påpekar att det verkar finnas tvetydigheter i hur effektiva vegetationsklädda tak egentligen är             
då källor som Sörensen nämner är motsägande. Dagvattendammar i Augustenborg har           
uppskattas kunna hantera 1000 m3 vatten och en multifunktionell översvämmningsyta kan ta            
ytterligare 3000-4000 m3 (Sörensen, 2018). Jämfört med omkringliggande områden har          
Augustenborg ungefär samma sammansättning av byggnader, vägar och hårdgjorda ytor men           
översvämmning är mer än 10 gånger mindre troligt i Augustenborg jämfört med andra             
omkringliggande områden (Sörensen, 2018).  
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3. Metod 
Projektet är indelat i fem delar, litteraturstudie, framtagning av data, utformning av scenarion,             
riskbedömning och osäkerhetsanalys.  

3.1 Litteraturstudie och datainsamling 
I projektet samlades information in med Uppsala universitets sökmotorer, Google Scholar           
och allmänna sökmotorer. I litteraturstudien undersöktes olika länders vattenanvändning,         
Uppsalas befintliga vattenanvändning, regnvatteninsamling, dricksvattenläckage, tre      
vattenbesparande tekniker i hushållet, tre källsorterande avloppssystem, dagvattenhantering        
och stadsodling.  

Med litteraturstudien som utgångspunkt samlades data gällande de olika lösningarnas          
vattenanvändning in. Detta för att senare användas vid beräkningar av nuvarande och            
framtida vattenanvändning. Utöver data för lösningarnas vattenanvändning gjordes en studie          
om Uppsalas framtida nederbördsprognos utifrån befintlig klimatdata från SMHI. 

3.2 Beräkningsmetoder och data 
I detta avsnitt presenteras hur beräkningar genomförts. I samtliga beräkningar används           
Uppsala Vattens värde för den genomsnittliga dricksvattenanvändningen per dygn och          
person, och medelvärden för värden från prognos för Bergsbrunna 2050 efter samtal med             
Jedland (2019). De beräkningarna som inte är triviala presenteras med ekvationer. Rapporten            
förutsätter att mängden dricksvatten till mat och dryck inte kan påverkas. För vissa lösningar              
utförs inga beräkningar, till exempel kampanjer, avfallskvarnar och dagvattendammar. 

3.2.1 Nuvarande dricksvattenanvändning och trend i Uppsala 

År 2013 var den totala dricksvattenproduktionen, Vproduktion_2013, i Uppsala cirka 17 500 000 m3 
(Uppsala Vatten och Avfall AB, 2015). År 2005 var ca 168 000 personer anslutna till 
Uppsalas dricksvattennät, N2005, och den totala debiterade dricksvattenmängden låg på ca 10 
400 000 m3, Vdeb_tot_2005.  År 2013 hade antalet anslutna stigit till ca 184 000, N2013, men den 
debiterade mängden hade sjunkit till ca 10 000 000 m3, Vdeb_tot_2013. Utifrån detta kan 
Uppsalahushållens dricksvattenanvändning för de båda åren beräknas, se ekv. (1) och ekv. 
(2), och en procentuell förändring, pdeb,  tas fram i ekv. (3). 

                                                     (1) V deb  ॒pers  ॒2005 = N2005

V deb  ॒tot  ॒2005
  

                                                      (2) V deb  ॒pers  ॒2013 = N2013

V deb  ॒tot  ॒2013
  

                                                    (3)pdeb = V deb  ॒pers  ॒2005

V  − V  deb  ॒pers  ॒2005 deb  ॒pers  ॒2013  

För att beräkna dricksvattenmängden per arbetstillfälle och dygn görs följande antaganden:           
det vatten som inte debiterats hushåll går till företag, läckaget från dricksvattenledningarna            
var 13 % och att antalet arbetstillfällen 2013 var desamma som 2015, vilka var 101 736                
stycken, Narbetstillfällen_2013 (Statistiska centralbyrån, 2017). Ledningsförlusterna och den        
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debiterade vattenmängden till hushåll dras av, vilket ger den totala dricksvattenmängden som            
levererats till samtliga arbetsplatser, Vtot_arbetsplatser_2013, se ekv. (4). Dricksvattenmängden per          
arbetstillfälle och dygn, Varbetstillfälle_2013, beräknas enligt ekv. (5). 

               (4)1 , 3)   V tot  ॒arbetsplatser ॒2013 = V produktion  ॒2013 · ( − 0 1 − V deb  ॒tot  ॒2013  

                                                    (5)V arbetstillfälle  ॒2013 = Narbetstillfällen  ॒2013

V tot  ॒arbetsplatser ॒2013  

3.2.2 Dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050 utan läckage 

Vid beräkning av den totala dricksvattenanvändningen i Bergsbrunna 2050 i ekv. (6),            
Vtot_dricks_Bergsbrunna, görs följande antaganden: att den genomsnittliga dricksvattenanvändningen,        
Vmedel_dricks_pers, i hushållen ligger på 140 L per person och dygn, att alla arbetstillfällen              
använder lika mycket vatten som det beräknade genomsnittliga arbetstillfället i Uppsala           
gjorde 2013, Vmedel_dricks_arbetstillfälle, att antalet invånare i Bergsbrunna, N inv, kommer att vara 45             
000 och att antalet arbetstillfällen, Narbetstillfällen, kommer att vara 17 500 (Miljöhandläggare            
Uppsala kommun, 2019). Dessutom antas Bergsbrunnas nya ledningsnät vara helt          
läckagefritt.  

(6) V tot  ॒dricks  ॒Bergsbrunna = V medel  ॒dricks  ॒pers · N inv + N arbetstillfällen · V medel  ॒dricks  ॒arbetstillfälle  

3.2.3 Läckage i dricksvattenledningar i Bergsbrunna 2050  
För att beräkna vad det totala inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna, Vtot_dricks_läck_Bergsbrunna,            
skulle behöva vara vid ett ledningsnät med läckage används samma antaganden som i             
avsnittet ovan, se ekv. (7). Däremot används istället ett läckage på 13 % i transporten från                
vattenverken till hushållen (Lustig, 2019).  

                                  (7)V tot  ॒dricks  ॒läck  ॒Bergsbrunna = (1−0,13)
V tot  ॒dricks  ॒Bergsbrunna  

3.2.4 Nederbörd i Bergsbrunna 
Medelnederbörden i området Bergsbrunna var 617 mm per år under åren 1981-2010,            
Pmedel_Bergsbrunna, (SMHI, 2019b). Nederbördens förändring förutspås vara en ökning på 15-20           
% till 2070 för både +1,5 ○C och +2 ○C med klimatscenariot RCP8,5 för åren 1971-2000                
utifrån en analys för Skandinavien (SMHI, u.å. b). Om medelvärdet för nederbörden åren             
1981-2010 antas vara samma som medelvärdet åren 1971-2000 kan en minimal och maximal             
årsmedelnederbörd för 2070 beräknas enligt ekv. (8) och ekv. (9). För Uppsala län, även den               
gjord med RCP8,5, är medelnederbörden 700-750 mm per år till åren 2069-2098,            
Pmedel_min_Uppsala och P medel_max_Uppsala, (Sjökvist et al., 2015). Utifrån den beräknade          
årsmedelnederbörden till 2070 och nederbördsmedelvärdena 2069-2098 kan medelvärdet för         
nederbörden i Uppsala till andra halvan av seklet beräknas, se ekv. (10).  

                                        (8), 5  P 2070  ॒min = P medel  ॒Bergsbrunna · 1 1  
 

                                        (9), 0  P 2070  ॒max = P medel  ॒Bergsbrunna · 1 2  
 

                           (10) P 2050 = 4
P  + P  + P + P   2070  ॒min 2070  ॒max medel  ॒min  ॒Uppsala medel  ॒max  ॒Uppsala  
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3.2.5 Individuella vattenmätare 
För att beräkna hur installering av individuella vattenmätare skulle påverka den dagliga            
dricksvattenanvändningen görs antagandet att de installeras i samtliga hushåll i Bergsbrunna           
och att användningen minskar med 20 % som enligt HOFORs undersökning (Brears, 2016).             
Det antas även att detta enbart påverkar användningen av dricksvatten för dusch och bad samt               
disk. Dricksvattenanvändningen beräknas genom att multiplicera 80 % med respektive          
påverkad kategori (dusch och bad samt disk). Den totala dricksvattenanvändningen beräknas           
genom att subtrahera skillnaderna för disk samt dusch och bad från 140 L per person och                
dygn. 

3.2.6 Regnvatteninsamling för hushållsbruk 
Effektiviteten av regnvatteninsamling antas vara lika stor som i staden Guelph där man             
samlade in 65 m3 regnvatten på ett år, Vregn_Guelph, med 790 mm nederbörd, P Guelph, och en 120                 
m2 stor uppsamlingsyta, Aupp, (Farahbakhsh et al., 2009). Utifrån årsnederbörden och           
storleken på uppsamlingsytan beräknas den maximala möjliga regninsamlingen, Vregn_max, i          
ekv. (11). Effektiviteten, Eff, av regnvatteninsamlingen beräknas enligt (12). 

                                                (11)P  V regn  ॒max =  Guelph · Aupp  
 

                                                        (12)f f  E = V regn  ॒max

V regn  ॒Guelph  
 

Volymen regnvatten som kan samlas in per m2, Vregn_eff, i Bergsbrunna med den beräknade              
effektiviteten beräknas i ekv. (13). 

                                                   (13)f f  V regn  ॒ef f = P 2050 · E  
 

Om det regnvatten som samlas in används till toalett, tvätt och övrigt med dagens              
vattenanvändning är behovet av regnvatten 49 L per person och dygn (Holmgren, 2018),             
vilket motsvarar 17,885 m3 regnvatten per person och år, Vregn_pers. Med utgångspunkt i detta              
beräknas ytan per person som krävs för regnvatteninsamling, Aregn_pers, i ekv. (14). Den totala              
ytan i Bergsbrunna som krävs för regnvatteninsamlingen, Aregn_Bergsbrunna, beräknas enligt ekv.           
(15).  

                                                       (14)Aregn  ॒pers = V regn  ॒ef f

V regn  ॒pers  
 

                                        (15)N  Aregn  ॒Bergsbrunna = inv · Aregn  ॒pers  

3.2.7 Tekniska lösningar i hushållet 

3.2.7.1 Vattenbesparande munstycken 
Vid användning av vattenbesparande munstycken kan dricksvattenanvändningen minska med         
98 % och 85 % med dimmläge respektive sprayläge, pspar. (Altered, u.å). Flödet i kranen               
påverkas också beroende vilket läge som används. Om trycket är tre bar blir flödet 0,21 L per                 
minut med dimmläge och 1,1 L per minut med sprayläge. I rapporten görs antagandet att               
detta munstycke installeras i samtliga kök och att det endast handdiskas, således påverkar             
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beräkningarna för dricksvattenanvändningen enbart diskfraktionen som är 28 L; Vdisk.          
Beräkningar för mängden dricksvatten som går åt vid respektive inställning görs enligt ekv.             
(16).  

                                             (16)1 )V dricks = V disk · ( − pspar  

3.2.7.2 Gråvatten till toalettspolning 
I studien undersöker Campisano & Modica (2010) totalt sex hushåll där tre av dessa består av                
tre individer. I detta projekt utgår beräkningarna från dessa då ett genomsnittligt            
Bergsbrunna-hushåll består av 2,5 individer (Miljöhandläggare Uppsala kommun, 2019).         
Från resultatet i studien av Campisano & Modica (2010) representerar t* tiden det tar att fylla                
cisternen med kranens vattenflöde och om: 

- t* < 60 s är det möjligt att endast använda gråvattnet till toalettspolning, alltså minska               
dricksvattenanvändningen med 100 %.  

- t* är i närheten av 120 s är det möjligt att minska dricksvattenanvändningen med 50               
%.  

- t* > 120 s sjunker procenten för minskningen av dricksvattenanvändning gradvis. 
 
Tabell 3 visar att med en gråvattentank på 30 L är den största möjliga potentiella               
vattenbesparingen 86 %, vilket motsvarar ett värde på t* på 25 s.  

Tabell 3: Tabell över medelvärdet för VBpot (potentiell vattenbesparing) och bestämd VGT (volym gråvattentank)              
för de tre olika hushållen som undersökts med olika t*, tiden det tar att fylla toalettcisternen. 

 t1* = 25 s t2* = 75 s t3* = 125 s 

VBpot [%] 86 61 41 

VGT [l] 30 30 30 

 

I tabell 4 ses att med en gråvattentank på 60 L är den största möjliga potentiella                
vattenbesparingen 97 %, vilket motsvarar ett värde på t* på 25 s. 

Tabell 4: Tabell över medelvärdet för VBpot (potentiell vattenbesparing) och bestämd VGT (volym gråvattentank)              
för de tre olika hushållen som undersökts med olika t*, tiden det tar att fylla toalettcisternen. 

 t1* = 25 s t2* = 75 s t3* = 125 s 

VBpot [%] 97 69 45 

VGT [l] 60 60 60 

 

Dricksvattenanvändning för toalettspolning är 28 L per person och dygn (Holmgren, 2018),            
Vspol, beräknas den nya dricksvattenanvändningen, Vdricks, för respektive system i ekv. (17).            
Hur mycket dricksvatten som systemen använder benämns pspar. Utöver beräkningar för           
dricksvattenanvändning används dessa värden för att undersöka om gråvattenåtervinning går          
att kombinera med vattenbesparande munstycken i badrummet. Tiden, t*spray, det tar att fylla             
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en cistern på 6 L, Vcistern, med ett vattenflöde, Q spray, på 1,1 L per minut, motsvarande                
vattenflödet med ett vattenbesparande munstycke inställt på sprayläge beräknas enligt ekv.           
(18). 

                                                      (17)=V dricks V spol · (1 )− pspar   

                                                             (18)t*spray  =  Qspray

V cistern

 
 

3.2.7.3 Vattencirkulerande dusch 
En cirkulär dusch har potentialen att minska dricksvattenanvändningen med 90 % per            
duschtillfälle (Owen, 2018). Utifrån Uppsala Vattens siffror på dricksvattenanvändning för          
dusch och bad, vilken är 56 L per dygn beräknas den totala vattenåtgången för en cirkulär                
dusch - med antagandet att dricksvattenanvändningen minskar med 90 % - genom            
multiplikation av dricksvattenanvändningen med 0,1, vilket motsvarar den andel vatten som           
används i den cirkulära duschen i förhållande till en konventionell dusch.  

3.2.8 Avloppssystem 
I tabell 5 presenteras vattenvolymen per spolning för olika avloppssystem och toalettyper            
(VA-guiden, 2018). De olika toaletternas vattenanvändning beräknas utifrån antagandet att          
genomsnittspersonen gör 5 små och 1 stort toalettbesök per dygn (af Petersens et al., 2001).               
För vakuumtoaletter multipliceras vattenvolymen per spolning med det totala antalet          
toalettbesök på ett dygn. För resterande toaletter görs samma beräkning men med hänsyn till              
vilken typ av spolning som görs. 

Tabell 5: Tabell över vattenvolym per spolning för olika avloppssystem och toalettyper. 

Toalettyp Volym per stor spolning 
[L] 

Volym per liten spolning 
[L] 

Vakuum 0,5 - 

Urinsorterande 2,5 0,3 

Urinsorterande och vakuum 0,6 0,1 

Konventionell snålspolande 4 2 

3.2.9 Stadsodling 
För stadsodling görs en exempelberäkning för hydroponisk odling av sallad. Hydroponisk           
odling av sallad hade en skörd, mskörd, på 41 ± 6,1 kg per m2 och år och en vattenanvändning,                   
Vvattenanv_sallad_hyd, på 20 ± 3.8 liter per kilogram och år (Barbosa et al., 2015). Med antagandet                
att varje person konsumerar 0,2 kg sallad per vecka, msallad, görs en hypotetisk beräkning av               
den ökade vattenmängden som krävs. Utan hänsyn till osäkerheten i Barbosas studie (2015)             
beräknas yt- och vattenanvändning av en sådan odling i ekv. (19) respektive ekv. (20).              
Ytanvändningen benämns Asallad och vattenanvändningen per år benämns        
Vvattenanv_salld_Bergsbrunna. Vidare beräknas den genomsnittliga vattenanvändningen av en sådan typ          
av odling per person och dygn, Vvattenanv_sallad_pers, i Bergsbrunna i ekv. (21). 
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                                                          (19)Asallad = mskörd

N ·minv sallad  

                     (20) V vattenanv  ॒sallad  ॒Bergsbrunna = N inv · msallad · V vattenanv  ॒sallad  ॒hyd  

                                (21)V vattenanv  ॒sallad  ॒pers = 365·N inv

V vattenanv  ॒sallad  ॒Bergsbrunna  

3.2.10 Dagvatten 

3.2.10.1 Vegetationsklädda tak 
Enligt Stahre (2008) har vegetationsklädda tak i Augustenborg en genomsnittlig          
regnupptagningsförmåga på 50 % under ett år. Detta leder till antagandet att hälften av den               
nederbörd som beräknas falla per år i Uppsala under andra halvan av seklet, P2050, absorberas               
av vegetationsklädda tak i Bergsbrunna. Antagandet används för att beräkna hur belastningen            
på dagvattensystemen påverkas. För att konkretisera vilka vattenmängder som         
dagvattensystemen kan avlastas med utförs en jämförelse med bostadsområdet Augustenorg i           
Malmö. Av den totala takytan i bostadsområdet består 24 % av vegetationsklädda tak, Aveg_tak,              
vilket motsvarar 14 000 m2 (Sörensen, 2018). Volymen regnvatten, Vregn, som kan tas upp av               
vegetationen, om området får Uppsalas beräknade nederbörd, beräknas i ekv. (22). 

                                              (22) V regn = 0, 5 · Aveg  ॒tak · P 2050  

2.2.10.2 Skelettjordar och nedsänkta växtbäddar 
Om den vegetationsklädda takytan i Augustenborg på 14 000 m2 är 24 % (Sörensen, 2018),               
motsvarar arean icke-vegetationsklädda tak, Ahårdgjord_tak, 76 % eller 44 000 m2. Antag att de              
icke-vegetationsklädda taken i Augustenborg är tak som har hårdgjorda ytor. Antag också att             
det behövs 20 m2 skelettjord eller nedsänkt växtbädd, Ainfiltration, per 100 m2 hårdgjord yta,              
Ahårdgjord_yta, (Vall et al. , 2016). För att skelettjordar och nedsänkta växtbäddar ska hantera             
dagvattnet från denna yta i Bergsbrunna beräknas ytan skelettjordar och nedsänkta           
växtbäddar, Askelett/växtbädd, enligt ekv. (23). Takytan är den del av den hårdgjorda ytan.  

                                   (23)Askelett/växtbädd = Ahårdgjord  ॒yta

A ·Ahårdgjord  ॒tak inf iltration  

3.3 Riskbedömning  
Riskbedömningen görs utifrån en bedömningsmatris figur 9, där tre kriterier för varje lösning             
värderas utifrån en skala, kriterierna är: 

- Är lösningen beprövad  
- Lyckad beprövning 
- Okänslighet för påfrestningar 

 
En sammanställd risknivå görs utifrån huruvida lösningen uppfyller kriteriet (ja) eller inte            
(nej/-). Den sammanställda risknivån bygger på en skala som innehåller fyra färger: röd,             
orange, gul och grön. Utifrån hur många kriterier som lösningen uppfyller tilldelas den en              
färg, se figur 9.   
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3.4 Osäkerhetsanalys 
Samtliga beräkningar bygger på antagandet att vattenanvändningen förändras i enlighet med           
de källor siffrorna kommer ifrån. 

3.5 Utformning av scenarion 
För att göra scenarion med de främsta vattenbesparande teknikerna görs en jämförelse mellan             
teknikerna i de olika fördelningarna av vattenanvändning (toalettspolning, bad och dusch,           
vattenmätare samt implementering av regnvatteninsamling). De olika teknikerna i varje          
område jämförs först per person och dygn i stapeldiagram för att sedan plocka ut mest               
vattenbesparande scenario. Sju olika scenarion presenteras i varsitt Sankeydiagram för att           
visa vattenanvändning samt fördelning av de olika lösningarna, och de två scenarion som             
bedömdes som viktigast presenteras i resultatet. Sankeydiagrammen visar också den totala           
sparade vattnet för de kombinerade lösningarna.  

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de beräkningar som beskrivits i           
beräkningsmetodkapitlet. Utförda beräkningar hittas i bilaga A. 

4.1 Nuvarande dricksvattenanvändning och trend i Uppsala 
Från 2005 till 2013 beräknas Uppsalabornas vattenanvändning minska från 170 L per person             
och dygn, ber. (1), till 150 L per person och dygn, ber. (2). Detta är en minskning med knappt                   
18 %, ber. (3). Dricksvattenmängden levererad till arbetsplatser i Uppsala år 2013 beräknas             
till 5 225 000 m3 per år, ber. (4), vilket motsvarar 141 L per arbetstillfälle och dygn, ber. (5). 

4.2 Dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050 
Dricksvattenanvändningen i Bergsbrunnas hushåll beräknas till 2 299 500 m3 per år, ber. (6). 
Den totala dricksvattenanvändning i Bergsbrunna 2050  beräknas till 3 200 137m3 per år, ber. 
(7). Observera att detta är en prognos för Bergsbrunna utan att de lösningar som tas upp i 
denna rapport har implementerats. 

4.3 Läckage i dricksvattenledningar i Bergsbrunna 2050 
Om Bergsbrunnas dricksvattenledningsnät skulle ha samma läckage som Uppsalas nuvarande          
ledningsnät beräknas inflödet av dricksvatten till Bergsbrunna behöva vara 3 678 319 m3 per              
år, ber. (8), vilket motsvarar ett årligt läckage på 416 018 m3 dricksvatten. Motsvarande              
inflöde av dricksvatten till Bergsbrunna beräknas behöva vara 162 L per arbetstillfälle och             
dygn, ber. (9), och 161 L per person och dygn, ber. (10). 
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4.4 Nederbörd i Bergsbrunna 
Enligt analysen för Sverige beräknas årsnederbörden till år 2070 i Uppsala till 710-740 mm              
per år, ber. (11). Medelvärdet för nederbörden i Uppsala till andra halvan av seklet till               
beräknas till 725 mm per år, ber. (12). 

4.5 Individuella vattenmätare 
Om individuella vattenmätare installeras i samtliga hushåll i Bergsbrunna antas          
dricksvattenanvändningen minska till 44,8 L per person och dygn, ber. (13) för dusch och              
bad, 22,4 L per person och dygn, ber. (14) till disk och totalt 123,2 L per person och dygn,                   
ber. (15). 

4.6 Regnvatteninsamling för hushållsbruk 
Den maximala möjliga regninsamlingden 120 m2 insamlingsytan i Guelph beräknas till 94,8            
m3 per år, ber. (16), vilket ger en regninsamlingseffektivitet på 68,6 % av nederbörden, ber.               
(17). I Bergsbrunna beräknas 0,497 m3 regnvatten per m2 insamlingsyta kunna samlas in per              
år, ber. (18). För att regnvatteninsamlingen ska täcka en persons vattenanvändning till toalett,             
tvätt och övrigt krävs 35,99 m2 regnvatteninsamlingsyta per person, ber. (19). Detta minskar             
dricksvattenanvändningen i Bergsbrunna med 49 L per person och dygn eller med totalt 800              
000 m3 per år. Den totala insamlingsytan som skulle behövas i Bergsbrunna beräknas till 1,6               
km2, ber. (20). 

4.7 Tekniska lösningar i hushållet 
Detta avsnitt presenterar resultaten för vattenanvändning i hushållet med tekniska lösningar           
för vattenbesparande munstycken, gråvattenåtervinning för toalettspolning och cirkulära        
duschar. 

4.7.1 Vattenbesparande munstycken 
Dricksvattenanvändningen för diskning med vattenbesparande munstycke som använder        
dimmläge respektive sprayläge beräknas till 0,56 L per person och dygn, ber. (21), respektive              
4,2 L per person och dygn, ber. (22).  

4.7.2 Gråvatten till toalettspolning 
Dricksvattenanvändning vid installation av olika gråvattentankar samt olika tider för          
påfyllning av cistern presenteras i tabell 6 från ber. (23) till ber. (28). Snabbast              
cisternpåfyllning ger minst dricksvattenförbrukning och allra minst dricksvattenförbrukning        
ger en 60 L gråvattentank med en tid på 25 s för påfyllning av cistern. Tiden det tar att fylla                    
en cistern när ett vattenbesparande sprayläge-munstycke används är 5,45 min eller 327 s, ber.              
(29). 
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Tabell 6: Dricksvattenanvändning för två olika gråvattentankar, 30 L och 60 L, och tider för påfyllning, t*.                 
Siffror inom parentes är de beräkningar som används. 

Tank | Tid t1* = 25 s [L] t2* = 75 s [L] t3* = 125 s [L] 

30 L 3,9      ber. (23) 10,9     ber. (24) 16,5      ber. (25) 

60 L 0,8      ber. (26) 8,7       ber. (27) 15,4      ber. (28) 

4.7.3 Vattencirkulerande dusch 
Dricksvattenanvändningen för dusch med cirkulär dusch beräknas till 5,6 L per person och             
dygn, ber. (30). 

4.8 Avloppssystem 
Vattenanvändning vid installation av olika avloppssystem och dess toaletter presenteras i           
tabell 7. Avloppssystem som inte är konventionella vattenbaserade avloppssystem har minst           
vattenanvändning och allra minst vattenanvändning har urinsorterande vakuumsystem. 

Tabell 7: Vattenanvändning för olika avloppssystem och toalettyper. Siffror inom parentes är de beräkningar              
som görs. 

 

Avloppssystem & toalettyp Vattenanvändning  
[l/dygn och person] 

Vakuum 3,0                              ber. (31) 

Urinsorterande 4,0                              ber. (32) 

Urinsorterande och vakuum 1,1                              ber. (33) 

Konventionell snålspolande 4+2 14                               ber. (34) 

Konventionell                                28 

4.9 Stadsodling 
Antal m2 som behövs för att alla personer i Bergsbrunna ska kunna äta 200 g sallad i veckan,                  
som är odlad i hydroponisk odling i Bergsbrunna, beräknas till 11 400 m2, ber. (35).               
Vattenanvändningen till denna odling beräknas till 9 360 000 L per år, ber. (36). Den               
genomsnittliga vattenanvändningen beräknas till 0,57 L per person och dygn, ber. (37). 

4.10 Dagvatten 
Hårdgjorda ytor i Bergsbrunna beräknas bidra med 725 mm dagvatten per m2 hårdgjord yta              
och år, se avsnitt 2.2.1.3 och 3.1.3 om nederbörd. 
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4.10.1 Vegetationsklädda tak 
Vegetationsklädda tak ger ett bidrag på 362,5 mm dagvatten per m2 tak och år, ber. (38). Med                 
en vegetationsklädd takyta i Bergsbrunna som i Augustenborg beräknas bidraget till 5075 m3             
dagvatten per år,  ber. (39). 

4.10.2 Skelettjordar och nedsänkta växtbäddar 
Med en hårdgjord takyta i Bergsbrunna som i Augustenborg beräknas det behövas 8 800 m2               
skelettjordar och nedsänkta växtbäddar, ber. (40). 

4.11 Sammanställning och jämförelse av lösningar 

4.11.1 Dricksvattenanvändning med regnvatteninsamling eller vattenmätare 
Om en person i Uppsala använder 140 L dricksvatten per dygn skulle implementering av              
vattenmätare resultera i en dricksvattenanvändning på 123,2 L per person och dygn,            
vattenmätaren antas påverka endast bad, dusch och disk. Om regnvatteninsamling skulle           
implementeras som lösning, med tillräckligt stor insamlingsyta för toalettspolning, tvätt och           
övrigt, skulle dricksvattenanvändningen per person minska med 49 L och resultera i en             
dricksvattenanvändning på 91 L per person och dygn, figur 3.  

 

 
Figur 3: Staplarna visar hur dricksvattenanvändning skulle minska per person och dygn vid implementering av               
vattenmätare eller regnvatteninsamling. Båda lösningarna visar på en minskad dricksvattenanvändning. Notera           
att regnvatteninsamling ersätter dricksvattenanvändningen med 49 L. 

4.11.2 Dricksvattenanvändning för disk 
Vid implementering av endast vattenmätare minskar dricksvattenanvändningen för disk enligt          
figur 4. Med de två olika inställningarna för ett vattenbesparande munstycke; dimmläge och             
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sprayläge är resultatet ännu mer vattenbesparande. Diskning med munstycket dimmläge ger           
den lägsta vattenanvändningen. 

 

 
Figur 4: Stapeldiagrammet visar hur dricksvattenanvändningen påverkas av vattenmätare i jämförelse med två             
vattenbesparande munstycken, dimmläge och sprayläge. 

4.11.3 Dricksvattenanvändning för dusch 
Figur 5 visar alternativa tekniker för dusch. Med endast vattenmätare minskar           
dricksvattenanvändningen till 44,8 L per person och dygn. I figur 5 ses att den              
vattencirkulerande duschen har en dricksvattenanvändning som är lägre jämfört med          
implementering av endast vattenmätare.  
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Figur 5: Stapeldiagrammet visar hur dricksvattenanvändningen förändras vid implementering av vattenmätare i            
jämförelse med konventionell duschhuvud samt lösningen med cirkulär dusch.  

4.11.4 Vattenanvändning för toaletter och avloppssystem 
Vattenbesparande tekniker gällande toalett och avloppssystem är flera. I figur 6 presenteras            
fyra tekniker varav tre utmärker sig gällande minskad dricksvattenanvändning:         
vakuumtoalett, urinsorterande toalett samt urinsorterande kombinerad med vakuumtoalett. 

 
           Figur 6:Här visas den minskade dricksvattenanvändning för olika avloppssystem. 

4.12 Scenarion  
De olika lösningarna kombineras med varandra i sju olika scenarion. Eftersom           
dricksvattenanvändningen enligt Uppsala Vatten är 140 L per person och dygn är det detta tal               
som scenariona utgår ifrån för att visa hur dricksvattenanvändningen kan minskas.  

4.12.1 Vattenmätare och konventionell snålspolande 
I figur 7 visas ett scenario där endast vattenmätare och konventionell snålspolande toalett             
installeras. Observera att här antas att vattenmätare endast påverkar vattenanvändningen för           
dusch och disk. Detta scenario sparar 30,8 L dricksvatten per person och dygn. 
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Figur 7: Scenariot visar hur dricksvattnet kan sparas upp till 30,8 L per person och dygn vid implementering av 
endast vattenmätare och snålspolande toalett.  

4.12.2 Mest vattenbesparande scenario 
Utifrån resultatet i avsnitt 4.11 har den teoretiskt ultimata kombinationen av lösningar tagits             
fram, ett mest vattenbesparande scenario. Här antas regnvatteninsamlingen täcka upp          
vattenanvändningen för tvätt, övrigt samt det vatten som krävs för spolning med            
urinsorterande- och vakuumtoalett. I detta scenario är den vattencirkulära duschen en av            
lösningarna och det valda munstycket är inställt dimmläge. 

4.12.2.1 Regnvatteninsamling för mest vattenbesparande scenario 
För att regnvatteninsamlingen ska täcka en persons användning av urinsorterande          
vakuumtoalett, tvätt och övrigt krävs 22,1 L regnvatten per person och dygn vilket motsvarar              
8,0665 m3 per person och år. Regnvatteninsamlingsytan som krävs beräknas med samma            
metod som tidigare, se avsnitt 2.2.3, till 16,23 m2 per person, ber. (41). Den totala               
insamlingsytan som skulle behövas i Bergsbrunna för att producera 22.1 L beräknas till 0,73              
km2, ber. (42). 

4.12.2.2 Resultat för mest vattenbesparande scenario 
Mest vattenbesparande scenario visas i figur 8. Totalt sparas 127 L dricksvatten per person              
och dygn. 

 
Figur 8: mest vattenbesparande scenario där kombinationen med teknikerna tillsammans med 
regnvatteninsamling kan spara upp till 126,84 L per person och dygn. 
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4.12.3 Övriga scenarion 
Flera andra scenarion med olika lösningar hittas i bilaga B, figur B1-B5 med varierande              
dricksvattenanvändning. 

4.13 Riskbedömningsmatris 
I figur 9 ses att tre av lösningarna är orangea och att resterande lösningar har tilldelats färgen 
grön eller gul. Ingen av lösningarna bedömdes som röd.  
 

Alla nej Ett ja, två nej Två ja, ett nej Alla ja 

 

Lösning Beprövad 
  

Lyckad 
beprövning 

Okänslig för 
påfrestningar 

Sammanställd 
risknivå 

Individuell vattenmätare Ja Ja Ja  

Kampanjer Ja Ja Ja  

Läckageminimering Ja Ja Ja  

Regnvatteninsamling Ja Ja Nej  

Vattenbesparande munstycken Ja Ja Ja  

Gråvatten till toalettspolning Nej - -  

Vattencirkulerande dusch Ja Ja Nej  

Vakuumtoaletter Ja Ja Nej  

Urinseparerande toaletter Ja Nej Nej  

Avfallskvarnar till separat avlopp Ja - -  

Stadsodling Ja Ja Ja  

Hydroponisk odling Ja Ja Ja  

Akvaponisk odling Ja Ja Nej  

Stängd dagvattenhantering Ja Nej Nej  

Öppen dagvattenhantering Ja Ja Ja  

Vegetationsklädda tak Ja Ja Ja  

Skelettjordar/ växtbäddar Ja Ja Ja  

Dagvattendamm Ja Ja Nej  

 
Figur 9: Bedömningsmatris för risknivå vid implementation av lösning samt sammanställd risknivå utifrån antal 
uppfyllda kriterier. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet, hur val av lösningar till scenarion gått till, analys av               
resultat från scenarion och särskilt mest vattenbesparande scenario, riskbedömning samt          
osäkerhet. Sist diskuteras även lösningar utifrån hållbar utveckling. 

5.1 Scenarion 
Vid sammansättning av olika scenarion togs hänsyn till hur kompatibla lösningarna är med             
varandra. Exempelvis är det inte önskvärt att kombinera gråvatten till toalettspolning med ett             
vattenbesparande munstycket inställt på sprayläge då det minskade flödet skulle innebära att            
det tar cirka 5,45 min att fylla en cistern på 6 L. Utifrån detta kan även slutsatsen dras att det                    
inte lämpar sig med ett munstycke inställt på dimmläge på grund av det ännu lägre               
vattenflödet. Det skulle dock vara möjligt att kombinera ett vattenbesparande munstycke med            
en toalett som kräver en mindre vattenmängd per spolning, till exempel en vakuumtoalett.  

Vid implementering av regnvatteninsamling bör upptaget maximeras för att således kunna           
minimera insamlingsytan. Vegetationsklädda tak minskar det möjliga upptaget och det är           
därför inte önskvärt att kombinera vegetationsklädda tak med regnvatteninsamling. Med detta           
i åtanke kombineras inte dessa två lösningar i scenariona. 

Individuella vattenmätare ger en minskad dricksvattenanvändning eftersom det förändrar         
människors vattenanvändning gällande dusch och disk , figur 3, 4 och 5. Att installera              
vattenmätare har en positiv effekt då personer som använder sitt dagliga vatten blir mån om               
sin dricksvattenanvändning. Vattenmätaren är därför en indirekt informationsspridare då         
följderna av implementeringen är ökad medvetenhet, ansvarstagande och möjligtvis         
vidareutbildande, exempelvis att föräldrar engagerar sina barn att stänga av kranen efter sig.             
Däremot är vattenmätaren inte i sig en vattenbesparande teknik, utan det krävs att samtliga              
människor i Bergsbrunna aktivt tar ställning till hur de använder sitt dricksvatten. Om             
individuella vattenmätare kombineras med övriga lösningar kan det därför inte förväntas ge            
en dricksvattenbesparande effekt på de andra implementerade lösningarna. Detta på grund av            
att en del vattenbesparande tekniker, exempelvis cirkulär dusch, redan har en bestämd mängd             
vatten som behöver cirkulera för att fungera. Därför går det inte att göra ytterligare              
besparingar på en redan vattenbesparande teknik. 

Det första scenariot, figur 7, visar att dricksvattenanvändningen minskar med 31 L per person              
och dygn vid enbart implementering av individuella vattenmätare och konventionell          
snålspolande toalett. Detta visar att en enkel lösning som vattenmätare gör skillnad och är ett               
viktigt resultat som styrker vägval för vattenanvändning i hållbar stadsutveckling.  

I de scenarion som hittas i bilaga B, figur B1 till figur B5 ges en vattenbesparing mellan 44                  
till 127 L per person och dygn. 

5.1.1 Mest vattenbesparande scenario 

Kombinationen av lösningar som tagits fram till mest vattenbesparande scenario visar tydligt            
att det går att minska dricksvattenanvändningen, se figur 8. Scenariot visar att det går att               
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minska en persons dagliga vattenanvändning med nästan 127 L per dygn. Även om             
minskningen i mest vattenbesparande scenario är det bästa utfallet med viss osäkerhet där             
antaganden gjorts kan detta ses som en indikation på att nya tekniker och lösningar bör vara                
standard för en hållbar stadsutveckling i Bergsbrunna. I mest vattenbesparande scenario är            
regnvatteninsamling inräknad som ersättning av dricksvattenanvändning för områdena        
toalettspolning, övrigt och tvätt. Som tidigare beräknat skulle denna mängd vatten motsvara            
en area på 16,23 m2 per person, vilket kan begränsas beroende på hushållstyp (villa, lägenhet,               
radhus m.fl.), antal personer per hushåll samt planering av takytors användningsområden. I            
scenariot har hela dricksvattenanvändningen för spolning, övrigt och tvätt, vilket motsvarar           
22,1 L, ersatts av regnvatten. Detta är en vattenmängd som inte är nödvändig att byta ut helt                 
mot regnvatten, men visar möjligheten och skala.  

5.2 Riskbedömning 
Sammanställd risknivå för implementering av lösningarna presenteras i figur 9. Denna           
riskbedömning bör inte ses som en garanti utan den kan ses som en vägledning för vilka                
lösningar som bör undersökas vidare. De lösningar där bedömningen inte redogörs för i             
bakgrunden diskuteras nedan. 

Regnvatteninsamling har använts med god framgång i mindre skala där exempelvis en villas             
takyta har kunnat samla tillräckligt med regnvatten för att ersätta dricksvatten för ett flertal              
vattenposter. Därför kan regnvatteninsamling anses vara beprövat med lyckat utfall. Något att            
tänka på är däremot att en storskalig implementering i en hel stadsdel, som Bergsbrunna, kan               
få ett annorlunda utfall. När det kommer till hur känslig metoden är för påfrestningar görs               
bedömningen att den är relativt känslig, då systemet är öppet och föroreningar från             
omvärlden kan komma in i systemet. Dessutom är metoden helt beroende av hur stora              
regnmängder som faller samt hur utspridda över året dessa är. 

Gråvatten till handfat är en teknik som undersökts i Italien av Campisano & Modica              
(2010), men inga andra större studier om detta har hittats. I.o.m. att studien endast simulerade               
den faktiska gråvattenåtervinningen kan lösningen inte betraktas som beprövad, och bör           
därför testas i praktiken innan den kan övervägas. Det framgick inte heller i studien hur               
okänslighet lösningen är för påfrestningar. 

Vattencirkulerande dusch har visat sig vara en teknik som har gett stora            
vattenbesparningar, den är både beprövad och finns på marknaden. Däremot kräver den en             
del underhåll för att den ska fungera på bästa sätt, därför uppfylldes inte kriteriet okänslig för                
påfrestningar.  

Vakuumtoaletter har funnits länge, men gamla system har bl.a. haft problem med            
återkommande driftstopp. Erfarenheter av system byggda på 90-talet och framåt har varit            
mycket positivare, men lösningen är fortfarande inte lika enkel och robust som den             
konventionella. 

Urinseparerande avloppssystem har visserligen testats åtskilliga gånger, men att         
majoriteten av de svenska försöken har bytts till konventionella lösningar pekar på att det              
skulle krävas en attitydförändring hos användarna eller utveckling av tekniken för att göra             
den gångbar i dagsläget. 
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Avfallskvarnar till separat avlopp är relativt nytt, och även om det är ett koncept som har                
prövats är det för tidigt att dra några slutsatser om hur lyckad implementeringen varit. Att               
projektet H+ har valt att använda lösningen på en större skala i stadsmiljö tyder ändå på att                 
det har potential. 

Vegetationsklädda tak fördröjer avrinning på årsbasis men vid extremnederbörd sker ingen           
fördröjning. Detta innebär att vegetationsklädda tak skulle kunna klassas som känsliga för            
påfrestningar men eftersom taken fortfarande har klarat av sin ursprungliga funktion som tak             
klassas de som okänsliga. Vegetationsklädda tak har beprövats med lyckat utfall på så sätt att               
taken uppfattas som fina och att de fungerar som tak men påverkan på avrinningen verkar               
vara oviss och därför klassas de inte som lyckad beprövning. 

Dagvattendammar är känsliga för påfrestningar på så sätt att de måste underhållas och att              
utformningen måste vara korrekt gjord.  

5.3 Osäkerhetsanalys 
I projektet förekommer en del osäkerheter, både i de källor som har undersökt och i               
beräkningarna som gjorts. I detta avsnitt reds osäkerheter ut som har stötts på under              
projektets gång.  

5.3.1 Källornas tillförlitlighet 

Tillgången på bra vetenskaplig litteratur varierade en hel del mellan de olika områden som              
projektet undersökt. De flesta områden har på ett tillfredsställande sätt kunnat täckas av en              
kombination av vetenskapliga publikationer, kurslitteratur, myndighetsdokument och       
branschrapporter. Två områden har dock stuckit ut genom att visa sig svårare att hitta källor               
med hög tillförlitlighet inom. 

Att hitta pålitliga källor för vattenanvändning och hur den är fördelad över de olika              
användningsområdena i hushållet visade sig vara en utmaning. Både Uppsala Vatten och            
Svenskt Vatten presenterade sådana tal på sina hemsidor, men båda saknade           
källhänvisningar. Genom en kontaktperson på Svenskt Vatten framkom att det sannolikt inte            
finns någon i den organisationen som vet var de fått sina fördelningstal från (Samtal med               
Svenskt Vatten, 2019). I en undersökning om tillförlitligheten hos de vattenanvändningstal           
som används inom branschen konstater Statens energimyndighet (2012) att de antingen           
hänvisar tillbaka till äldre värden som i sin tur gör samma sak, eller refererar i cirklar. Att                 
projektet bygger på fördelningstal med en så oklar bakgrund är en klar svaghet, samtidigt              
som det går att motivera med att det verkar som att det är det bästa tillgängliga. Minskningen                 
i debiterat dricksvatten från 170 L per person och dygn 2005 till 150 L per person och dygn                  
2013 pekar också på att det är rimligt att använda sig av Uppsala Vattens 140 L per person                  
och dygn. 

Det visade sig också att den vetenskapliga litteraturen om vattenanvändningen hos olika            
tekniska lösningar som exempelvis vakuumtoaletter och vattenbesparande munstycken var         
mycket begränsad eller obefintlig. I de fall där sådana tekniska lösningar undersöktes            
användes därför patent och produktspecifikationer som källa för uppgifter som          
vattenanvändning. Detta är inte helt oproblematiskt då det inte är säkert att en slutgiltig              
produkt helt följer patentet, och då det finns ett ekonomiskt intresse av att framställa sina               
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produkter som så vattensnåla som möjligt i produktspecifikationerna. Det bedömdes ändå           
värt att använda dessa data för att möjliggöra en uppskattning av lösningarnas            
vattenbesparingspotential, samtidigt som de kommersiella intressen som ligger bakom är          
viktiga att ha i åtanke då de olika teknikerna utvärderas. 

5.3.2 Beräkningar 

Beräkningarna som ligger bakom den uppskattade vattenförbrukningen i Bergsbrunna bygger          
på att antal förenklingar. Vattenanvändningen i Uppsala har förändrats avsevärt de senaste            
decennierna (Uppsala Vatten och Avfall AB, 2015), och det är därför högst osannolikt att              
vattenanvändningen kommer att vara konstant under kommande decennier. Då en majoritet           
av Bergsbrunna byggs från grunden skulle stadsdelens vattenbehov vara lägre än det            
genomsnitt som beräkningarna bygger på, då detta genomsnitt även inkluderar föråldrade           
system med en hög vattenanvändning som inte skulle användas vid nybyggnation.           
Sammantaget innebär detta att det resultat som presenteras bör betraktas som en            
exempelberäkning snarare än som en faktiskt prognos. 

I Campisano & Modicas studie (2010) om gråvattenanvändning från handfat till           
toalettspolning undersöktes sex hushåll, varav endast tre av dessa motsvarade den förväntade            
hushållsstorleken i Bergsbrunna. Resultatet från Campisano & Modicas studie (2010)          
grundas i uppmätta värden från dessa hushåll och i detta projekt beräknas ett medelvärde på               
den potentiella vattenbesparingen utifrån dessa tre hushåll. Ett av de tre hushållen avvek från              
de andra två, vilket innebär att det finns en osäkerhet på de beräknade värdena på potentiell                
vattenbesparing, tabell 3 och tabell 4. För mer tillförlitliga värden på den potentiella             
vattenbesparingen bör man således undersöka fler hushåll som motsvarar storleken på de            
hushåll som förväntas i Bergsbrunna. 

Resultatet av dricksvattenanvändningen med en vattencirkulerande dusch blev 5,6 L per           
person och duschtillfälle. Detta innebär att det endast skulle tillkomma en vattenmängd på 0,6              
L utöver de fem liter vatten som krävs för att starta duschen, vilket anses vara en låg siffra.                  
Med utgångspunkt i osäkerheten i Uppsala Vattens värden på vattenanvändning för dusch och             
bad bör man ha i åtanke att det finns en stor osäkerhet i de beräknade 5,6 L dricksvatten per                   
duschtillfälle. Eftersom det inte framgår från Uppsala Vatten vilket vattenflöde och vilken            
duschtid som använts vid framtagning av siffrorna är det mycket möjligt att värdet är ett               
medelvärde, vilket i sig ger en osäkerhet då det inte framkommer om det finns avvikande               
värden. 

Beräkningar som görs för diskfraktionen av dricksvattenanvändningen utgår från att all           
diskning sker via handdisk och med vattenbesparande munstycke. I verkligheten sker stor del             
av diskning med diskmaskin och därför är det av intresse att undersöka vattenanvändningen             
för diskmaskin.  

Nederbörden beräknas för andra halvan av seklet eftersom klimatscenariona är gjorda så samt             
för att de lösningar i denna rapport som påverkas av nederbörd måste vara pålitliga även efter                
2050. 

Beräkningen av regnvatteninsamling antar att klimatet i staden Guelph, Kanada, är           
jämförbara med det i Uppsala. Detta då effektiviteten av regnavttenisnamlingen är uträknad            
efter förhållanden i Guelph och inte Uppsala. En faktor som skulle kunna spela in i resultatet                
är hur utspritt över året nederbörden kommer. Enligt jämförelsen mellan nederbördstrenderna           
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i figur B6 (bilaga B) i Kanadas huvudstad Ottawa och Stockholm bedöms trenderna             
jämförelsebara. Något som däremot är viktigt att ta hänsyn till är att att dessa trender kan                
ändras från år till år och att ingen framtidsanalys har gjort på trenderna.  

Salladsodlingen beräknades utifrån värden från Arizona och antagandet att förhållandena          
skulle vara lika i Bergsbrunna är inte troligt. Därför togs inte osäkerheterna i studien              
(Barbosa et al., 2015) i beaktning vid beräkning. Vattenanvändningen per person och dygn             
gäller dessutom på årsbasis men vattenanvändningen bör vara större under          
vegetationsperioden. Beräkningar som bygger på detta bör därför ses som en indikation            
istället för definitiva siffror. Om beräkning skulle göras på annan skörd än sallad eller med               
annan odling än hydroponisk skulle vattenanvändningen och skörden vara annorlunda. 

I och med att ytan skelettjord eller nedsänkta växtbäddar som behövs inte beräknades utifrån              
den hårdgjorda ytan i Bergsbrunna bör inte den absoluta ytan tillämpas i Bergsbunna utan              
detta bör ses som en exempelberäkning. 

Eftersom ytorna i Bergsbrunna inte behandlas i denna rapport går det inte att sätta ytorna som                
krävs, enligt beräkningar för regnvatteninsamling, salladsodling eller skelettjordar och         
nedsänkta växtbäddar, i förhållande till ytorna som är tillgängliga i Bergsbrunna. 

För dagvattendammar utförs inga beräkningar i denna rapport eftersom utformningen av           
dagvattendammar påverkar effekten enligt Pirard & Alm (2014) och eftersom osäkerheterna           
av beräkningen därför skulle bli för stora för att beräkningarna skulle komma till nytta. 

5.3.3 Osäkerhetsanalys av riskbedömning  

Riskbedömningen som gjorts grundar sig inte i en tidigare utvecklad metod för            
riskbedömning och bör därför inte ses som slutgiltig. Bedömningen grundar sig i tre kriterier              
som har bedömts i så god mån som möjligt utifrån den litteraturstudie som gjorts. Tanken är                
att riskbedömningen ska ge en överblick över vilka lösningar som kan ses som möjliga              
alternativ men som i många fall kräver vidare utredning. Det finns en möjlighet att de               
lösningar som för tillfället bedömdes vara orangea eller gula kan bedömas som gröna år              
2050. Således bör dessa lösningar has i åtanke trots den tilldelade färgen.  

5.4 Hållbar utveckling 

Många av de lösningar som tagits upp i denna rapport har fördelar och nackdelar utöver               
förändrad vattenanvändning. Dessa kan kategoriseras som sociala, ekonomiska och         
ekologiska aspekter utifrån begreppet hållbar utveckling (United Nations, 1987). Fokuset i           
denna rapport ligger på vattenanvändning men för en hållbar utveckling är det viktigt att väga               
samman en lösnings totala för- och nackdelar och särskilt hur lösningarna fungerar i             
kombination. I detta avsnitt följer en diskussion om de lösningar som tas upp i rapporten               
utifrån begreppet hållbar utveckling.  

Flera av lösningarna som undersöks i denna rapport kräver el eller energi och detta är viktigt                
att undersöka utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta har dock inte undersökts i denna rapport. 

Denna rapport tar i bakgrunden upp den minskning i vattenanvändningen som fyra            
europeiska städer har åstadkommit med hjälp av ett antal olika insatser (Stavenhagen et al.,              
2018). Den minskning av Uppsalas dricksvattenanvändning mellan 2005 och 2013 som           
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presenteras i avsnitt 4.1 är i samma storleksordning som minskningen i dessa fyra städer,              
vilket tyder på att insatser för minskad vattenanvändning i Uppsala som genomförts under             
denna period har haft effekt. Detta projekt har inte tittat på orsakerna till minskningen, men               
vidare studier för att förstå orsakerna till minskningen skulle vara intressant för att vägleda              
framtida beslut inom vattenanvändning. 

Utifrån ett översvämningsperspektiv är regnvatteninsamling att föredra över        
vegetationsklädda tak då regnvatteninsamling fördröjer nederbörden på väg till         
dagvattenhanteringssystemet även vid kraftig nederbörd medan vegetationsklädda tak endast         
fördröjer nederbörd på årsbasis. I och med att den extrema nederbörden kommer att öka i               
Bergsbrunna (Sjökvist et al., 2015) borde det vara önskvärt att välja det alternativ som              
motverkar översvämning mest. Vegetationsklädda tak är estetiskt tilltalande och får därför ett            
annat värde som lösning förutom dess funktion. Det kan därför vara värt att anlägga ett               
vegetationsklätt tak för den sociala aspekten. 

Angående dagvatten indikerar litteraturstudien till denna rapport samt analys av          
Bergsbrunnas framtida klimat att dagvattenhanteringen bör utredas grundligt. Öppen         
dagvattenhantering verkar vara vägen framåt eftersom de aspekter som Stahre (2006) menar            
att öppen dagvattenhantering bidrar positivt till motsvarar de aspekter som ingår i hållbar             
utveckling (United Nations, 1987). Även dels på grund av att öppen dagvattenhantering            
minskar risken för förstörelse vid extremnederbörd och dels för att det har ett estetiskt värde.               
Om dagvattenhanteringen utformas på ett sätt så att dagvattnet bevattnar vegetation i staden,             
till exempel genom skelettjordar och nedsänkta växtbäddar, eller så att dagvattnet kan            
användas till bevattning av stadsodling kan dricksvattenanvändning till bevattning minska. 

Det är mycket önskvärt att bygga ett dricksvattenledningsnät som är så läckagefritt som             
möjligt, med till exempel säkrare ledningar (Cranser, 2013; Wahlund, 2019) och           
varningssystem (Brears, 2016), eftersom dricksvattenanvändningen minskar avsevärt med        
mindre och färre läckage enligt beräkningar i denna rapport. Läckageminimering är även en             
av de faktorer som städerna i Stavenhagen et al.:s undersökning (2018) ansåg ha störst effekt               
för minskad dricksvattenanvändning. 

Beräkningen för salladsodling med hydroponisk odling i Bergsbrunna bygger på antagandet           
att alla personer äter en sallad per vecka som är odlad i Bergsbrunna och det kanske inte är                  
önskvärt. Däremot kan det vara önskvärt att ha en viss matproduktion från hydroponisk             
odling eftersom det kommer krävas mer bevattning av odlingsmark i framtiden, se avsnitt 2.4.              
Eftersom odlingsytan som krävs är stor är det av intresse att närmare undersöka vertikal              
odling för att se om markytan som används till odling kan minska. Stadsodling med              
hydroponisk odling kan förse Bergsbrunna med frukt och grönsaker medan akvaponisk           
odling dessutom kan ge fisk och skaldjur. Utifrån ett självförsörjningsperspektiv vore det            
därför av intresse att vidare undersöka akvaponisk odling. Angående stadsodling som utförs            
av befolkningen bör informationskampanjer om vattenanvändning genomföras eftersom Pratt         
et al. (2018) betonar vikten av kunskap för en effektiv bevattning. 

För att en lösning och en stadsdel ska vara ekonomiskt och socialt hållbar bör samtliga               
personer ha möjlighet att använda lösningen. Kostnaden för cirkulära duschar är hög vilket             
kan orsaka en högre boendekostnad vilket kan göra att en del av befolkningen utesluts från               
stadsdelen på ekonomiska grunder. Detta bör därför undersökas vidare för att fastställa om             
lösningen är hållbar enligt Bruntlandrapportens definition (United Nations, 1987). 
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Denna rapport har fokuserat på att separerande avloppssystem kan minska          
vattenanvändningen jämfört med ett konventionellt avloppssystem. Samtidigt är enligt         
Kärrman et al. (2017) den främsta fördelen med avloppssystem som bygger på en separation              
av olika avloppsfraktioner den förenklada energi- och näringsämnesåtervinning detta kan          
medföra. Om källsorterande avloppsystem är något som övervvägs vid nybyggnation bör           
tonvikten därför läggas på återvinningsaspekterna, även om denna rapport inte berör ämnet            
mer än ytligt. 

Gråvatten till toalettspolning fungerar i praktiken men kräver en del förstudier om varje             
enskild hushåll. Exempelvis bör varje hushålls toalettvanor undersökas under en längre           
period för att det ska vara möjligt att installera en tillräckligt stor gråvattentank som kan täcka                
hushållets behov av vatten till spolningen. Till skillnad från Campisano & Modicas studie             
(2010) där varje hushålls vattenflöde från vattenkranen undersöktes skulle man i Bergsbrunna            
kunna ställa krav på vattenkranar så att denna faktor automatiskt uppfylls. Detta innebär att              
man i Bergsbrunna endast skulle behöva undersöka hushållens toalettvanor, vilket kan ses om             
en stor och svår studie att utföra då man inte ännu vet vilka hushåll som kommer bosätta sig i                   
Bergsbrunna. Om ett hushåll dessutom skulle flytta ut från Bergsbrunna skulle nya            
undersökningar behöva göras på det nya hushållet som flyttar in. Man kan dessutom tänka sig               
att samtliga hushåll i Bergsbrunna inte går med på sådana undersökningar. En annan viktig              
aspekt som bör has i åtanke är att systemet med största sannolikhet inte kommer vara               
optimalt utformat utan det kommer i vissa fall behöva kompletteras med dricksvatten om det              
tillkommer mer spolningar. 

Enligt resultatet från scenarion i denna rapport, se figur 7, figur 8 samt figur B1 till figur B5 i                   
bilaga B, kan implementering av nya tekniker och lösningar minska          
dricksvattenanvändningen. Detta är även vad Stavenhagen et al. (2018) såg var en av de              
faktorer som hade störst effekt i städerna som deltog i den undersökningen. 

Denna rapport hanterar fyra av de fem vattenbehovsåtgärder som Brooks (2006) nämner.            
Kvaliteten på vattnet kan ändras genom exempelvis regnvatteninsamling och         
gråvattenåtervinning. Genom att implementera lösningar uppnås en minskad        
vattenanvändning. Läckage kan förhindras genom säkra ledningar och varningssystem.         
Leveranskapaciteten kan öka genom regninsamling under nederbördsrik period och         
användning under torrperiod. Den vattenbehovsåtgärd som denna rapport inte hanterar är           
flyttad belastning och därför bör det vidare undersökas hur individuell          
vattenförbrukningsmätare, rörligt pris och kampanjer kan flytta vattenanvändning från         
tidpunkt för hög belastning till låg belastning. Kampanjer är även en av de faktorer som hade                
störst effekt i de städer som Stavenhagen et al. (2018) undersökte vilket tyder på att det finns                 
potential för att kampanjer kan ha önskad effekt om det undersöks vidare. 
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6. Slutsats 
De scenarion för vattenanvändning som undersöks i denna rapport ger en sparad            
dricksvattenmängd mellan 31 till 127 L per person och dygn. På grund av antaganden och               
resultatets osäkerhet bör rapportens resultat ses som att det finns möjligheter att välja             
lösningar som ger en minskad vattenanvändning för hållbar stadsutveckling. Resultatet          
garanterar inte en viss vattenanvändning utan indikerar vilken sorts förändring som           
lösningarna bidrar med. Rapporten förespråkar inte en viss lösning utan vill visa            
möjligheterna för vägval för framtida vattenanvändning. För att uppnå en hållbar           
stadsutveckling är det viktigt att undersöka helheten, alltså undersöka effekten av att            
kombinera lösningar och att det leder till hållbar utveckling, inte att varje lösning enskilt ska               
ha den effekten. 

Slutsatsen som kan dras av denna rapport är att nya tekniker och lösningar bör vara standard                
för hållbar stadsutveckling inom vattenanvändning. Rapporten visar på att det finns ett stort             
antal möjliga lösningar som kan bidra till att minska vattenanvändningen samt andra            
hållbarhetsaspekter och det finns stor potential för att kunna implementera sådana lösningar i             
framtida stadsdelar såsom Bergsbrunna. 

Vägvalet för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar är enligt denna rapport att välja             
en kombination av nya tekniker och lösningar samt öka medvetenhet hos invånarna. 
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Kanske dela upp refernslistan på ngt sätt för att slippa detta, alternativt minska textstorlek?

Kalle Englund
Åtgärdas vid inlämning av S3



Bilagor  
Nedan presenteras bilagor med beräkningar och figurer.  

Bilaga A - Beräkningar 
70 l/person och dygn168 000 pers

10 400 000 m /år3 ≈ 1  (1) 

50 l/person och dygn184 000 pers
10 000 000m /år3 ≈ 1    (2) 

   (3)7,  %170l/person och dygn
170l/person och dygn−150l/person och dygn ≈ 1 6  

(4)7 500 000 m /år 7 500 000 m /år , 3 0 000 000 m  225 000 m /år  1 3 − 1 3 · 0 1 − 1 3 = 5 3  

41 l/arbetstillfälle och dygn5 225 000 m /år·1000 l/m3 3

101736 arbetstillfällen ·365 dygn/år ≈ 1 (5) 

40 l/person och dygn 5 000 personer  300 000 l/dygn  299 500 m /år1 · 4 = 6 = 2 3 (6) 

5 000 personer 40 l/person och dygn 7 500 arbetstillfällen 41 l/arbetstillfälle och dygn4 · 1 + 1 · 1  
 767,  m /dygn  200 137,  m /år= 8 5 3 = 3 5 3 (7) 

 678 319 m /år0,87
3 200 137,5 m /år3

≈ 3 3 (8) 

62 l/dygn och arbetstillfälle0,87
141 l/dygn ≈ 1 (9) 

61 l/dygn och person0,87
140 l/dygn ≈ 1 (10) 

och 17 mm/år , 5 10 mm/år 6 · 1 1 ≈ 7 17 mm/år , 0 40 mm/år6 · 1 2 ≈ 7  (11) 
 

25 mm/år4
710 mm/år + 740 mm/år + 700 mm/år + 750 mm/år = 7 (12) 

6 l/dygn och person 1 , ) 4,  l/dygn och person5 * ( − 0 2 ≈ 4 8  (13) 

8 l/dygn och person 1 , ) 2,   l/dygn och person2 * ( − 0 2 ≈ 2 4  (14) 

 

40 l/dygn och person 56 4, 8 2, ) l/dygn och person1 − ( − 4 8 + 2 − 2 4  

23,   l/dygn och person≈ 1 2 (15) 

90 mm 20 m  4,  m /år7 · 1 2 = 9 8 3 (16) 

8,  %65 m3

94,8 m3 ≈ 6 6 (17) 

, 25 m , 86 0, 97 m  regnvatten /m  och år0 7 · 0 6 ≈  4 3 2 (18) 

50 



 5, 9 m  /person0,497 m  /m  och år 3 2
17,885 m /år och person3

≈ 3 9 2 (19) 

5 000 personer 5, 9 m  /person ,  km4 · 3 9 2 ≈ 1 6 2  (20) 

8 l/dygn och person 1 , 8) , 6 l/dygn och person2 · ( − 0 9 ≈ 0 5 (21) 

8 l/dygn och person 1 , 5) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 8 ≈ 4 2 (22) 

8 l/dygn och person 1 , 6) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 8 ≈ 3 9 (23) 
8 l/dygn och person 1 , 1) 0,  l/dygn och person2 · ( − 0 6 ≈ 1 9 (24) 
8 l/dygn och person 1 , 1) 6,  l/dygn och person2 · ( − 0 4 ≈ 1 5 (25) 

8 l/dygn och person 1 , 7) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 9 ≈ 0 8 (26) 
8 l/dygn och person 1 , 9) ,  l/dygn och person2 · ( − 0 6 ≈ 8 7 (27) 

8 l/dygn och person 1 , 5) 5,  l/dygn och person2 · ( − 0 4 ≈ 1 4  (28) 
 

, 5 min 327 s6 l
1,1 l/min ≈ 5 4 =  (29) 

6 l/dygn och person 1 , ) ,  l/dygn och person5 · ( − 0 9 ≈ 5 6 (30) 

,  l/spolning  spolningar/dygn och person ,  l/dygn  och person0 5 · 6 = 3 0  (31) 

,  l/urinspolning  urinpolningar/dygn och person0 3 · 5 +  

,  l/fekaliespolning  fekaliespolning ,  l/dygn  och person+ 2 5 · 1 = 4 0 (32) 

,  l/urinspolning  urinspolningar/dygn och person0 1 · 5 +  

,  l/fekaliespolning  fekaliespolning ,  l/dygn  och person+ 0 6 · 1 = 1 1 (33) 

 l/småspolning  småspolningar/dygn och person2 · 5 +  

 l/stor spolning  stor spolning 4 l/dygn  och person+ 4 · 1 = 1 (34) 

1 400 m  41 kg/m  och år2
45 000 personer · 52 veckor/år · 0,2 kg/vecka ≈ 1 2 (35) 

 5000 personer 2 veckor .2 kg/vecka 0 l/kg och år  360 000 l/år 4 · 5 · 0 · 2 ≈ 9 (36) 

 , 7 l/dygn  och person9 360 000 l
365 · 45000 ≈ 0 5 (37) 

, 25 mm/år 362,  mm/år0 5 · 7 =  5 (38) 

, 4000 m , 25 m/år 075 m /år  0 5 · 1 2 · 0 7 = 5 3   (39) 

 800 m  100 m2
44 000 m  ·20 m2 2 = 8 2 (40) 

 6, 3 m  /person0,497 m  /m  och år 3 2
8,0665 m /år och person3

≈ 1 2 2 (41) 

5 000 personer 6, 3 m  /person , 3 km4 · 1 2 2 ≈ 0 7 2  (42) 
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Bilaga B - Figurer 

 
Figur B1: Scenariot visar hur dricksvattenanvändningen skulle minska med 126,84 L per person och dygn vid                
implementering av vakuumtoalett, cirkulär dusch, munstycket dimmläge samt att regnvatten skulle ersätta            
dricksvattenanvändningen för tvätt, övrigt och toalettspolning.  

 
Figur B2: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 70 L per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare, cirkulär dusch samt snålspolande toalett. 

 
Figur B3: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 52,64 L per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare, munstycket dimmläge för disk samt snålspolande toalett. 
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Figur B4: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 65,81 L per person och dygn då                
regnvatteninsamlingen skulle ersätta dricksvattenanvändningen för tvätt, övrigt samt urinsortera och vakuum.           
Den andra lösningen är att använda vattenmätare som påverkar dusch och disk. 

 
Figur B5: Scenariot visar att dricksvattenanvändningen kan minska med 43,71 L per person och dygn vid                
implementering av vattenmätare för dusch och disk samt valet att använda urinsorterande och vakuum för               
spolning. 

 
figur B6: Jämförelse av trenderna i nederbörd över året i Ottawa, Kanada och Stockholm, Sverige. Datan är                 
hämtad från MittResVader.se.  
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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-1 

Dokumentkod 
P-1 

Datum 
2019-04-02 

Ersätter 
- 

 Författare 
Tove Gannholm 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Gruppmöte 1 

  



Tid: 08:30-17:00 
Plats: GruWan 
 
Närvarande: Timjan, Adela, Anna, Tove, Stina, Kalle 

 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 

● Upplysa de andra på när man ska vara borta i god tid. 
● Ha ledigt när det är ledigt och ingen “arbetskontakt” 
● Möte med Drivhuset nästa vecka. 
● Gör alltid sådana här dokument 
● Luncher är luncher 
● Kom ihåg att ta rast 

 
2) Lägesrapport 

● Första mötet, arbetet är påbörjat 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
● Hur önskar vi hålla kontakten? 

 
4)   Till nästa gång 

● Ha möte med Monica och med Kommunen och STUNS 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Tove 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-2 

Dokumentkod 
P-2 

Datum 
2019-04-02 

Ersätter 
- 

 Författare 
Tove Gannholm 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Möte med Monica 1 

 
 
Sammanfattning 
 
Första handledarmötet med Monica. Vi frågade frågor och fick tips. Några saker som vi ska 
tänka på lite extra när vi gör tidsplan. Finns det något material som alla borde läsa? Även 
administrativa saker i kontakten med Monica. Kom ihåg kursmålen. Bra infallsvinklar inför 
litteraturstudien. 
 
Tove  



Möte med Monica 2019-04-02 
 

Tid: 10:00-11:00 
Plats: Grupprum vid Monicas rum 
 
Närvarande: Adela, Anna, Stina, Jakob, Kalle, Tove, Monica 
 
1)   Frågor till Monica 

● Vad är din funktion (vs STUNS)? 
● Hur ofta är du tillgänglig för att ses? 
● Någon tid du är otillgänglig? 
● Svarstid på mejl? 
● Specfika hålltider för mejl? 
● Hur mycket ska vi smalna av innan litteraturstudien? 
● Hur önskar vi hålla kontakten? 
● Vilka projektdelar ska skickas till vilka? 
● När kommer du sätta dig in i projektet? Hur uppdaterad kommer du vara? 
● Vill du att vi skickar mejl om att vi har laddat upp saker på studentportalen? 

Ja 
● Vad har du för bakgrund? 
● Hur ser du på detta projektet? 
● Ämnesrad : SAW19 74 

 
 

 
2) Lägesrapport 

 
Presentation 

● Monica Mårtensson - Luft, examinator på W, insatt i vatten och intresserad av nya 
städer. Har läst om 2 in 3 ut i Helsingborg. Bra med en som styr/underlättar mötet. 
Bra med “aktuelltrunda”. 

● Tove, Dricksvatten, Utanför lådan lösningar, inte använda dricksvatten till allt, 
dagvatten 

● Kalle, avgränsa projektet till lagom skala 
● Jakob, Timjan, osäkert på om kommunen vet vad de vill ha. Bra avgänsning viktigt! 

Avlopp, skilja gråvatten och svartvatten, utanför lådan. Visionära idéer. 
● Stina, vad kan vi göra? Inte använda dricksvatten till allt, få vara med och ha en röst i 

kommunens framtidsvision 
● Anna, vill göra skillnad, känns stort och spretigt, bra med möten för att få klarare bild. 

Spännande med projekt med möjlighet för kreativitet och fräscha lösningar. 
● Adela, kul att jobba med kommunen på ett verkligt projekt. Lösning för 

vattenanvändning, kretiv, nytänk, kul att vårt projekt kanske implementeras och 
används i framtiden. 

 
Frågor och info 

● Projektplan, inte gjuten i sten men ska ändå vara klar på måndag. Skicka till Monica 



på torsdag kväll.  
● Dela upp vad vi ska göra för litteraturstudie. Vi ska ha ansvar för varsitt område, tex 

dricksvatten och avlopp. Efter mötet med kommunen vet vi nog mer. 
● Material som alla läser 
● Vetenskapligt material som redan är publicerat, på svenska och engelska 
● Projekt som finns i Sverige 
● Regeringens mål, vad är uppdraget som de har gett? 
● Uppsalas mål och strategier, får vi några ramar? Dessa behöver alla sätta sig in i. 

Kommunens plan för hela området. 
 

● Monica vill att vi laddar upp allt på studentportalen och skickar ett mejl när vi laddat 
upp något. 

● Märk mejl med SAW19 - 74 
● Alla bör vara CC. 
● Uppladdat material - 1,5 dagar 
● På fredag kommentar på projektplanen 
● Mejltider, jobbar inte heltid (60%), kollar mejl hela tiden. Kollar mejlen på 

förmiddagen 
● Kan också SMS:a om viktiga saker. 
● Projektplanen - tillgång till data om vattenförbrukning 
● Litteraturstudien - kanske forskning om vattenförbrukning? 
● Analys om vattenförbrukning - utifrån given data. Detta innehåller beräkningar. I 

litteraturstudien bör vi ha metoder som andra har använt för att göra det vi ska göra. 
Gå alltid till källan, så att man kan kolla att man tolkat forskningsresultaten rätt. 
Litteraturstudien kan vara större än vad vi tar med i rapporten. Kan skriva mer i 
början och korta ner efterhand, vara öppen i början och sedan tillämpa på rapporten. 

● Biogas? 
● Vart ska slammet ta vägen? 

 
● Ta gärna anteckningar allihopa på Kommunen eftersom man uppfattar saker olika. 
● Vattentäkter låter utanför avgränsningen för Södra staden, är det korrekt? 
● Eventuellt samarbete med Hemfosagruppen, obs, tänk på lokala förhållanden. 

 
● Omvärldsanalys - sociala innovationer och aspekter, etisk analys på 

förbrukningsmönster? Är det okej att vissa använder olika mycket vatten? Som det är 
idag får alla använda så mycket vatten de vill, men man får betala. Brett från 
kommunen för att de vill får nya synvinklar? 

● Är det en stad eller förort? Har vattenförbrukningen någon roll i detta? 
● Får inte dra in dagvatten idag? Exjobb från W - stor pol med litteratur, ligger på 

DIVA. 
● Var går gränsen mellan en teknisk lösning och en social lösning? 
● Kan kommunen ge specifikationer för att få bygglov? Vad har kommunen för rätt att 

diktera krav? 
● Specifikation med grovfilter vid fastigheten i Haninge kommun. 
● Skillnad på villor och flerfamiljshus 

 
● “Simulera betydelsen av olika vägval.” Flera olika lösningar? Olika förslag? 
● “Ge förslag utifrån risk, ekonomi, resurshållning”  



● Risk - miljöbalken 
● Ekonomi - Kostnader för det vi jobbar med 
● Resurshållning - hållbara lösningar 
● Monica borta 11/4 och 12/4 

 
● Försök att vara noga med formalia i rapporten redan från början.  
● Var noga med referenser, skriv tydligt stycke m.m. så att man hittar referenser. 
● Dela inte upp i referenslistan utan allt kommer i bokstavsordning 

 
● Monica verkar tycka att vi ska titta på hela kretsloppet. från vart man tar vattnet till 

vad man gör med avfallet sedan. Särskild betoning på vad som händer med avfall.  
● Avstämningar muntligt i gruppen regelbundet. 
● Återkoppling på varandras text. 
● Avstämningsmöten i slutet av veckan? 

 
● Planering av muntlig presentation av projektplanen på fredag. Ska uppfylla första 

kursmålet. 
 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Kolla alla datum tills att vi ska göra tidsplanen 
● Förbered frågor till kommunen 
● Gör schema och bestäm upplägg 
● Hör av oss till Monica om kommunen och STUNS hade planerat in något på bokade 

tider med Monica  
● Prata om arbetsformer i eftermiddag 
● Skicka sammanfattning från mötet med Kommunen till Monica. 
● Vem håller koll på olika saker? (det viktiga dokumentet, projektplan, datum osv) 

 
4)   Till nästa gång 

● Monica bokar sal till nästa gång 10/4 kl 15:30-17 
● Möte 26/4 13:15, diskutera litteraturstudie 
● Möte 8/5 10:15, inför slutrapport 
● Möte 17/5 13:15, slutrapport 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Tove 
 
 
Justeras 
Karl Englund 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-3 

Dokumentkod 
P-3 

Datum 
2019-04-02 

Ersätter 
- 

 Författare 
Tove Gannholm 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Gruppmöte 2 

  



Gruppmöte nr 2, 2019-04-02 

 
Tid: 11:30-11:55 
Plats: GruWan 
 
Närvarande: Adela, Karl, Tove, Timjan; Anna, Stina  
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 

● Overleaf/drive, rapportmallar i word 
● Projektledare 
● Person som läser Informationsdokumentet 
● Regler 
● Kontrakt 
● Monica kommer vara borta 11/2 och 12/2, viktigt att vi frågar 
● Hur håller vi kontakten? 
● Lokalbokningar för möten 
● Trello 
● Kontaktark 
● Arbetstider 

 
2) Lägesrapport 

Haft första handledarmötet med Monica. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
● Lägg in alla datum som vi bestämde med Monica samt alla andra tider Gantt-schema 
● Fyll i “Kontaktuppgifter” 
● Skapa regler 
● Skriv kontrakt 

 
4)   Till nästa gång 

● 15:00 tisdag 2/4 
● 8:15 onsdag 3/4 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-4 

Dokumentkod 
P-4 

Datum 
2019-04-02 

Ersätter 
- 

 Författare 
Tove Gannholm 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Möte med Kommunen och STUNS 

 
 
Sammanfattning 
 
Vi träffade David som är klimatstrateg för Uppsala Kommun och Karolina och Rafael från 
STUNS. David behöver underlag för modelleringen som han sysslar med. Han vill ha förslag 
på alternativa lösningar på vattenanvändningen inom Bergsbrunna och data som han kan 
hantera. Han skulle höra av sig till oss med mer konkret info om vad han behöver för typ av 
data. Vi ska inte ha så mycket fokus på vattenproduktion och slammet som uppstår men 
slammet är inom "systemgränserna", tex hur påverkar olika sätt att rena avloppsvatten vilka 
produkter och mängden man får. Vi ska även tänka på risker/göra känslighetsanalys på de 
lösningar vi tar fram. Vi ska inom gruppen komma fram till syfte och produktmål. Ett mer 
övergripande syfte verkar vara hållbar vattenförsörjning och ett lite mer specifikt syfte är att 
minska vattenförbrukningen. Produktmålet är lösningsförslag på vattenanvändning och data 
som David kan använda i sin modellering. 
 
Sammanfattat av Stina och Tove 
 
 
  



Möte med Kommunen och STUNS 2019-04-02 
 
Tid: 13:00-14:30 
Plats: Stationsgatan 12 
Närvarande: Jakob, Kalle, Anna, Stina, Tove, Karolina (STUNS), David (Kommunen), 
Rafael (STUNS och professor på UU, Ordförande Uppsala Vatten) 
 
david.jedland@uppsala.se 
0736486190 
 
Dagordning 

1) Frågor till Kommunen 
● Vad tänker ni att det är för skillnad på Södra staden och Bergsbrunna? 
● Svarstider/rutiner? 
● Ämnesrad mejl? 
● Vad är er funktion? 
● Hur önskar vi hålla kontakten? 
● Hur ofta kan vi ses? 
● Vision? (Vad vill de ha på papper?) Rapportens fokus? 
● Vilka förväntningar har de på oss? 
● Kan vi få en guidad visning i området om det är intressant? 
● Hur mycket kan vi smalna av? 
● På måndag ska vi presentera vår projektplan. Finns ni tillgängliga innan dess så att vi 

kan kolla med er att vi har förstått projektet rätt? Gärna tillgängliga på torsdag? 
● Kan vi få mer dokumentation än vad som finns på hemsidan av er? (stadsplanering) 
● Vilka projektdelar ska skickas till vilka? 
● Finns en detaljplan?  
● Vad för typ av data ska vi få erhålla? 
● Hur får vi tillgång till data? (lösenord, filer, VASS? osv) 
● Ska vi kolla på biogas och slam? Är det okej om vi avgränsar bort det? 
● Vattentäkter låter utanför avgränsningen för Södra staden, är det korrekt? 
● Kan Kungsängsverket ta hand om allt i Södra staden eller är planen att det ska skapas 

ett nytt reningsverk eller bygga ut Kungsängsverket? 
● Hur ser ni på er handledarroll i jämförelse med handledaren från Uppsala universitet? 
● Hur ser ni på Bergsbrunna som stadskärna/förort/ABCstad? Har vattenförbrukningen 

någon roll i detta? 
● Har ni något särskilt ni tänker på när ni pratar om sociala innovationer? 
● Kan kommunen ge specifikationer för att få bygglov? Vad har kommunen för rätt att 

diktera krav? Tex snålspolande duschar, grovfilter vid fastighetsgräns. 
● Finns det någon plan på villor och flerfamiljshus? 
● “Simulera betydelsen av olika vägval.” Flera olika lösningar? Olika förslag? 
● Risk - miljöbalken 
● Ekonomi - Kostnader för det vi jobbar med 
● Resurshållning - hållbara lösningar 

 

mailto:david.jedland@uppsala.se


Frågor till STUNS 
● Vilka datum är inbokade från er sida? 
● Vill ni att bara en person håller kontakten? 

 
2) Lägesrapport 

● Idag har vi påbörjat projektet och lärt känna varandra. Vi har börjat ta oss an 
projektet. Vi har även haft möte med vår handledare på Uppsala Universitet. 

 
● STUNS, Uppsala kommun, region, universitet m.fl. Fylla luckor i innovationssystem. 
● Utveckla hållbar stad. Projektarbeten, relevanta.  
● Viktigt för Uppsala, Uppsala Energy Stories (20-tal projekt, 100-tal studenter som 

jobbar med hållbar stadsutveckling.  
● Deras roll är att underlätta för oss och att underlätta för staden. 
● Utbildningar nästa vecka. 
● Kan få informationen lite sent, eftersom det är många som är inblandade. 

 
● En kontaktperson, namn, telefonnummer, mejl 

 
● Davids presentation, civilingenjör, klimatfärdplan++, LEAP(?), modellering av typ 

allt. (Hur kan vi utveckla olika områden?) 
● Gå in i modelleringen och klimatfärdplanen 
● Ingående på VA 
● Uppsala växer mycket, säkra dricksvattenresursen, vatten en bristvara, påfyllnad av 

GVnivåerna.  
● Finns studier av vattenkällor, även underlag till översiktsplanen.  
● VA-rapport (4 år gammal) i översiktsplanen 
● Finns klimatbudget att hålla oss till ? 
● Bra med nya perspektiv 
● Modellen är uppbyggd efter delområden. Tex, byggnader i innerstaden. 
● Det som inte finns i modellen är VA-verk. Skulle kunna bygga modell utav data som 

finns. Hur ser det ut idag? Dagens VA-verk. Kan utgå från person 
● Identifiera hur det ser ut idag, titta på alternativa system. Nybyggnationer. Finns data 

på vilka sorters byggnader som ska byggas. Kanske inte ens behöver kopplas till 
dagens reningsverk. Kan vi särskilja på olika vatten? “Gör rätt från början”. Vatten är 
en resurs, vi måste börja behandla den som det. 

● Vårt uppdrag är att komma med förslag på alternativa lösningar (Timjan: Modellen är 
till för hantering av energi men kan användas för vatten) 

● David sitter med modellen, behöver studier som ligger till underlag för 
modelleringen. (Framtidens och dagens modeller), vårt fokus ligger väl mest på 
framtiden. 

●  Tekniska lösningar 
● Sociala lösningar 
● Minska vattenförbrukningen 
● Vatten som renas kostar energi. Kan vi spara energi? (och pengar?) 
● Tyskland och Danmark har mindre vattenförbrukning. Varför? 
● Tydligt avlopp och dricksvatten, dagvatten? David säger att dagvatten kanske inte ska 

vara fokus men väldigt viktigt och rimligt att ta med det om vi ser någon tillämpning? 
Hushållning av vatten. Hitta överlappningar mellan våra intressen och kommunens 



behov. 
● Årets klimatstad, Bergsbrunna årets stad. 
● Syftet kan vara brett. Bra med mål, kanske inte så lätt att sätta. Använd ramarna från 

skolan så att de uppfylls.  
 
Data 

● Finns uppskattningar 2030 och 2050.  
● Var hamnar alla nya bostäder och lokaler, kommer även mer detaljerad data. 

Vattenbehovet kan prognostiseras från detta. 
● Konceptbild av Bergsbrunna, siffror på antal kvadratmeter per verksamhet och per 

person/hushåll. Mängden och förhållandet ganska lika. Var tydliga med vilken data vi 
har baserat vår rapport på. Uppskattning på vattenbehovet +-25% eller spann helt ok! 

● Uppsalavatten.se “om oss” , anläggningar, mycket info! Rapport för 
Kungsängsverket. Bra för att förstå hur det ser ut idag.  

● Viktigtast: Utvecklingen och behovet, lokala förhållanden. 
 

 
● Befintlig vs helt ny stad? Gärna båda. I befintliga kan man snarare titta på sociala 

saker. Många av lösningarna kanske går att tillämpa på det gamla beståndet.  
 

● Utvärdera innovativa lösningar utifrån hur det ser ut nu.  
● Lokaliseringsstudie. Flytta/nytt/komplettera, en annan grupp kan ta hänsyn även till 

byggmaterial osv. Allt påverkar varandra. 
● Titta på flera olika lösningar. 

 
● STUNS roll: vem man ska prata med. Ett stöd. Håller ihop Uppsala Energy Stories. 

Stort kontaktnät i Uppsala, kan hjälpa till med sånt. ca 4-5 personer sitter med de här 
grupperna och håller lite koll men de har ingen avsatt tid för detta. Gör det de kan för 
att det ska bli så bra som möjligt för Uppsala. De har fixat så att vi ses nu. Första 
STUNS-Uppsala Kommun projektet. 

● Projektet kommer komma till användning i Kommunens arbete. 
● Tät kommunikation med David i början.  
● Event i slutet på maj.  

 
● STUNS vill gärna ha återkoppling om häftiga företag vi hittar. 
● STUNS vill läsa arbetet när det är klart. 
● STUNS kanske mejlar oss om intressanta saker. 

 
● David vill gärna ha Gantschema. (m.m.?) 

 
● Tillgång till data, inga andra databaser. David kan höra sig för om vi känner att vi 

behöver mer info. 
● Kungsängsverkets rapport. 
● Lokaliseringsutredning (stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala vatten, presenteras 

under våren) 
● Kontaktpersoner på Uppsala Vatten, Markus Kjällman Affärsstrateg, jobbar inte 

heltid, David skickar lista. 
● Datan bör se ut så som David säger att den ska se ut, så att han kan använda den. 



Också på ett sätt som kan presenteras.  
 

● Mejla eller ring David. Han vill ha en kontaktperson. Ring gärna 0736486190. Han 
svarar inte om han är upptagen. 

● Var konsekventa med ämnesrad i mejl. 
● David svarar inom 2 dagar.  

 
● 9:30-12 Drivhuset torsdag. 
● Onsdag 10/4 möte med David på kommunen kl 8:00 
● Skicka projektplanen till David och frågor på torsdag 11/2. David finns tillgänglig för 

frågor. 
 

Efter pausen 
● Vattenproduktion bör inte vara med i projektet. I så fall ta fram data som redan finns. 

Ingen vattentäkt i bergsbrunna. Snarare hantering i Bergsbrunna. Slammet som 
uppstår är inom systemgränserna. Olika metoder producerar olika saker. Hur påverkar 
olika sätt att rena avloppsvatten vilka produkter man får. Mängder och sorter. Kan 
ligga till grund för ett annat projekt. 

● Åkermark, höjdkartor finns.  
● Hur kopplad är Bergsbrunna till resten av stadens infrastruktur? 
● Förmodligen rör från Bergsbrunna. Skicka iväg eller ta hand om det lokalt? 5 

alternativ i lokaliseringsutredningen. 
● Sociala innovationer, beteendeförändringar? “uppströmsarbete”, incitament för att 

förändra vattenkonsumption?  
● Vad kan kommunen göra? Kan lägga ett krav på snålspolande kranar men inte på 

vilket märke. Munnstycken tex. Kan göra antaganden för vad vi räknar på. Vi behöver 
inte begränsa oss över vilka krav man kan ställa i detaljkraven eller lagligt. Vi tar bara 
fram effekten och fysikens lagar osv.  

● David är helt ointresserad av ekonomi. Byggs inte nu. Men rimligt att veta skillnader 
mellan olika kostnader. 

● Risk, lite risktänkande ändå. Verklighetstänk. Redundans. Dimensionering. Kanske 
inte bara en ledning in i området, rundkörning. Hur känslig är en teknik. Om det blir 
strömavbrott eller 100-årsregn? Pros and cons 

 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
● Skriv en sammanfattning av mötet och skicka till Monica. 
● Bestämma kontaktperson, skriv till Karolina. 
● Mejla obligatoriska datum och tider till Karolina. 
● David ska skicka data 
● David skickar lista över kontaktuppgifter 
● David skickar hur datan ska se ut så att han kan använda det i modellen. 
● Bestäm kontaktperson till David.  
● Skicka projektplanen till David 11/2 på em.  

 
 
 
Vid protokollet 



Tove 
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Gruppmöte 2019-04-02 

 
Tid: 15:00 - 17:00 
Plats: Munken 
 
Närvarande: Stina, Anna, Jakob, Kalle, Tove  
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
Sammanfattning av dagen och olika idéer: 

● Få in data i ett modelleringsprogram 
● Trevligt att få kontakt med de andra grupperna 
● Kommunikationsstrategier angående talutrymmet. 
● Gå på Davids tankar för att kunna avgränsa projektet 
● Definition av “omvärldsanalys” 

 
2) Lägesrapport 

● Seminarium 3/4 10-12, arbeta resten av dagen. 
● Seminarium 4/4 kl 13:15-16:00 
● Presentation av projektplan 8/4 kl 14:15-14:40 
● Designthinking torsdag 11/4 09:30-12:00 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
● Läsa igenom mötesprotokollen från 2/4 och ta ut de viktigaste punkterna 
● Meddela David om “lediga tider” 

 
4)   Till nästa gång 

● Skriv under samarbetsavtalet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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Gruppmöte nr 4, 2019-04-03 

 
Tid: 8.15 - 16.00 
Plats: Gudinge, Geocentrum 
 
Närvarande: Adela, Karl, Tove, Timjan, Anna, Stina  
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller 

annan löpande verksamhet 
● Man är på plats vid utsatt tid 

 
2) Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen 

eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser från 
vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. 
 

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda 
och markeras som klara i ärendeloggen.  
● Väntar på information från David 
● Har skickat en sammanfattning till Monika från kommunmötet 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 

beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 

 
● Kolla med Cecilia om vi sköter mötesprotokollen på rätt sätt. 
● Möte med Haninge-gruppen 9/4 8.30-10 
● Projektplan A-3 och ganttschema A-4  

 
4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att 

det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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Gruppmöte nr 5, 2019-04-04 

 
Tid: 08.15-11.55 
Plats: GruWan 
 
Närvarande: Adela, Jakob, Stina, Tove, Kalle, Anna  
Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
Stina meddelade att hon mejlat en sammanfattning av kommunens möte till Monica igår 3/4. 
2) Lägesrapport 
Idag har vi två deadlines att hålla 

1. Skicka in preliminära projektplanen till Monica och David 17.00 
2. Skicka in ganttschemat 

 
En viktig grej att komma ihåg för hela projektgruppen är att skriva in i ganttschemat då man 

ska iväg på exempelvis lunchmöte, lunchföredrag eller andra förbokade tider som 
påverkar de andra.  

 
Tove och Adela sammanställer ganttschema och projektplanen. Jakob, Anna, Stina och Kalle 

brainstormar litteraturstudie och smalnar av så att i får 6 tydliga områden med 
underomdråden.  

 
Tove och Adela har planerat in preliminära möten i samband med uppstart av arbeten samt 

avslut/deadlines av arbeten. Detta sammanställdes i ganttschemat samt projektplanen. 
 
kl10.15 pågår sammanfattning av Jakob, Stina, Kalle och Anna berättar sina ideér för Tove 

och Adela. 
 
De preliminära områdena som gruppen pratar om är:  

● Omvärldsanalys 
○ tekniker 
○ vattenförbrukning 
○ socialt 

● Befintlig prognos  
○ Regering 
○ kommunen 
○ datainsamling 
○ uppsala vatten 

● Tekniker i hushålllet 
○ snåla tekniker 
○ vattenbesparing 
○ social aspekt på dessa 

● Lösningar på stadsnivå IN 
○ regnvatten 
○ konkurrens om plats 
○ ledningsläckage 



○ återanvändning 
○ rör under/över mark 
○ kulvert 

● Lösningar på stadsnivå UT 
○ avlopp 
○ olika vatten: gråvatten, svartvatten 
○ slam 
○ rör 
○ alternativ till vattenledningar 
○ läkemedelsrester 
○ kemikalier 
○ två in tre ut 

● Dagvatten och grönytor 
○ öppna dagvattenytor 
○ växtbäddar 
○ stängda rör 
○ användningsområden 
○ dagvattenhantering 
○ bevattningskrav 

 
Projektgruppen gör en aktiv fördelning av litteraturstudieområdena och har en öppen 
kommunikation för att alla ska känna sig delaktiga. Alla får chansen att välja 3 områden och 
sedan tilldelas områdena efter intresse. 
 
Projektgruppen diskuterar om att ta hänsyn till projektbeskrivningens övergripande 
frågeställningar som är: 

● socialt 
● kommunens planer 
● konsekvenser 
● ekonomi 
● risker 
● finns tekniken 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Projektgruppen har beslutat att följande områden ska respektive person göra en litteraturstudie 

om: 
1. Anna: Teknik i hushåll 
2. Adela: Befintlig prognos 
3. Sina: Omvärldsanalys 
4. Jakob: Lösning på stadsnivå ut 
5. Kalle: Lösningar på stadsnivå in 
6. Tove: Dagvatten och grönytor 

 
 
4)   Till nästa gång 
Innan nästa gruppmöte så har projektgruppen skickat in den preliminära projektplanen och 

ganttchemat till Monica och David senast 4/4 kl 17.00. Nästa möte blir fredag 5/4 9ak. 
 
Vid protokollet: Adela  
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Gruppmöte nr 6, 2019-04-05 

 
Tid:9:30 
Plats: GruWan 
 
Närvarande: Anna, Adela, Tove, Jakob, Stina 
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
Mötet beslutade att försöka lägga en del av plugget på ångström under forsfestivalen v.17 och 

ta ledigt efter avklarad mittredovisning 29/4 v.18. Stina och Anna skulle volontära var sitt 
pass på festivalen och skulle återkomma när de visste när. 

 
Adela, Anna och Jakob träffades efter lunch då Tove och Stina åkt hem. Adela föreslog att 

projektgruppen inte skulle träffas på måndagsförmiddagen 8/4, och i stället ses och ha 
möte i geokaféet efter lunch 13.15 för att öva på presentationen vi skulle hålla 14.15. Hon 
föreslog också att inte hela gruppen skulle behöva gå på mötet med Hemfosa på tisdag 
förmiddag så att hon och Anna skulle kunna tentaplugga och andra skulle kunna t.ex. 
påbörja litteraturstudien. Frågorna skulle diskuteras över chatten. 

 
2) Lägesrapport 
Det hade inkommit svar från både Monica och David med återkoppling på projektplanen, men 

inga kommentarer om gantt-schemat. 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Mötet beslutade dela upp sig för att arbeta med att revidera projektplanen, och att Stina sedan 

skulle skicka dem den uppdaterade versionen. Då gantt-schemat inte hade fått några 
kommentarer gjordes endast några rent estetiska uppdateringar. 

 
Utifrån den reviderade projektplanen skapade Adela ett utkast till presentation i Google Slides 

inför måndagspresentationen. 
 
4)   Till nästa gång 
- 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Jakob Forsgren 
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Möte 

 
Tid: 15.00 - 16.00 
Plats: Geo 
 
Närvarande: Samtliga  
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
 

● Ska vi ta fram någon slags rutin för lokalbokning eller liknande? 
○  Tas upp nästa möte  

● Mail från David:  
○ Gällande indata till LEAP. Notera att hela systemet kanske inte går att 

modellera tillfredsställande i LEAP, men att ni ändå behöver beskriva 
systemet i sin helhet i text och analys) 
 
Vattenbehov per person och hushållstyp, alternativt per hushållstyp (lägenhet, 
småhus) samt gärna även någon uppskattning av behovet för verksamheter 
enligt SNI2007, alternativt ”Handel och service, Kontorsverksamheter, 
Industri/logistik, Utbildning, Vård&Omsorg”.  
Kommentar: Blir vattenbehovet för verksamheter för klurigt, så kan ni istället 
uppskatta behovet av vatten för alla verksamheter som helhet. T ex genom att 
ta reda på hur mycket dricksvatten som produceras och subtrahera mängden 
vatten som bostäderna använder. Då kan vi koppla den återstående 
vattenmängden mot antalet arbetstillfällen vi har idag, för att sedan skala upp 
med mängden arbetstillfällen som väntas tillkomma. 
  
Output från VA-anläggningen: dricksvatten, slam.. 
Input till VA-anläggningen: elbehov, t ex per liter vatten.. (bonus med 
kemikalier flockulenter etc, framförallt för klimatfärdplanen, men i LEAP 
kanske jag hanterar de som ett slags utsläppspåslag) 
 

 
 
2) Lägesrapport 

● Från mötet: 
○ Matris över frågeställningarna  
○ mer om modellen och LEAP i rapporten (L dokument?)  
○ Mer detaljer i gant, underkategorier 
○ Hur presenterar vi de olika lösningarna, samma data för varje lösning?  
○ Väga olika lösningar mot varandra, även om de inte har mycket gemensamt  

● Ska det läggas till en räknedel, analys eller annat så kursmålen uppfylls? 
○ Ingen riktig klarhet kring detta 

 
● Nya projektmål från beställaren, indata till LEAP:  

○ Vattenbehov per person och hushållstyp, alternativt per hushållstyp (lägenhet, 



småhus) 
○ Output från VA-anläggningen: dricksvatten, slam 
○ Input till VA-anläggningen: elbehov, t ex per liter vatten 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● När uppgifterna i punkt (4) är klara skrivs denna/dessa i FB gruppen och alla ansvarar 
för att svara där.  

● Vi ses 16.30 imorgon på geocentrum  
● Jakob, Tove och Karl går på mötet med Hemfosa klockan 8.30 

 
 
 
4)   Till nästa gång 

● Jakob kollar på målen för projektet och reviderar dessa till nästa mötestillfälle 
● Alla bör börja kolla på studien av litteraturen till onsdag (10/4) och formulera frågor 

till David  
● Stina och Anna kollar på Monicas kommentarer till imorgon (9/4) senast klockan 8.30 
● Tove skapar en matris för data, varje lösning kan redovisas där, klart till 8.30 imorgon 

(9/4)  
● Karl kollar in ur LEAP fungerar, innan 8.30 imorgon (9/4)  
● Adela och Tove kollar på gant och reviderar detta innan 8.30 imorgon (9/4)  
● Jakobs punkt tas upp till nästa möte: Ska vi ta fram någon slags rutin för lokalbokning 

eller liknande? 
 
  

 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karl Englund  
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Gruppmöte 8 

 
Tid:16:30-17:00 
Plats: Geocafét 
 
Närvarande: Karl, Jakob, Tove, Adela, Anna, Stina 
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
 
-Behöver alla gå på möten?  
Alla uppfattar allt olika, men kan vara tidsbesparande. Kan vara svårt att få någon annans 

fråga besvarad. Man kan också glömma vissa aspekter. Gruppen beslutar att alla går på 
möten med handledare om det går. 

-Max antal sidor i G är 10-20 
Gruppen beslutade att varje person får skriva mer än 3 sidor till att börja i sin L-rapport med 

men att det sedan ska förkortas till 3 sidor. 
-Vad ska vi fråga Monica om? 
Pratar om det mellan 15:00-15:30 imorgon onsdag 10/4 
-Vad ska vi fråga David om? 
Anna och Stina ska anteckna under mötet med David. Vi möts 07:10 vid trappan vid Coop. 

● Kan David kommentera områdena? Finns det något som inte är relevant? 
● Avgränsningar? 
● Riktningar och riktlinjer inom området 
● Visa nya produktmål för David 
● Visa datamatris för David 
● Ska data vara per person eller per kvadratmeter, per år? Per hushåll? 
● Jämförelse med Uppsala idag och status quo, är detta av intresse? 
● Kan du skicka material, vad exakt kan vi få? Till exempel detaljplanen 

-Efter mötet med David beslutade gruppen att det är egen aktivitet fram till föreläsningen.  
 
 
2) Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen 

eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser från 
vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. 
 

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda och 
markeras som klara i ärendeloggen.  

 
-Kalle har inte fått åtgång till LEAP än.  
-Utkast till datamatris, L-7, är klart.  
-Projektplanen version 3, A-7, är i utkaststadiet.  
-Preliminär uppgiftsuppdelning är gjord i Gantt-schemat, dessa ska ses över. Anna och Stina 

har volontärspass 24/4. Bör därför ej sammanfatta litteraturstudien. 
 



● Dela upp redovisningar (fyra personer, mittredovisning och stuns) 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 

beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 

 
4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att 

det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
Möte med Monica och David. Litteraturstudien bör påbörjas. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Tove Gannholm 
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Möte med Kommunen 2 

 
Tid: 08:00-09:00 
Plats: Stationsgatan 12 
 
Närvarande: David Jedland, Karl, Jakob, Adela, Stina, Anna, Tove  
 

Dagordningen 

 
Frågor 

● Kan David kommentera områdena? Finns det något som inte är relevant? 
● Avgränsningar? 
● Riktningar och riktlinjer inom området 
● Visa nya produktmål för David 
● Visa datamatris för David 
● Ska data vara per person eller per kvadratmeter, per år? Per hushåll? 
● Jämförelse med Uppsala idag och status quo, är detta av intresse? 
● Kan du skicka material, vad exakt kan vi få? Till exempel detaljplanen 

 
 
1)   Meddelanden 
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller 

annan löpande verksamhet 
 
Vill du ha data i excel? 
 
2) Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen 

eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser från 
vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. 
 

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda och 
markeras som klara i ärendeloggen.  

 
Kvantifiera  
Jämföra med “standard Uppsala” 
Dimensionera våra system? 
produktmål punkt 1: vattenbehov men lägg till energianvändningen  
Matrisen: vattenbehovet i bergsbrunna, alla typer av olika verksamheter (kanske ett 

genomsnitt för alla),  
Vill gärna ha data: per person 
småhus och flerbostadshus 
Vatten för verksamheter: han har siffrot på hur många arbetstillfällen och hur mycket vatten 

som levererats, vatten per arbetstillfälle, kan vi enkelt få hur stort vattenbehovet kommer 
va i bergsbrunna.  

Litteraturstudie:  
- hur tänker vi att framtiden ser ut 



- mer odling i stadsmiljö, större vattenbehov eller nyttjat vi regnvatten 
- något lite mer alternativt system 
- Timjans avlopp: superintressant, nya som gamla koncepter, skulle behövas rör till det 

befintliga systemet,  
- deminishing returns 
- Mikael.ahlman@region.se  
- Lösningar som inte kommunen har tänkt på, uppmuntras 
- befintlig prognos: Kolla vars bergsbrunna ligger, vilka rör når dit, så här många 

hushåll planeras och vilka typer, och så här många arbetstillfällen,  
- Göran Karlen (jobbar med översiktsplan) 
- Filippa andersson, konsult men jobbar som konsult här 
- Johanna (chef till filippa) Viklander,  
- Viktigast för oss: Hur många personer kommer bo och jobba där 
- Data från david: Antal olika typer av hushåll, hur många bor i hushållen, 

arbetstillfällen  
- Använder arbetstillfällen för att uppskatta vattenbehovet 
- Tyskland dricker sitt vatten på flaska (gör det skillnad).  
- “rymdduschen” what is that 
- Behöver inte komma med nya lösningar men sätta det i ett perspektiv (?) 
-  

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 

beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 

 
4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att 

det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
Möte med David 7:e maj 9.00 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Skriv in namn  
 
 
 
 

mailto:Mikael.ahlman@region.se
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Möte med Monica 2 

 
Tid: 15.30-17.00 
Plats: Geocentrum 
 
Närvarande: Monica Mårtensson, Adela, Karl, Anna, Stina, Jakob, Tove  
 

Dagordningen 

 
Frågor 

- Kan Monica säga om vårt arbete är tillräckligt för att bli godkända på kursen? Roger 
och Cecilia ifrågasatte vad som analyseras? Så att det blir en teknisk fördjupning. Kan 
hon höra med dem? 

- Hur mycket primär källor behöver vi? Räcker det med rapporter från myndigheter 
eller branschorg? 

- Visa produktmål v3 
- Risker, ganska inbakat i konsekvenser eller nackdelar med tekniken.  
-  

 
1)   Meddelanden 
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller 

annan löpande verksamhet 
 
Söka på ord som vi hittar, se om det finns forskning. 
 
2) Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen 

eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser från 
vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. 
 

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda och 
markeras som klara i ärendeloggen.  

 
Exjobb: "hållbar vattenförsörjning i områden" Erika Vestberg 
 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 

beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 

 
4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att 

det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
 
 



 
 
 
Vid protokollet 
Skriv in namn  
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Möte 

 
Tid: 13.15 
Plats: Stora stöten, Geocentrum 
 
Närvarande: Anna Jarmander, Adela Toranian, Tove Gannholm, Stina Perman, Kalle 
Englund, Jakob Forsgren  
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 

● Prata om hur det var på drivhuset 
● Stämma av litteraturstudien 

- hur går det? 
- När ska vi ladda upp dokumenten på studentportalen? 

● Projektplanen 
- Revidera 
- Skicka till David och Monica 

● gantt 
- revidera 
- litteraturstudie, G1 
- skicka 

● Hur ska vi göra med lokalbokning? 
 
 
2) Lägesrapport 
 

● Litteraturstudien är igång, men inte klar. 
● Kalle och Tove var på drivhuset och fick öva på att använda postit-lappar.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

● L-rapporterna ska vara uppladdade på studentportalen senast måndag 22/4 kl 23.59. 
● Tove och Jakob sammanfattar litteraturstudien 23/4 och 24/4.  
● Ordning i den sammanfattade litteraturstudien: Befintlig prognos, omvärldsanalys, in, 

i hemmet, ut, dagvatten, övrigt 
● Kalle och Tove ska redovisa på STUNS-redovisningen 
● Anna gör populärvetenskapliga studie  
● Adela och Tove presenterar under mittredovisningen, Adela skapar presentationen. 
● Mötesordförande ansvarar för att boka grupprum och för att föra in lokalen i gantt.  
● 23-24e april hålls gruppmötena på Ångströms, salar ska bokas.  
● Vi beslutar att vi ska använda ordet “lösningar” i rapporten.  
● Projeklplanen är revidierad och skickad till David, Monica och lär uppladdad på 

studentportalen.  
 
 
 



4)   Till nästa gång 
Alla skriver klart sin litteraturstudie till nästa möte (23/4-19).  
 
 
 
Vid protokollet 
Anna Jarmander  
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Möte 2019-04-23 
Gruppmöte 10 

 
Tid: 08.20-09.00 
Plats: Å80412 
 
Närvarande: Anna Jarmander, Tove Gannholm, Jakob Forsgren och Adela Toranian  
 

Dagordningen 

1)   Meddelanden 
- 

2) Lägesrapport 
 

● Flyttad STUNS-redovisning till 24/5 
● Se över kommande vecka 
● Dokument, numrering och uppladdning 

 
Funderingar: 

➢ Hur namnger vi alla dokument, vi behöver vara konsekventa. Ska vi byta numreringen 
samt kodnamn? 

➢ Mötet har frågor kring Zotero och hur rapporter ska källhänvisas enligt SLU:s 
Harvardsystem. I samband med möte på fredag med handledaren ska vi fråga om 
källhänvisning gällande, rapport, patent-skrifter, dokument etc. 

  
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

● STUNS redovisningen är flyttad och Tove ändrar datumet i ganttschemat till det nya 
datumet 24/5. 

● Vi bestämmer att fortsätta med samma numrering för alla uppladdade rapporter 
framöver. 

● Anna har kommit i kontakt med flera patent-skrifter och vet inte hur hon ska referera. 
Vi har alla lite frågor kring källhänvisning och tänker att vi kan fråga handledaren i 
samband med revidering av litteraturstudie efter sammanställning. 

 
Idag (tisdag) startas följande: 

➢ Anna: Populärvetenskaplig studie 
➢ Adela: Skapa presentation till mittredovisning 
➢ Tove & Jakob:Sammanställer litteraturstudie 

 
4)   Till nästa gång 
Tove och Jakob kommer sammanställa litteraturstudien och får fria tyglar att redigera L1, L2, 

L3, L4, L5 samt L6 vid behov och/eller vid upprepning av information. 
 
 
Vid protokollet: 
Adela Toranian 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-15 

Dokumentkod 
P-15 

Datum 
2019-04-25 

Ersätter 
- 

 Författare 
Adela Toranian 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Gruppmöte 

 

 
  



Möte 15, 2019-04-25 

 
Tid: 08.30-09.45 
Plats: Å2043 
 
Närvarande: Tove Gannholm, Stina Perman, Jakob Forsgren, Karl Englund  
 

Dagordningen 

1)   Meddelanden 
Stina har fått mejl av Monica om revidering av projektplanen. Monica kommer återkoppla till 

projektgruppen på mötet fredag 2019-04-25. 
 
2) Lägesrapport 

● Tove meddelar att M2 och M4 är avklarade! 
● Tove påminner om R3, viktigt att komma ihåg. 
● Tove föreslår att vi startar ett L dokument för andra ideér som berör projektet. 
● Vi går igenom kommande moment i gantt och projektplanen. 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Projektgruppen beslutar att ändra ett gruppmöte den 7/5 så att vi istället har gruppmöte 
efter möte med beställaren. Nya tiden för gruppmöte 7/5 är 10ak-12. 

● Möte med Monica den 8/5 är tiden också ändrad till 8ak istället. 
● Tove har ändrat detta i ganttschemat. 
● Projektgruppen beslutar om att starta ett dokument för extra idéer. 
● Projektgruppen beslutar om vad L8 (LEAP) ska innehålla, Kalle får till och med 29/4 

att skriva denna. 
 

➢ Stina och Anna: Strukturerar S1 och kollar på andra på andra rapporter 
➢ Adela och Tove: Jobbar vidare med mittredovisningen 
➢ Kalle: börjar med L8 
➢ Jakob: börjar med att bestämma vad följande delar i projektet ska handla om: 

○ Modellering/data 
○ Analys 
○ osäkerhetsanalys  

4)   Till nästa gång 
● Kalle gör L8 om LEAP och lämnar in kvällen 29/4.  
● Innan möte kl.11ak fredag 26/4 ska projektgruppen tagit del av Monicas kommentarer 

och börjat kolla sin del. 
● Tills 26/4: Jakob, Stina och Anna tar fram ett förslag på hur vi ska arbeta med 

analys/data-delen efter valborg. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Adela Toranian 
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Möte 15, 2019-04-25 

 
Tid: 08.30-09.45 
Plats: Å2043 
 
Närvarande: Tove Gannholm, Stina Perman, Jakob Forsgren, Karl Englund, Anna Jarmander

 
 

Dagordningen 

1)   Meddelanden 
 
 
 
2) Lägesrapport 

● S1 har skapats och där finns det några regler över hur slutrapporten ska skrivas  
● Tove och Adelan har gjort klart presentationen och börjat att träna framförandet.  

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● GANT: Vi alla kollar på GANT-schemat tillsammans, Jakob har skapat en version 3 
där alla ändringar ska göras i.  

● Idé dokument: Det finns ett dokument vid namn L11 där man kan/bör lägga in sina 
idéer under arbetets gång.  

● Data dokumentet: L9 är till för data och analysdelen, här presenteras även eventuella 
beräkningar. Alla jobbar med detta!  

○ Hur ska man jobba? Vi delar upp oss tre och tre och kollar på de andras delar 
och redovisar data från den. Detta för att få nya ögon på problemet mm.  

○ Kanske bättre att jobba två och två? Eller vilket arbetssätt är bäst?  
○ Inledningen:  

■ Stina och Anna kör - kommer bli klar snabbt 
■ Jakob och Adela  
■ Tove och Karl  

● L14: metod och resultatdel i slutrapporten (alternativt två olika rapporter)  
● Går det att fixa någon typ av grafisk representation av våra olika lösningar ihopsatta 

till scenarier.  
● Vi delegerar personer till de olika uppgifterna i GANT-scheamt: 

○ Inledning: Jakob, Anna  
○ Exempel scenarier: Adela  
○ Sammanfattning: Tove 
○ Resultat: Tove  
○ Metod: Anna  
○ Diskussion: Anna, Stina  
○ Slutsats: Jakob  

● A10: har skapats för rapport instruktioner  
● Den reviderade litteraturstudien ska vara ändrad senast 2 maj  

 
 
 



4)   Till nästa gång 
● Karl: Fixar L7 till L4, även på SP? 
● R3 ska göras idag (fredag 26/4)  

 
 
 
 
Vid protokollet 
Karl Englund 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-17 

Dokumentkod 
P-17 

Datum 
2019-04-26 

Ersätter 
- 

 Författare 
Karl Englund  

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Möte med Monica  

 

 
  



Möte 15, 2019-04-25 

 
Tid: 08.30-09.45 
Plats: Å2043 
 
Närvarande: Tove Gannholm, Stina Perman, Jakob Forsgren, Karl Englund, Anna Jarmander, 
Monica Mårtensson 

 
 

Frågor: 

1. Patent 
2. Referenser 

 
Monica säger:  

● Inget ser ut att saknas gentemot projektplanen.  
● Kolla med på användningen av regnvatten från grönytor och dagvatten? Exempelvis 

självvattnande grönytor.  
● Göra om sammanfattningen till litteraturstudien, ska spegla hela litteraturstudien fast 

endast medtaget de viktigaste.  
● Även kanske en slutsatts till litteraturstudien? 
● Det är viktigt att förtydliga att något är en egen slutsats, till skillnad från de som 

kommer mer eller mindre direkt från källorna  
● Ibland ligger litteraturstudien lite nära källtexten, kanske omarbeta något?  
● Om de är en direktöversättning ska det alltid vara inom citattecken 
● Tempus kan man gärna tänka på. imperfekt om någon annan har gjort studien, annars 

presence om man själv gör studen.  
● Sidnummer till källor? Nja, kanske inte i texten men gärna i referenslistan. Kolla hur 

SLUs system fungerar, inte vad Cecilia har sagt.  
● Se till att referera och förklara begrepp såsom “hållbar utveckling” så tidigt som 

möjligt i rapporten. Brundtland kan användas till hållbar utveckling.  
● Ta med i vår avgränsning att vi inte kollar på juridiska lagar och föreskrifter som finns 

idag 
● En ordlista i slutrapporten bör finnas. Denna ska vara först  
● Kolla igenom alla referenser och se till att de är korrekta enligt SLUs system 
● Monica kollar upp hur det fungerar med patent, hennes kollega är expert  

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karl Englund 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-18 

Dokumentkod 
P-18 

Datum 
2019-05-07 

Ersätter 
- 

 Författare 
Tove Gannholm 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Möte med Kommunen 3 

 

 
  



Möte med kommunen 3 

 
Tid: 2019-05-07 09:00-10:00 
Plats: Kommunen 
 
Närvarande: Jakob, Adela, Anna, Stina, Tove, David Jedland 
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller 

annan löpande verksamhet 
 
David föreslår att vi presenterar för antingen klimatprotokollgruppen eller 

Bergsbrunnagruppen. Gruppen och David förespråkar att redovisa för 
Bergsbrunnagruppen. Möjlighet att presentera 3:e juni. Kan eventuellt använda 
slutredovisningen som är 30 min lång. David kollar om det går den 3:e juni att redovisa 
för fokusgruppen för hållbar stadsutveckling i Uppsala Klimatprotokoll. Det kan bli stor 
publik om vi redovisar på kommunen. Elin Stening är gruppledare för fokusgruppen. 

 
Pratade med Raphael igår på STUNS-workshopen om hur redovisningen går till och vilket 

sorts resultat vi ska presentera. Det vill säga hur presenterar vi scenariot på ett pedagogiskt 
sätt. Har David något förslag på hur presentation kan gå till? Jämföra med något (dagens 
system) är grundläggande. Vattenkonsumption, energianvändning osv. Det blir svårt att få 
med alla viktiga aspekter i en bild. Försöka visualisera ändå. Om man ska kolla till 
exempel på näringsåterförsel behöver vi kolla på hur gödsel framställs annars, om vi inte 
har näringsåterförsel. Det kan lätt grena ut sig och bli stort så vi får avgöra hur mycket vi 
vill titta på det. Det kan räcka med att säga vad det ger, inte gå in i vad som behövs 
annars. 

 
Hur visar man olika lösningsförslag på bästa sätt? Istället för stapeldiagram föreslår David ett 

Sankey diagram. Kan vara komplext men kan också beskriva komplexa system. David har 
inte gjort ett sådant diagram men det finns säkert ett program.  

 
Osäkerheter kring till exempel vattenmätare. David skulle nog använda Danmarks siffra 

eftersom Danmarks “vattenslöseri” är mer likt Sveriges.  
Alla kommer ha väldigt olika osäkerhetsmarginaler, finns risk att tappa om vi kondenserar det 

till en bild. Måste diskutera och presentera osäkerheter. Presentationen behöver ta upp 
osäkerheten men det viktiga är att David har osäkerheterna. David föreslår färgkodning 
för osäkerhet. Risker kan också tänkas färgkodas. David föreslår att vi färgkodar båda.  

 
Raphael sa att Uppsala vatten har hård press att leverera god kvalitet. De vill se pilotprojekt 

osv innan de använder det. Ge förslag på projekt som använder tekniken.  
 
Bra med färgkodning av olika saker och olika aspekter i presentationen, så att de med olika 

intressen på kommunen kan ta med sig och intressera sig.  
 



Per arbetstillfälle eller per person. Behöver inte specificera vilket sorts arbetstillfälle.  
Data per hushåll på energimyndigheten enligt David. Uppsala vatten förbrukning i 

miljörapport. David föreslår att titta på energimyndigheten och naturvårdsverket. Finns en 
studie från 2012. David kollar lite om han kan hitta.  

Totala vattenförbrukningen minus allt som gått åt i hushållen. Detta blir vad som gått åt 
till arbetstillfällen. Ta hänsyn till läckage, dvs tänk på vilken siffra vi använder som total.  

 
Tekniker i hushållet. Specifika företag. Till exempel cirkulerande duschar. David säger att är 

det en bra teknik så är det en bra teknik. Hur blir det med reklam för specifika företag? 
David tror inte det finns något rätt sätt och har ingen rekommendation. Exempel är att 
stoppa företagsnamnet endast i referenser. 

 
Skicka fråga om yta och takyta till David. 
 
2) Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen 

eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser från 
vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. 
 

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda och 
markeras som klara i ärendeloggen.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 

beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 

 
● David kollar redovisningsmöjligheter 3:e juni. Svara David om vi kan. 
● Ta fram vattenförbrukning per arbetstillfälle. 
● Siffror för vattenanvändning i skola/kontor - undersök om det finns specifikt (kanske 

besluta att vi avgränsar oss till att inte göra detta?) Gruppen beslutar att inte göra detta. 
● Skicka fråga om takyta, yta, hårdgjord yta för regninsamling/dagvatten till David. 
● Lägga företagsnamnet i referenser om vi skriver om företagen där Anna utgått från 

patent 
 
 
4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att 

det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Tove 
 
 



 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-19 

Dokumentkod 
P-19 

Datum 
2019-05-07 

Ersätter 
 

 Författare 
Anna Jarmander 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Gruppmöte 13 

 

 
  



Möte 

 
Tid:10.30 
Plats: Gamla torget 
 
Närvarande: Tove Gannholm, Jakob Forsgren, Stina Perman, Anna Jarmander, Adela 
Toranian  
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
 
 
2) Lägesrapport 

●  Adela ska undersöka hur och om man kan använda Sankey Diagram för att visualisera 
resultatet, Anna och Stina finns tillgängliga för hjälp.  

● Tove håller på med litteraturstudien om nederbörd, dataanalysen är inte påbörjad. Blir 
en dag med lite av varje.  

● Jakob fortsätter att leta data, Anna och Stina gör detsamma.  
● Kalle är i Stockholm. 
● Utkast till L12, inledning klar. 
 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Inledning är inte helt klar, utan behöver lite mer arbete.  
● Ska vi ha en underrubrik i inledningen där vi presenterar de lösningar som tagits fram? 

Vi mejlar Monica och frågar vart man ska presentera lösningarna.  
- Vill Kalle ansvara för att lösningarna presenteras i slutrapporten?  

● LEAP bör även presenteras i inledningen under “funktion”, förslagsvis.  
● Adela vill vara med och skriva metoden, framförallt på scenariodelen.  
● Mejla listan “metod” till Monica och be om hennes feedback på innehållet.  
● Vi ska bli bättre på att bekräfta varandras arbete och peppa varandra.  
● Vi måste bestämma hur vi vill skriva enheter, och ändra så allt blir enhetligt i S1.  
● Vi kollar tempus i L1.  
● Undersöka arbetstillfällen och dess vattenförbrukning. 

 
4)   Till nästa gång 

● Nästa möte är på måndag 13/5 kl 8.15-10.00.  
● Alla jobbar på och var och en ansvarar för att fråga om hjälp om frågor uppstår.  

 
 
5) Metod 

● Hur vi har valt lösningar subjektivt  
● Hur vi har gjort litteraturstudien 
● Beräkningar 
● Motivera valen hur vi satt ihop scenariot  
● Scenariot, tillvägagång (program osv)  



● Riskbedömning, hur har vi gjort riskanalys (recept) 
● Osäkerhet, hur vi har bedömt osäkerheten  

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Skriv in namn  
 
 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-20 

Dokumentkod 
P-20 

Datum 
2019-05-08 

Ersätter 
- 

 Författare 
Tove Gannholm 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Möte med Monica 4 

 

 
  



Möte med Monica 4 

 
Tid:08:15-10:00 
Plats: Grupprum 
 
Närvarande: Anna, Stina, Jakob, Karl, Jakob, Tove, Monica Mårtensson  
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller 

annan löpande verksamhet 
 
Pratade om presentation och möjligheten att använda stapel/Sankey diagram. 
Berättade om avslutande redovisning 3:e juni. Vi ska bjuda in Monica. 
Berättade om mittredovisningen. Uppdaterade dem om nya produktmål samt diskuterade hur 

resultaten skulle presenteras. 
Berättade om pitchövning. 
 
-Var stoppar vi informationssök/litteraturstudien? Är det tex rubriken bakgrund eller 
informationssök eller finns det någon bättre rubrik? Det fungerar bra med “Bakgrund”.  
 
-Metod. Monica har skickat mejl.  
Motivera hur vi tagit fram datan.  
Vi kan skriva att vi gjort en litteraturstudie men detta är ganska uppenbart. 
Tabell med siffror i metoden. Sedan beräkningar i resultatet. Inte presentera källor i resultatet. 
I diskussionen kommer vi tillbaka till källorna. 
Bergsbrunna kommer in i metoden, definiera vilken stadsdel vi räknat på, dvs befolkning osv. 
gör det överskådligt med tabeller. 
Förklara hur vi väljer vårt scenario. 
 
Förslag på flera stapeldiagram, och sedan kan man göra stankey på den bästa. 
 
Hur beprövad en lösning är - risker. Färgkodning för risk. Monica har sett på en 
masteruppsats. Har vi några källor? Om vi beskriver väl hur vi gör räcker nog det, men det 
kan vara bättre att använda någon annans system. 
 
Osäkerhet - vi kommer inte kunna göra en statistisk analys men vi kan kommentera 
osäkerheterna för det vi kollat på.  
 
 
Ekonomi, se om vi kan avgränsa på ett sätt så att vi kan få ihop det med hållbar utveckling 
(det ska vara ekonomiskt tillgängligt för alla) 
 
Har valt lösningarna subjektivt. Monica håller inte riktigt med om detta. Monica tycker att 
metoden är det vi använder för att få våra resultat. Hur vi valde kanske är en avgränsning 
istället. Vi ska inte skriva samma sak flera gånger. 



 
Vi behöver ha en frågreställning. Är detta projektmålen?  Formulera om produktmål och 
frågeställningar till litteraturstudien så att det blir tydliga frågeställningar till slutrapporten? 
Stäm av att dessa faktiskt är vad vi jobbar med. 
 
-Ska man skriva källor i ordlistan? Nej, det är hur vi definierar orden vi använder i rapporten 
och vi förutsätter att läsarna vet hur man slår upp i en ordlista. 
 
Sverige i världen, global rättvisa. Borde vi jämföra med hur världens befolkning använder 
vatten? Eventuellt börja globalt, sedan gå in på vårt område och sedan sluta globalt. Anna och 
Stinas område? 
 
Bakgrund -  bygger på litteraturstudien. 
Hur djupgående ska vi gå? Kolla vad som är relevant. 20 sidor är för mycket. 10 sidor verkar 
rimligt tycker Monica, eller max minska varje del till en sida. Diskussionen är i så fall 
viktigare än bakgrunden men vi ska inte klippa för mycket.  
 
Antal sidor i slutrapporten är max 40. Det är exklusive referenser och vi kan lägga figurer och 
tabeller i appendix om vi vill.  
 
 
2) Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen 

eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser från 
vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. 
 

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda och 
markeras som klara i ärendeloggen.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 

beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 
● Bjud in Monica till 3/6 
● Gör frågeställningar 

 
4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att 

det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
Nästa möte 17/5 13:15-15:00 
 
Vid protokollet 
Tove 
 
 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-21 

Dokumentkod 
P-21 

Datum 
2019-05-13 

Ersätter 
- 

 Författare 
Jakob Forsgren 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Gruppmöte 14 

 

 
Tid: 8.15 
Plats: Geokorridoren 
 
Närvarande: Anna, Kalle, Tove, Jakob  
 

Dagordning 
 
1)   Meddelanden 
- 
 
2)  Lägesrapport 
Arbetet med slutrapportens olika delar hade fortsatt. Tove meddelade att resultatdelen 
närmade sig färdig, Kalle att bakgrunden i princip var färdig och Anna att det som återstår på 
metoden var källsorterande avlopp. 
 
Jakob meddelade att han var osäker på i vilken utsträckning hans tilltagande utmattning skulle 
tillåta honom att bidra till arbetet de sista veckorna och mötet diskuterade hans fortsatta 
deltagande i projektet. 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Mötet beslutade att omfördela Jakobs ansvarsuppgifter, och ge honom möjlighet att ändå 
fortsätta bidra till projektet utifrån nuvarande förutsättningar. 
 
4)   Till nästa gång 
Fortsatt arbete med slutrapporten enligt planering. 
 
Jakob skulle återkomma då han fått återkoppling från kursansvarig om möjligheten att t.ex. 
skjuta upp de individuella inlämningarna för att lätta på arbetsbördan. 
 
 
 
Vid protokollet 
Jakob Forsgren 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-22 

Dokumentkod 
P-22 

Datum 
2019-05-17 

Ersätter 
- 

 Författare 
Stina Perman, Jakob Forsgren 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Möte med Monica 5 

 

 
Tid: 13.15-15.00 
Plats: Geocentrum 
 
Närvarande: Alla gruppmedlemmar och Monica 
 

Dagordningen 

 
Frågor: 
Kommentar på 3.1, vad menar Monica? 
Tydliggör det som är beräknat, flytta stapeldiagrammet till bakgrunden 
 
Best case scenario - svenska? 

- Bästa möjliga scenario 
 
Referera till ekvation, hur? 
ekvation (1) eller ekv. (1) 
 
Bara gulmarkerat 5 små och 1 stort under 2.2, vad menar hon? 
 
Ska vi ta bort avfallskvarnar helt? 

- lyfta ut det som vi inte räknar på till ett eget avsnitt i diskussionen, lägga till i metoden 
att vi inte gör några beräkningar på dessa. 

 
Var ska riskbedömningsmatrisen ligga?  

- Resultatet 
 

Kan vi använda referenser i diskussionen som inte använts tidigare i rapporten? 
Ja, om det verkligen bara berör diskussionen. 
 
 
Monicas tankar om helheten: 
Bryta inledningen efter avgränsnignar och ta bakgrund som avsnitt 2. Kanske flytta upp det 

första stycket om bergsbrunna till inledningen. 



 
Skriva om metod med ekvationer? Ekvationer där det är som svårast att förstå 
 
Fixa så att sidnumreringen börjar på inledningen och fortsätter till slutet av bilagorna. Ev. 

romerska siffror fram till inledningen. 
 
Trycka på att det är stadsplanering vi håller på med. Titta på projektplanen så vi knyter ihop 

det. 
 
Stryka fiskodlingen? Gemensam odling kan bidra till sammanhållning, siffror på hur mycket 

vatten som behövs till att vattna gräsmattor, vilket vatten kan användas till bevattningen 
 
Göra en sammanställning över ytorna vi har beräknat  
 
Lägga till i avgränsningar att vi inte vet storleken på bergsbrunna. 
Koppla till källorna i diskussionen 
 
Lyfta vad som är unikt med det här projektet, tex kombinationen med lösningar. 
Lyfta att vi har kommit fram till att gröna tak inte går ihop med regnvatteninsamling. 
Lyft vad man inte kan spara på, tex mat. 
 
Kartor från lantmäteriet? Slu har kartor, kolla med dom. 
Förtydliga spolningen vad är skillnaden, bara hålla oss till volymer i tabellen 
 
Förklara att med klimatförändringarna tillkommer mer extremnederbörd och extremvärme. 
 
Beräkna en trend från 2008-2013? 
Förtydliga varför vi har med 140 liter från 2018 och annan vattendata från 2015 och 2013. 
 
Ändra rubriken “prognos Uppsala”? 
 
Inte ha med värderande ord när vi inte kan bekräfta det med en siffra.  
 
Brödtext: berättar vad man ser i figuren 
figurtext: det man hade velat ha i rubriken exvis + källa. 
 
Vid protokollet 
Jakob Forsgren och Stina Perman 
 
 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
W-19-74/P-23 

Dokumentkod 
P-23 

Datum 
2019-05-20 

Ersätter 
- 

 Författare 
 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Möte med David 

 

 
  



Möte 

 
Tid: 
Plats: 
 
Närvarande:  
 

Dagordningen 

 
1)   Meddelanden 
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller 

annan löpande verksamhet 
 

● Vi berättade för David att vi endast kollar på vatten, inte el och energi. 
 
 
2) Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen 

eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser från 
vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. 
 

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda och 
markeras som klara i ärendeloggen.  

 
● Vi visade sankeydiagrammen för David från vårt resultat, han tyckte det var väldigt 

fint. 
 
Visa sankey-diagrammen och diskutera dom.  
Inte kollat på el eller näringsämnen. 
Riskbedömningen. 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 

beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 

 
● Vi ska bestämma hur vi vill presentera på kommunen, David föreslår att vi har frågor 

under presentationen så det blir mer som en workshop.  
● Börja presentationen med att presentera presentationens upplägg 
● Presentationssalen är bokad 27/5-19 kl. 16-17 
● Viktigt att vi presenterar våra antaganden som gjorts när vi visar sankeydiagrammen  
● Presentera avgränsningar  
● Riskbedömningsmatrisen:  

- Lägg till kanske en stjärna vid de kriterier som var svåra att bedöma. 
- Ha med ett stycke i diskussionen där vi diskuterar riskerna?  

● Gör en bilaga där vi samlar data som är relevant för David, om data på el finns 
lättillgängligt för något system kan vi gärna ta med det.  



● David får hämta oss tio minuter innan presentationen i receptionen, Monica kan vara 
med oss då.  

 
4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att 

det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
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1. Befintlig prognos 

1.1. Sammanfattning 

Uppsala kommun växer och är en viktig pendlingsort för förbindelse till Stockholm. Idag har              
Uppsala ca 220 000 invånare vilket förväntas bli cirka 300 000 till år 2050. I takt med detta                  
ska kommunen exploatera nya stadskärnor som planeras bli exempel på hur stadsutveckling            
kan ske med hållbar utveckling. Denna utveckling bygger på beslut från regeringen som en              
del av en satsning för framtidens städer, där Uppsala tillsammans med sju andra städer är               
kartlagda av regeringens miljö- och jordbruksutskott. I utmaningen att bygga hållbara städer            
ingår en minskad vattenförbrukning som en av faktorerna.  

1.2. Bakgrund - Agenda 2030 

Regeringskansliet har sammanställt FN:s översättning av den internationella handlingsplanen         
Agenda 2030 som behandlar de 17 globala målen (Förenta Nationerna). Handlingsplanen           
beslutades på FN:s toppmöte den 25 september 2015 av världens stats-och regeringschefer            
(Regeringskansliet, 2016) och lyfter fram hur världen ska gå mot en hållbar framtid. I              
handlingsplanen beskrivs dessa 17 mål med rubriken Mål för hållbar utveckling (Förenta            
Nationerna) där målen är riktlinjer för viktiga steg och beslut Sverige ska komma att ta för att                 
nå en hållbar utveckling till 2030. 

1.3. Sveriges handlingsplan 

Riksdagen har sedan 2009 behandlat olika frågor om utvecklingen av Sveriges städer            
(Uppföljning av statens satsning på hållbara städer Rapport från riksdagen 2010/11:RFR2 -            
Riksdagen). Under 2009-2010 gjorde riksdagen en satsning på 340 miljoner kronor och            
tillsatte en delegation vars uppgift skulle bli att verka för en hållbar utveckling (Uppföljning              
av statens satsning på hållbara städer Rapport från riksdagen 2010/11:RFR2 - Riksdagen). I             
sin uppföljning av satsningen skriver miljö-och jordbruksutskottet att “Statens satsning på           
hållbara städer har lyft fram frågor kring hållbar stadsutveckling. Hållbar stadsutveckling är            
ett brett begrepp som inte har definierats vilket har bidragit till att inriktningen på statens               
satsning har blivit otydlig” (Uppföljning av statens satsning på hållbara städer Rapport från             
riksdagen 2010/11:RFR2 - Riksdagen). Utskottet skriver sedan i sin rapport att utvärderingen            
i första hand skulle inriktas på hur arbetet med hållbara städer har organiserats eftersom              
hållbar utveckling kan vara ett svårt begrepp att tolka och omsätta till handling.  

1.4. Hållbar utveckling 

KTH definierar på sin hemsida hållbar utveckling som utveckling som tillgodoser dagens            
behov utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. KTH            
visar en visuell modell som beskriver hållbar utveckling som “två modeller över tre             
dimensioner” (Hållbar utveckling, 2019). Det är ett Venndiagram där de tre dimensionerna            
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överlappar varandra och förmedlar att alla tre går ihop men att var och en är unik och viktig.                  
De tre olika dimensionerna som behandlas är 

● Ekologisk hållbarhet 

● Ekonomisk hållbarhet 

● Social hållbarhet 

vilket är tre starka byggstenar kring hållbar utveckling (Hållbar utveckling, 2019). Men det             
som är viktigt att belysa är att modellen berättar inget om vad de olika dimensionerna exakt                
innehåller vilket styrker att riksdagens satsning kan bli svårtolkad utan mål och riktlinjer. 

1.5. Svenska miljömålssystemet 

I samband med Agenda 2030 och de 17 globala miljömålen så har Sverige utformat miljömål               
anpassade efter landets utveckling. Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 16           
miljökvalitetsmål och 17 etappmål. Systemet behandlar områdena avfall, biologisk mångfald,          
farliga ämnen och klimat (Sveriges miljömål - Sveriges miljömål, 2019). Det svenska            
miljömålssystemet drivs av Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten,        
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning,      
Strålsäkerhetsmyndigheten samt Sveriges länsstyrelser (Sveriges miljömål - Sveriges        
miljömål, 2019). Dessa aktörer har tillsammans beslutat om målen som ska driva Sverige mot              
en hållbar utveckling som förhoppningsvis ger ett hållbart avtryck för nästa generation. 

1.6. Miljö- och jordbruksutskottets uppföljning 

Delegationen skriver i sin uppföljning att över 80% av Sveriges befolkning bor i tätorter.              
Befolkningen ökar hela tiden i tätorterna och glesbygden kommer så småningom försvinna            
(Uppföljning av statens satsning på hållbara städer Rapport från riksdagen 2010/11:RFR2 -            
Riksdagen). Delegationen skriver i sin rapport om ansvarsförhållanden och att städernas           
utveckling är i första hand ett kommunalt ansvar. I och med detta har de genomfört en                
kartläggning av forskning om städer och hållbar stadsutveckling. Kartläggningen visar bland           
annat forskningsmiljöer för stadsutveckling i olika kommuner (Uppföljning av statens          
satsning på hållbara städer Rapport från riksdagen 2010/11:RFR2 - Riksdagen). De städer            
som utmärker sig för en samlad kompetensbas för tvär- och mångvetenskaplig           
kunskapsbyggnad är Örebro, Lund, Göteborg, Stockholm, Linköping, Luleå, Umeå och          
Uppsala. Från Miljö- och jordbruksutskottets (delegationens) kartläggning kopplar de dessa          
städer med god kompetensbas till att de också är de främsta utvecklingsmiljöer idag. 

1.7. Uppsala kommun 

Uppsala kommun har fastlagt en policy för hållbar utveckling som beskriver hur kommunen             
ska arbeta för att utvecklas hållbart (Kommunfullmäktige, 2017). Policyn är framtagen efter            
FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030. Kommunen skriver att deras           
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utgångspunkter i policyn är: 

● “Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt,           
nationellt, regionalt och lokalt” 

● “Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling” 

Uppsala växer och är ett populärt alternativ mer för boende än för arbete, sammanfattar              
Sweco i deras rapport för kommunens tillväxtplan (SWECO, 2013). Valet att bo just i              
Uppsala utgörs främst av arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala och utvecklingen att         
fortsätta samt utöka Uppsala som pendlingsort. I rapporten sammanfattas Uppsalas olika           
stadsdelar och vart det finns potentiell tillväxt samt en kartläggning kring vilka områden som              
kan bli nya stadskärnor i Uppsala (SWECO, 2013).  

Med en framtidsprognos som sammanfattar Uppsalas tillväxt till 2050 för en potentiell            
stadskärna kan stadsutvecklingen med prognosens underlag följa en hållbar utveckling med           
framtidens teknik. En av utmaningarna till att genomföra en hållbar stadsutveckling är            
huruvida Uppsala kommun använder sitt vatten idag kontra hur kommunen kommer utveckla            
en mer hållbar vattenanvändning till 2050. 

1.8. Prognos Uppsala 

● Kommunen har idag en folkmängd på 219 914 invånare (Kommunledningskontoret,          
2018) 

● År 2017 var det 1372 invånare som bodde i Bergsbrunna (Kommunledningskontoret,           
2018) 

● Kommunens folkmängd förväntas nå cirka 260 000 personer till år 2030 (Uppsala            
kommun, 2018) 

● Kommunens folkmängd förväntas passera 300 000 personer år 2050 (Uppsala          
kommun, 2018) 

● Bergsbrunna förväntas nå 40 000- 50 000 boende år 2050 (Uppsala kommun, 2019) 

● Bergsbrunna förväntas ha 15 000-20 000 arbetsplatser 2050 (Uppsala kommun, 2019) 

● Bergsbrunna kan beräknas ha ett medelvärde på 2,5 boende per hushåll 2050 (Uppsala             
kommun, 2019) 

● En Uppsalabo använder idag i snitt 140 liter vatten per dag (Vatten och avlopp |               
uppsalavatten.se, 2018) 

● Fördelningen av dessa 140 liter är (Vatten och avlopp | uppsalavatten.se, 2018): Mat             
och dryck 5%, Dusch och bad 40%, Toalett 20%, Disk 20%, Tvätt 10% och Övrigt               
5% 
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2. Omvärldsanalys 

2.1. Bakgrund 

År 2050 kommer cirka 6.4 miljarder människor att bo i städer och efterfrågan på vatten               
beräknas öka med 55% (Cities of the Future, 2019). På grund av detta behövs en mer hållbar                 
vattenanvändning i framtiden och detta avsnitt behandlar vilka faktorer som ansågs mest            
effektiva i det avseendet i städerna Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza. 

2.2. Vattenhantering 

En typ av definition på vattenhantering, WDM (water demand management), består av minst             
en av följande fem delar enligt Brooks (2006);  

1. Sänker kvaliteten eller kvantiteten på vatten som behövs för att uppfylla ett visst             
uppdrag. 

2. Förändra uppdraget således att det kan bli uppfyllt med mindre vatten eller med lägre              
vattenkvalitet. 

3. Reducera förlusten av kvantitet eller kvalitet hos vatten när det går från källa genom              
användning till utlopp. 

4. Förflytta tidpunkten av användning från hög- till lågbelastning. 

5. Öka kapaciteten hos vattensystemet så det kan fortsätta att leverera till samhället även             
under perioder när tillgången till vatten är låg. 

Definitionen ovan är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid hantering av vatten. Den går               
att applicera på vattenanvändningen i jordbrukssyfte såväl som i de urbana miljöerna            
eftersom den behandlar både kvaliteten och kvantiteten på vattnet.  

Att vattenanvändningen framför allt måste effektiviseras och minskas i städer beror på att det              
tillgängliga sötvattnet inte räcker till för den höga befolkningsdensiteten. Det som i första             
hand påverkar dagens och framtidens vattenstyrning är följande faktorer (Organisation for           
Economic Co-operation and Development, 2016): 

● åldrad eller obefintlig infrastruktur 

● lagar och förordningar 

● klimatförändringar 

● vattenföroreningar 

● hur prioriterad vattenhanteringen är på den politiska agendan 
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Andra faktorer som omnämns är växande befolkning och stadsutveckling.  

2.3. Effektiva vattenåtgärder 

Stavenhagen et al. (2018) jämförde vattenförbrukningen i fyra europeiska städer för att få             
förståelse för vilka faktorer som har störst inverkan på hushållens vattenförbrukning. Dessa            
städer var Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza, vilka alla har relativt låg            
vattenförbrukning per person. Undersökningen hade fokus på hur olika vattenföretag          
värderade ett antal faktorers påverkan på vattenanvändningen. Den utfördes genom att förse            
dessa vattenföretag med ett frågeformulär per år under en tioårsperiod (1995-2015) som            
behandlade vattenanvändningen och avgiftsutvecklingen, och genom att hålla intervjuer med          
vattenexperter i respektive stad. Detta betyder att resultatet baserades på subjektiva           
uppfattningar men ger likväl en överblick på vilka faktorer som bidrar till en lägre              
vattenförbrukning. Vattenförbrukningen och dess minskningen för respektive stad presenteras         
i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Vattenförbrukningen i respektive stad år 2015 och dess minskning sedan studiens             
början. (Stavenhagen et al., 2018) 

Städer Vattenförbrukning 2015 

 [l/dag & person] 

Minskning och år 

[%] 

Berlin 113 10 (1995-2015) 

Köpenhamn 104 22 (1995-2015) 

Tallinn 96 31 (1998-2015) 

Zaragoza 96 29 (2000-2015) 

 

Av de 13 faktorer som undersöktes ansågs följande ha störst effekt vid implementering             
(Stavenhagen et al., 2018): 

1. Renoveringsinvesteringar och underhåll av system 

2. Kampanjer för vattenbesparande tekniker  

3. Installation av system som snabbt upptäcker läckage  

4. Kommunala bestämmelser  
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5. Installation av individuella vattenmätare  

6. Kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om hållbar resursanvändning 

Berlin avvek något från övriga städer genom att inte värdera någon utav faktorerna som starkt               
bidragande trots en betydande reduktion av vattenanvändning i hushållen under denna           
tidsperiod. Nedan följer mer specifik information för de olika städerna.  

2.3.1. Berlin 

Huvudprioriteringen i Berlin är inte att minska vattenkonsumtionen, utan det är att bevara             
vattenresursernas rena och återanvändningsbara status. De anser att besparingen inte ska           
överdrivas då ett visst flöde krävs för att upprätthålla vattenkvaliteten (Wasserbetriebe, u.å).  

Berliner Wasserbetriebe (BWB) förser 3.5 miljoner berlinare med vatten, men de har bara             
270 000 registrerade kunder som använder vattenmätare. Medvetenheten hos befolkningen          
som gör att de håller sin vattenkonsumtion på en låg nivå måste alltså grundas i någon annan                 
faktor (Stavenhagen et al., 2018). Under tidiga 90-talet genomfördes en drastisk höjning av             
vatten- och avloppspriser, vilket troligen är den största orsaken till att den genomsnittliga             
vattenkonsumtionen minskade (Schleich & Hillenbrand, 2009). 

2.3.2. Köpenhamn 

HOFOR, Danmarks största vattendistributör, har genom ett aktivt        
läckagedetekteringsprogram minskat sina vattenförluster till 7% genom att se över hela           
rörsystemet var tredje år, samt använda ljudloggers som upptäcker läckage (Brears, 2016). I             
Köpenhamn är det lagstadgat att alla hus som är kopplade till det allmänna             
vattenledningsnätet måste ha en vattenmätare installerad, detta gäller dock inte enskilda           
hushåll. Att installera vattenmätare för enskilda hushåll skulle kunna minska          
vattenförbrukningen med 20% enligt undersökning av HOFOR (Brears, 2016). 

HOFOR arbetar för vattenbesparing i hög grad, ett exempel är att konsumenter kan kontakta              
dem om konsumenten själv vill minska sin vattenkonsumtion och oftast förser HOFOR            
konsumenten med flödesreducerare för kranar utan kostnad, speciellt om det är en            
bostadsförening. De kan även använda sig utav testfamiljer för en oprövad teknik för att              
sedan samla in data och utvärdera resultaten (Brears, 2016). För att nå ut till allmänheten               
besöker de skolor och undervisar unga elever om vattenbesparing, där de även får utse två               
vattenhjältar i klassen. Alla elever får dessutom en bok som handlar om vatten för att sprida                
kunskapen till sina föräldrar. HOFOR har en hemsida där information om vatten och avlopp              
finns och de använder sig även utav Facebook där det anordnas tävlingar med vatteneffektiva              
apparater som pris (Brears, 2016). Den stora utmaningen för HOFOR är egentligen att nå den               
del av befolkningen som inte förstår allvaret i vattenanvändningen. De ska i framtiden satsa              
på att använda mer skräddarsydda kampanjer till olika målgrupper (Brears, 2016).  
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Det blir alltmer vanligt att samla upp regnvatten på taken till nya kontorsbyggnader,             
konserthus och universitet i Köpenhamn för att sedan använda det till att spola toaletterna,              
vilket bidrar till en betydande minskning av dricksvattenanvändningen (Greater Copenhagen          
Water Utility, HOFOR A/S).  

Energiförbrukningen för att leverera en kubikmeter dricksvatten i Köpenhamn är 0.3kWh,           
vilket troligen är den lägsta bland alla huvudstäder. Detta har uppnåtts genom energieffektiva             
pumpar, tryckreglering i ledningarna samt installation av solpaneler på vattenledningsverken          
vilket minskat den externa elförbrukningen med 25% per år (Greater Copenhagen Water            
Utility, HOFOR A/S). Reningsverken genererar idag mer energi än vad de förbrukar med             
hjälp av energisnåla maskiner och genom att omvandla biogas till värme och el. Köpenhamn              
försöker alltid vara ett hållbart föredöme och exempel på detta är att på reningsverken testas               
det om det går att återvinna värme från avloppsvatten och i nya bostäder tillåts installering av                
avfallskvarnar i köket för att öka produktionen av biogas (Greater Copenhagen Water Utility,             
HOFOR A/S). 

2.3.3. Tallinn 

Problemet i Estland är inte tillgängligheten av drickbart vatten utan det är att försäkra sig om                
att det håller god kvalitet. Detta ledde till en stor satsning på behandling av avloppsvatten               
eftersom kvaliteten på det drickbara vattnet är starkt kopplad till hur effektiv reningen är              
(Hanni, 1999). I samband med detta lyckades man i Tallinn sänka sitt läckage från 32% till                
16.14%, detta genomfördes under en tioårsperiod mellan 2004 till 2014. Den största            
anledningen till denna minskning är att förmågan att upptäcka och eliminera läckaget snabbt             
har ökat. De investerade även i ny teknik 2014 för att bli ännu bättre (Tallinna vesi, u.å).  

Något som tros har varit till största betydelse i Tallinn är installeringen av individuella              
vattenmätare. Detta initiativ startades år 1995 och fem år senare var det ett krav att installera                
dem, annars kunde inte vattenförbrukningen faktureras. För lägenhetshus finns en gemensam           
mätare men även individuella i varje lägenhet och sedan betalar respektive hem för sin              
vattenkonsumtion till bostadsföreningen (Stavenhagen et al., 2018). I samband med detta           
började vattenbesparande tekniker för hushåll lanseras och reparation av rör samt           
vattenledningar i hemmen ökade. Tallina vesis offentliga informationskampanjer fokuserade         
på säkerheten och kvaliteten på kranvattnet samt på vattenbesparing (Stavenhagen et al.,            
2018). 

Efter år 1991 skedde en stor omvandling i industrisektorn, vilket resulterade i mer             
vatteneffektiva tekniker som är en stor anledning till minskningen av vattenanvändning i            
Tallinn (Vinnari & Hukka, 2007). 

2.3.4. Zaragoza 

Mellan 2002 till 2009 utfördes många åtgärder på infrastrukturen där den totala kostnaden             
slutade på 84.5 miljoner euro. 65% av denna summa gick åt att renovera ledningsnätet, vilket               
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var en direkt konsekvens av EU:s krav på att drastiskt minska läckaget. Det gav också bra                
resultat, antalet registrerade läckage halverades från 664 till 331 under perioden 1996 till             
2008. Förbättringen av infrastrukturen fortsatte mellan år 2008 till 2013 med fokus på             
skapande av dagvattenbehållare, förbättrade avloppssystem och reningsverk samt        
översvämningsskydd (Celma, 2011). 

Ett mål i Zaragoza var att etablera en vattenbesparande kultur genom en kampanj med fyra               
faser (Philip, 2011): 

1. “Små steg, stora lösningar” - Första fasen fokuserade på att öka medvetenheten för att              
minska vattenanvändningen i hushåll, offentliga byggnader och kommersiell aktivitet         
genom beteendeändringar och vattenbesparande teknik. 

2. “50 goda exempel” - Andra fasen innebar att 50 exempel på vatteneffektiv teknik             
installerades i parker, trädgårdar, offentliga byggnader och industrier för att          
demonstrera funktionerna och upprätta en positiv bild hos befolkningen. 

3. “Skola för effektiv vattenanvändning” - I den tredje fasen delades det ut små             
broschyrer till de sektorer med störst vattenanvändning som förklarade hur de 50            
exemplen i fas två fungerade. 

4. “100.000 engagemang” - Fas fyra bestod av att registrera 100.000 vattenbesparande           
engagemang från befolkningen och företag för att sedan redovisa detta på den            
internationella mässan “Water and Sustainable Development” som hölls i Zaragoza          
2008. 

Förutom denna kampanj installerades vattenmätare i varje hushåll för att erhålla direkt            
återkoppling mellan vattenanvändning i förhållande till prisändringar (Stavenhagen et al.,          
2018). 

Därefter satsades det på nya urbana miljöer med system för regnvattenåtervinning, hushåll            
med vattenbesparande apparater såsom system för att återanvända duschvatten, och smarta           
bevattningssystem som har testats i “Parque Oliver”, och har minskat vattenmängden med            
68% (Celma, 2011). 

Flera av de lösningar som använts i dessa städer tas upp i avsnitt 3-6. 

3. Vatten på samhällsnivå IN 

3.1. Sammanfattning 

Detta avsnitt ger inblick i effektiviteten av att spara dricksvatten genom regnvatteninsamling            
samt genom att minska läckaget från dricksvattenrör.  
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3.2. Regnvatteninsamling 

Genom regnvatteninsamling finns det möjlighet att använda vatten som annars skulle ha gått             
till spillo eller blivit ett problem för dagvattenhanteringen. I en enkel utformning av             
regnvatteninsamling finns det en uppsamlingsyta, exempelvis ett hustak. Utöver en          
uppsamlingsyta behövs även ett sätt att förvara det uppsamlade vattnet på, så att det kan               
användas när behovet finns. En sådan förvaring kan vara i form av en tank nedgrävd i                
marken. Beroende på vad regnvattnet ska användas till kan det även krävas rening av det               
samlade vattnet innan användning. 

Hur effektiv regnvatteninsamlingen blir beror dels på insamlingsutrustningen, storleken på          
uppsamlingsyta och tanken, men även på hur mycket det regnar i området och om regnet är                
utspritt över året eller om merparten är koncentrerad till en specifik period. 

3.3. Modellering av effektiviteten med regnvatteninsamling  

Det har gjorts modelleringar av vattenbesparingar som kan fås genom att samla in regnvatten              
i den kanadensiska staden Guelph. Där har man med hjälp av att använda en dataserie med                
regnmängderna under en 60-årsperiod räknat ut effektiviteten av ett 160 kvadratmeters stort            
uppsamlingsområde. Det visade sig att detta uppsamlingsområde skulle kunna leda till en            
besparing av 34% av totalbehovet av ett hushålls behov genom att använda regnvatten för              
utomhusbruk, toalettspolning och tvättning av kläder om en tank på 6-8 kubikmeter används             
((Farahbakhsh et al., 2009). Denna beräkning är gjord på ett hushåll med tre personer, och               
med en daglig förbrukning av 246 liter vatten per dag för dessa tre förbrukningsposter. Denna               
förbrukning är högre än vad genomsnittet gör av med i Sverige, där total förbrukningen är               
140 liter per person/dag och 45 liter av detta används för tvätt och toalettspolning samt 10                
liter används till övriga ändamål, vilket bland annat inkluderar utomhusbruk (Svenskt vatten,            
2019). Detta överensstämmer med förbrukningen i Uppsala, se kapitel 1.8. Således kan ett             
liknande hushåll i Sverige räkna med att förbruka i genomsnitt 165 liter regnvatten per dag               
om endast regnvatten används till de tre förbrukningsposterna. 

I modellen har Guelph en genomsnittlig nederbörd på 790 mm/år (Farahbakhsh et al., 2009)              
vilket kan jämföras med 600-650 mm/år i Uppsala idag (SMHI). Mängd nederbörd i Uppsala              
beräknas att öka till 650-700 mm/år mellan åren 2021-2050 (FRAMTIDSKLIMAT SMHI,           
sid 27). 

3.4. Regnvattenkvalitet 

Vattenkvalitet är en central fråga inom vattenanvändning och om vattnet innehåller gifter            
eller bakterier. I regel ses användning av regnvatten medföra en låg risk av såväl kemiska               
som biologiska faror (Gwenzi et al., 2015). Samtidigt finns alltid risken kvar att det kan               
förekomma bakterier som kan öka i antal under lagringen av regnvatten. Därför är det              
rekommenderat att endast använda detta vatten som icke-dricksvatten för att undvika           
komplicerade och dyra reningsprocedurer. Exempelvis kan regnvatten användas till         
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toalettspolning, tvättning av kläder och utomhusbruk utan att medföra någon stor risk för             
slutanvändaren (Farahbakhsh et al., 2009). 

Vidare har regnvatten i regel en liknande hårdhet som de grundvatten man pumpar upp i               
Uppsala. Exempelvis har regnvattnet som samlas i Aarhus i Danmark en hårdhet på 145 mg/l               
CaCO3 (Farago, 2019) vilket kan jämföras med 140-190 mg/l i de grundvatten som används i               
Uppsala (Uppsala vatten, 2018). 

3.5. Läckage i dricksvattenledningar 

Idag har Uppsalas drickvattenledningar ett läckage på ca 13-14% i transporten från            
vattenverken till hushållen (Lustig, 2019). Det finns således en betydande del vatten att spara              
in om läckaget från dessa vattenledningar kan minskas. Idag lägger exempelvis Stockholm            
Vatten och Avfall merparten av sina nya ledningar i polyeten vilket enligt dem medför en               
kraftig sänkning av mängden läckage (Wahlund, 2019). Även Oslo kommun använder sig av             
denna typ av ledningar för sitt vattennät (Cranser, 2013). 

Om denna typ av rör eller likvärdiga används kan vattenförbrukningen i teorin förminskas             
med uppemot 14 procentenheter. Det är dock inte realistisk att tänka sig ett helt läckagefritt               
rörsystem. Men exempelvis har Danmark lag på att vattenbolagen inte får ha större läckage              
än 10% och om inte de uppnår detta får vattenbolaget böter (Eriksson & Kamstrup Sverige,               
2019), vilket tyder på att det är möjligt att få ner totala läckaget till under 10%. Stadsdelen                 
Bergsbrunna kommer byggas upp från grunden vilket ger goda möjligheter att minimera            
ledningsläckaget då rörsystemet kan byggas med säkrare ledningar än idag. 

3.6. Vattenbesparingar av minskning av läckage 

Med en mer läckagesäker rörläggning kan dricksvattenanvändningen minskas med upp till           
13-14 procentenheter, om ett helt läckagefritt system uppnås. Att uppnå ett sådant idealiskt             
system kan dock vara osannolikt, men åtminstone 3-4 procentenheter dricksvatten skall inte            
vara några problem att spara in genom användning av polyetenrör och täta skarvar om man               
utgår från att de i Danmark lagstadgade tio procenten är möjligt. 

4. Tekniska lösningar i hushållet 

4.1. Sammanfattning 

I genomsnitt använder Uppsalabon 40% av sin vattenförbrukning till dusch och bad, 20% på              
toalett och 20% på disk, vilka utgör de största andelarna (Vatten och avlopp |              
uppsalavatten.se, 2018). Denna litteraturstudie fokuserar på tre vattenbesparande tekniker i          
hushållet som kan minska dessa andelar; vattencirkulerande dusch, gråvattenanvändning vid          
toalettspolning och snålspolande vattenkransmunstycke. 
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4.2. Vattencirkulerande dusch  

Efterfrågan på vattencirkulerande duschar har under de senaste åren ökat som en följd av den               
rådande vattenbristen, men även på grund av en ökad miljömedvetenhet (Mahdjoubi, 2018b).            
Vattencirkulerande duschar gör det möjligt att använda en mindre vattenmängd vid varje            
dusch, vilket innebär att längre duschar kan äga rum utan att någon större mängd vatten               
används. Ett vanligt duschtillfälle i Sverige på tio minuter kräver en vattenmängd på 150 liter,               
motsvarande 15 liter per minut (Owen, 2018). Det svenska företaget Orbital Systems AB har              
utvecklat en vattencirkulerande dusch som ger ett motsvarande vattenflöde på 15 liter per             
minut men med en betydligt mindre total vattenåtgång (Mahdjoubi, 2018a). Ett duschtillfälle            
på tio minuter med denna dusch använder totalt en vattenmängd på 15 liter, vilket motsvarar               
en minskning av vattenförbrukningen med 90% jämfört med en konventionell dusch (Owen,            
2018). 

Orbital Systems duschloop består i stora drag av en brunn med tillhörande sensor som känner               
av ifall vattnet behöver renas. Det vatten som innehåller en stor mängd föroreningar byts ut               
direkt och vatten som kan renas går in i en cirkulationspump (Mahdjoubi, 2018a). Detta              
vatten filtrerar i ett förfilter som filtrerar bort större partiklar och därefter går vattnet in i ett                 
nanofilter som filtrerar bort mindre partiklar. Vattenkvalitén kontrolleras därefter av en           
filterkvalitésensor och hamnar sedan i en reservoar utrustad med nivåsensorer. Sista går det             
renade vattnet in i en uppvärmningsanordning som hettar upp vattnet till en behaglig             
temperatur (Mahdjoubi, 2018a). 

4.3. Använda gråvatten från hushåll till toaletter 

I Uppsala förbrukas i genomsnitt 140 liter vatten per person varav 30 liter går till               
toalettspolning (Svenskt Vatten, 2017). 

Potentialen för att återanvända gråvatten från hushåll till toalettspolning är stor (Gross et al.,              
2015). Friedler (2004) undersökte kvalitén av gråvatten från olika källor i hushållet där             
resultatet visade att gråvatten från handfat i badrum var det vatten som innehöll minst              
föroreningar. Friedler menar att eftersom efterfrågan på återanvänt gråvatten är mindre än            
produktionen är det möjligt att endast återanvända delar av det gråvatten som produceras i ett               
hushåll och att man med fördel ska använda det vatten som är minst förorenat. Campisano               
och Modica (2010) undersökte huruvida gråvatten från handfat skulle kunna användas till            
toaletter för att minska vattenåtgången inom hushållen. I sex olika hushåll installerades ett             
enkelt system där gråvattnet från badrumshandfaten sparades i en gråvattentank för att sedan             
pumpas till toalettens cistern. Slutsatsen drogs att om en gråvattentank fem gånger större än              
cistern används är det möjligt att spara mellan 32-96% av det vatten som går åt till                
toalettspolning (Campisano & Modica, 2010). 
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4.5. Strålsamlande munstycke till vattenkran 

Med målet att minska vattenförbrukning i Kuwait genomfördes en kampanj där 1 100 000              
snålspolande strålsamlare på vattenkranar installerades i utvalda områden där         
vattenkonsumtionen var hög (Al-Senafy & Al-Khalid, 2011). Strålsamlarna hade kapaciteten          
att minska vattenåtgången med 40% med ett flöde på 6 liter per minut och kampanjen ansågs                
lyckad och togs emot väl av invånarna (Al-Senafy & Al-Khalid, 2011).  

Det svenska företaget Altered har utvecklat ett stålsamsande munstycke till vattenkranar som            
gör det möjligt att spara upp till 98% vatten jämfört med en vanlig vattenkran              
(AlteredNozzle_Pro_Spec_181016.pdf). Munstycket är monterbart på de flesta befintliga        
vattenkranar och har två lägen; mist-mode och spray-mode efter behov, vilka väljs med en              
vridfunktion (AlteredNozzle_Pro_Spec_181016.pdf). Munstycket är utrustat med två filter;        
det första filtret är placerat inuti munstycket och det andra är placerat precis under              
munstyckets öppning (Mickos, 2019). När munstycket är inställt på mist-mode går vattnet            
genom båda filtren, vilket resulterar i en vattendimma som endast ger en vattenåtgång på 1%               
av kranens normala mängd utan munstycket och med ett vattenflöde på 0.2 liter per minut               
(Mickos, 2019). När munstycket istället är inställt på spray-mode passerar vattnet först            
genom det första filtret och sedan går det mesta av vattnet genom munstyckets öppning och               
en mindre del går genom det andra filtret och går ut som dimma (Mickos, 2019). Spray-mode                
förbrukar 10% av motsvarande vattenmängd från kranen utan Altereds munstycke med ett            
vattenflöde på 1.1 liter per minut (AlteredNozzle_Pro_Spec_181016.pdf). 

 

5. Källsorterande avlopp 

5.1. Introduktion 

Dagens svenska avloppssystem delas vanligtvis upp i dagvatten och spillvatten, där           
spillvattnet som kommer från hushållen består av BDT-vatten (vatten från bad, dusch och             
tvätt) blandat med klosettvatten (Lidström, 2013). Detta avsnitt kommer främst att titta            
närmare på separation av klosettvattnet från BDT-vattnet, men även möjligheten att           
transportera matavfall i avloppssystemet. De främsta fördelarna med en en separation är en             
förenklad energi- och näringsämnesåtervinning (Kärrman et al., 2017), men flera möjliga           
separationssystem såsom vakuumtoaletter använder också mindre vatten än konventionella         
toaletter. (af Petersens et al., 2001). 

5.2. Klosettvattenseparation 

Det finns åtskilliga exempel på genomförda projekt med separation av klosettvatten i Sverige             
och resten av Europa, där ett av de senaste exemplen är området H+ som håller på att byggas                  
med ett vakuumsystem i Helsingborg (Kärrman et al., 2017). Vinsterna med separationen            
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bygger på en minskad utspädningen av urin och fekalier, systemen bör därför byggas för              
minsta möjliga vattenförbrukning samtidigt som tillräckligt med vatten behöver användas för           
att användarna ska acceptera systemet och driftstopp undvikas (af Petersens et al., 2001).             
Även om vattenbesparingen förstås är önskvärd är den största vinsten att den separerade             
avloppsfraktionens högre koncentration av organiskt kol och näringsämnen i kombination          
med lägre halter av metaller förenklar återvinningen (Book Emilsson et al., 2006). När             
klosettvattenseparation implementerats på landsbygden eller mindre orter har näringsämnen         
kunnat spridas direkt på odlingsmark via det rötade avloppsslammet (Kärrman et al., 2017). I              
Helsingborg har man i stället beslutat sig för att leda klosettvattnet till reningsverket, där en               
separat anläggning för denna nya avloppsfraktion kommer att byggas (Kärrman et al., 2017).             
Ett sätt att minska transportbehovet vid näringsåterförsel till odlingsmark från större orter är             
att det rötade eller förbrända slammet används som råvara för att framställa mineralgödsel             
(Kirchmann et al., 2017). 

5.3. Urinseparation 

Urinfraktionen utgör mindre än 1% av spillvattnets volym, men beräknas innehålla 80% av             
spillvattnets totala kvävehalt och 55% av dess totala fosforhalt (Jönsson et al., 2000). Enligt              
samma princip som separation av allt klosettvatten skulle urinseparation göra det lättare att             
återvinna näringsämnen, minska belastningen på recipient och minska vattenförbrukningen         
(af Petersens et al., 2001). Många av de projekt med urinseparerande system som genomförts              
i Sverige sedan 90-talet har dock avbrutits, och systemen bytts ut mot konventionella             
vattenklosetter (Kärrman et al., 2017), detta trots att Sverige anses ligga i framkant vad gäller               
återanvändning av humanurin (Larsen et al., 2013). Den främsta anledningen till detta verkar             
vara den extra hanteringen för användaren och risk för dålig lukt, men också högre kostnader               
i kombination med ett inte alltid helt okomplicerat juridiskt läge vad gäller spridande av urin               
på odlingsmark (Jönsson et al., 2000; Larsen et al., 2013; Kärrman et al., 2017). Exempelvis               
bedömdes under planeringen av den nya stadsdelen H+ i Helsingborg ett urinseparerande            
system som det hållbaraste alternativet, men valdes ändå bort p.g.a. ovan nämnda aspekter             
(Kärrman et al., 2017). För att kunna implementera urinseparation skulle nackdelarna behöva            
adresseras, antingen genom att arbeta för en ökad acceptans av dem eller genom att att               
utveckla tekniska lösningar som åtgärdar dem (Larsen et al., 2013). 

5.4. Matavfall 

Matavfall är något som i dagens Sverige vanligtvis inte transporteras med spillvattnet, men             
system med matavfallskvarnar för sådan transport är vanliga i bl.a. USA (Davidsson et al.,              
2011). Jämfört med dagens insamling i påsar har ett sådant system fördelar såsom minskade              
motortransporter och ökad bekvämlighet för användaren vilket i sin tur kan öka andelen             
matavfall som samlas in (Kärrman et al., 2017). Den största nackdelen är att matavfallet              
späds ut med resten av spillvattnet, och återvinningen av kol och näringsämnen därmed blir              
mindre effektiv (Davidsson et al., 2011). I H+ kommer ett system byggas där matavfallet              
mals i avfallskvarn och sedan transporteras i ett separat rörsystem för separat rötning vid              
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reningsverket (Kärrman et al., 2017). En annan möjlighet som bl.a. undersökts inför            
byggandet av Hammarby sjöstad är att slå samman matavfallet med klosettvattnet, då båda             
fraktionerna liknar varandra med avseende på sin höga koncentration kol och näringsämnen            
(Kärrman et al., 2003; Davidsson et al., 2011). 

 

6. Dagvatten och stadsodling 

6.1.Sammanfattning 

Denna litteraturstudie undersöker vilken riktning dagvattenhanteringen tar i framtiden och det           
verkar finnas mycket som förespråkar en öppen dagvattenhantering. Litteraturstudien         
undersöker även stadsodling eftersom det kan vara ett möjligt inslag i framtidens stadsbild. 

6.2. Dagvatten 

Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som inte infiltrerar jorden utan avrinner på ytan             
(Nationalencyklopedin, u.å.). Utbyggnad av urban yta leder till att yta med god            
infiltrationskapacitet minskar vilket gör att både mängden vatten som avrinner och           
avrinningens hastighet ökar (Stahre, 2006, s. 9). Därför är dagvattenhanteringssystem en           
väsentlig del i urban infrastruktur (Stahre, 2006, s. 9) och bör alltså ha en central roll i                 
stadsplanering (Stahre, 2006, s. 5).  

6.3. Stängd dagvattenhantering 

Stängd dagvattenhantering används i denna studie som ett samlingsnamn för alla           
dagvattensystem som är stängda såsom ledningar. Dagvatten från urbana områden samlas           
traditionellt sett upp i underjordiska rör för att ledas bort så fort som möjligt (Stahre, 2006, s.                 
9, s. 11). I stadsdelar byggda innan 1950 är ledningarna byggda för att forsla avloppsvatten               
och dagvatten tillsammans medan stadsdelar byggda efter 1960 i stället har ledningar byggda             
som separata system där dagvatten och avloppsvatten leds var för sig (Stahre, 2006, s. 9). Ett                
problem med stängd dagvattenhantering är att när det blir mycket vatten i systemet kan det               
bli översvämning på olämpliga ställen och när vattenflödet genom reningsverk blir för stor             
minskar reningskapaciteten (Stahre, 2006, s. 10). Detta hände i Kungsängsverket i Uppsala            
under åren 2014-2016 (Khalili, 2016, s. 13), år 2016 i samband med skyfall då ofullständigt               
renat vatten letts förbi steg i reningsverket. I miljörapport för Kungsängsverket (Khalili,            
2016, s. 13) framgår att det år 2014 släpptes ut 5 150 m3 och år 2016 730 m3 ofullständigt                   
renat vatten. Traditionella åtgärder för att förebygga problemen innebär att bygga ut            
ledningsnätet för att skapa en större kapacitet och detta är kostsamt (Stahre, 2006, s. 10).               
Stahre nämner att metoder som fördröjer dagvatten lokalt är mindre kostsamt och att det kan               
användas som ett komplement till utbyggnad av ledningsnätet (2006, s. 10).  
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I USA har vatten i städer ofta endast setts som ett hinder för utbyggnad av städer och                 
vattensamlingar har dränerats och letts bort via underjordiska ledningar, utan hänsyn till            
något ekologiskt värde (Parr & Zaretsky, 2011, ss. 75–76). Detta har lett till undermålig              
vattenkvalitet i en stor del av USA:s vatten enligt Environment Protection Agency (EPA)             
(Parr & Zaretsky, 2011, s. 76). Vidare kan utbyggnadsfokuserad vattenhantering inte utföra            
samma ekosystemtjänster som en mer naturlig vattenhantering kan. Parr och Zaretsky (2011,            
s. 76) säger att ekologisk funktionalitet är direkt knutet till strukturen av systemen, som styr               
vattenflöde, sedimentflöde och näringsutbyte. Att en stor del av USA:s vatten har undermålig             
vattenkvalitet styrks av EPA:s rapport till USA:s kongress (EPA, 2017). Orsaker till den             
undermåliga vattenkvaliteten är bland annat traditionell hydrologisk infrastruktur,        
dagvattenhanteringssystem  och reningsverk (EPA, 2017, s. 8, s. 15) 

 

6.4. Öppen dagvattenhantering 

Öppen dagvattenhantering används i denna uppsats som ett samlingsnamn för          
dagvattenhanteringssystem som är öppna, enligt definition av Stahre (2006, s. 19), såsom            
dagvattendammar och diken. I kontrast till utbyggnadsfokuserad vattenhantering diskuterar         
Parr och Zaretsky (2011, s. 76) konceptet “Watershed Urbanism” som går ut på en naturlig               
vattenhantering i en urban miljö. Det centrala i konceptet är ett meandrande vattenflöde och              
ytor som kan översvämmas inom ett väldefinierat område. Detta koncept skyddar mot            
förstörelse vid sällan återkommande regn samtidigt som översvämningsytan vid andra          
tillfällen kan användas som till exempel parkyta (Parr & Zaretsky, 2011, s. 78). Detta är               
enligt Stahres definition alltså ett exempel på öppen dagvattenhantering. Detta koncept           
stämmer också väl överens med “Low Impact Development”-koncept (LID) som diskuteras           
av Parr och Zaretsky (2011, ss. 70–72). LID går enligt Parr och Zaretsky ut på att “utnyttja                 
platsens redan existerande hydrologi och tekniker som infiltrerar, filtrerar, lagrar och           
avdunstar vatten nära sin källa”. Exempel på sådana tekniker som Parr och Zaretsky nämner              
är sedimentationsfilter, regnträdgårdar, infiltrationsbassänger och våtmarker och för ett         
välfungerande LID-system bör sådana lösningar knytas ihop i ett kontinuerligt nätverk (Parr            
& Zaretsky, 2011, s. 71). Stahre (2006, s. 13) förespråkar öppen dagvattenhantering men             
påpekar att det är inte alltid öppen dagvattenhantering är det mest hållbara alternativet utan              
att det varierar från fall till fall och att det är just hållbar dagvattenhantering som är det                 
viktiga. “Med en hållbar dagvattenhantering kan skadorna minimeras vid skyfall samt kraftigt            
reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till recipient“ (Svenskt Vatten, 2016, s. 5). En            
hållbar dagvattenhantering bör täcka många aspekter såsom tekniska, miljömässiga,         
ekonomiska, estetiska och ekologiska och öppen dagvattenhantering bidrar ofta positivt till           
dessa (Stahre, 2006, ss. 13–15). Sörensen (2018, s. 51) drar slutsatsen att blågrön             
infrastruktur (alltså öppen dagvattenhantering), som kombinerar vatten och vegetation         
(Sörensen, 2018, s. 15) kan minska översvämmningsrisken. Branschorganisationen Svenskt         
Vatten menar att dagvattenhanteringen måste vara hållbar och integreras i hela samhället            
samt att systemet åtminstone bör dimensioneras för att klara nederbördsförhållanden med           
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återkomsttid på hundra år (2016, s. 6). Svenskt vatten konstaterar också att            
översvämningsytor kan vara nödvändiga och att endast stängd dagvattenhantering inte är           
tillräckligt (2016, s. 6). Öppen dagvattenhantering verkar alltså vara vägen framåt. 

6.5. Dagvatten i Uppsala 

Enligt en handbok från Uppsala Vatten för dagvattenhantering i Uppsala kan dagvatten            
hanteras lokalt eller ledas via ledningar (stängd dagvattenhantering) eller diken (öppen           
dagvattenhantering) till recipienter (Alm, 2014, s. 4). En karta över av Uppsala (Alm, 2014, s.               
29) visar att Uppsala Vatten leder dagvatten från platsen för den tänkta stadsdelen             
Bergsbrunna via ett dike till Sävjaån, som mynnar till Fyrisån mellan Ulleråker och Ulltuna.              
En karta över avrinning (Alm, 2014, s. 30) och SMHI:s karta i vattenwebben (2019) visar att                
avrinning även sker topografiskt till Sävjaån från Bergsbrunna.  

Handboken anger att “hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god status uppnås i             
Uppsalas recipienter” samt att “dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt          
stadslandskap” (Alm, 2014). Dagvattenhanteringen bör ta hänsyn till flera olika aspekter, till            
exempel sociala, ekonomiska och miljömässiga (Pirard, Alm, 2014, s. 4). Detta ligger i linje              
med att användning av öppen dagvattenhantering bör användas som behandlats i föregående            
kapitel. 

Handboken har en tillhörande exempelsamling över dagvattenhantering som tar upp hur           
dagvatten ska hanteras i Uppsala. Uppsala har beslutat att en hållbar dagvattenhantering            
innebär att dagvatten renas lokalt och att “infiltration, öppen avledning och ett            
mångfunktionellt nyttjande” främst ska användas (Pirard, Alm, 2014, s. 4).          
Exempelsamlingen tar upp flera olika sätt att hantera dagvatten. Även Stahre (Stahre, 2006, s.              
21, ss. 23–65, 2008) tar upp många av dessa. Nedan tas vegetationsklädda tak och              
dagvattendammar upp. 

Vegetationsklädda tak, även känt som gröna tak, minskar och utjämnar dagvattenflöden och            
berikar stadsmiljön (Pirard, Alm, 2014, s. 6). Exempelsamlingen antar att vegetationsklädda           
tak minskar den totala mängden avrunnet vatten med 50% på ett år, detta antagande saknar               
källhänvisning, men flödet från taket fördröjs inte mycket. Det är viktigt att byggnaden             
utformas efter taket (Pirard, Alm, 2014, s. 6). Anläggningskostnaderna för vegetationsklädda           
tak är högre och det krävs mer underhåll i jämförelse med ett vanligt tak (Pirard, Alm, 2014,                 
s. 7).  

Enligt en karta över Uppsalas dagvatten, Bilaga 1 (Alm, 2014, s. 29), finns det ett tiotal                
dagvattendammar och översilningsytor i Uppsala. Kungsängens dagvattendamm som        
byggdes 2010 kan enligt en flödes- och sediment-undersökning sägas fungera väl som en             
anläggning som avskiljer föroreningar (Arnlund, 2014, s. 57). Dammen beräknas rymma           
drygt 7000 m3 (Arnlund, 2014, s. 18). 
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En dagvattenutredning är gjord för en annan del av Uppsala som håller på att byggas ut,                
Södra staden (de Jonge, Hammar, Sjöberg, 2018). I dagvattenutredningen planeras för           
dagvattendammar och en utbyggnad av Bäcklösadiket för att kunna hantera ett 100-årsregn.            
Runt Bäcklösadiket förespråkas en översvämningsyta, ett grönområde, som tillåter meandring          
(de Jonge, Hammar, Sjöberg, 2018, s. 27). Detta stämmer väl överens med det som Parr och                
Zaretsky och Stahre förespråkar, se kapitel 1.2. 

6.6. Omvärldsanalys av dagvatten 

I Vallastaden, Linköping, har en specialframtagen kulvert lagts för olika ledningar. Detta gör             
att gator inte kommer behöva grävas upp om nya ledningar ska dras för framtida system. Det                
enda som inte leds i kulverten är dagvatten (Staberg, 2017). Detta tyder på att dagvatten bör                
hanteras separat. 

Augustenborg i Malmö har byggts om med blågrön infrastruktur (Sörensen, 2018, s. 3 Paper              
III). Eftersom Augustenborg byggdes om kunde data från den traditionella          
dagvattenhanteringen innan ombyggnaden jämföras med data från nya dagvattenlösningar         
efter ombyggnaden (Sörensen, 2018, s. 7 Paper III). I Augustenborg finns totalt 14 000m2              

(24% av all takyta) vegetationsklädda tak (Sörensen, 2018, s. 4, s. 11 Paper III). De               
vegetationsklädda taken har en väldigt liten inverkan på avrinningen under extrema           
nederbördsförhållanden (Sörensen, 2018, s. 11 Paper III). Sörensen (2018, s. 11 Paper III)             
påpekar att det verkar finnas tvetydigheter i hur effektiva vegetationsklädda tak egentligen är             
då källor som hon tittat på är motsägande. Dagvattendammar i Augustenborg har uppskattas             
kunna hantera 1000m3 vatten och en multifunktionell översvämmningsyta kan ta ytterligare           
3000-4000m3 (Sörensen, 2018, s. 5 Paper III). Jämfört med omkringliggande områden har            
Augustenborg ungefär samma sammansättning av byggnader, vägar och hårdgjorda ytor men           
översvämmning var mer än 10 gånger mindre troligt i Augustenborg jämfört med andra,             
omkringliggande områden (Sörensen, 2018, s. 5, s. 7 Paper III). Detta tyder på att öppen               
dagvattenhantering är hållbart. 

6.7. Modellering av dagvatten 

Arnlund (2014, s. 13, s. 33) modellerar dagvattendammen i Kungsängen och framför allt             
föroreningstransport i programmet StormTac. Sörensen (2018, s. 7 Paper V) säger att            
kommunerna i hennes undersökning i Skåne använder GIS eller CAD. Sörensen (2018, s. 6              
Paper V) menar att det verkar finnas otillräcklig kunskap om vilka data som finns och var och                 
menar att datahantering är en viktig fråga för framtiden (2018, s. 52). Att modellera dagvatten               
verkar alltså vara komplext då det finns flera program och en kunskapsbrist.  
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6.8. Grönytor 

De flesta exempel som ges av dagvattenhantering är s.k. blå-grön infrastruktur där grönytor             
blandas med vattenytor och tillsammans hanterar de dagvattnet. Enligt Stahre:s olika aspekter            
som öppen dagvattenhantering bidrar med (2006, ss. 13–15) borde dagvattenhantering som           
skapar grönytor i staden vara framtiden. 

6.9. Stadsodling 

En undersökning i Utah, USA, har undersökt vattenförbrukning och effektiviteten hos olika            
bevattningsmetoder för urbana odlingar. En gräsodling som bevattnades flera gånger under           
odlingssäsongen, 6x50 mm och 1x100 mm hade bra upptag av vatten och en total bevattning               
på 400mm. En grönsaksodling med droppbevattning hade ständigt flöde av vatten men total             
bevattning på endast 200mm och ett väldigt effektivt utnyttjande av vatten (Pratt et al., 2018,               
s. 28). En trädgård bevattnade sina frukt- och grönsaksodlingar med sprinkler och tog vattnet              
från ett dike. Det var inte effektivt och det var onödigt mycket bevattning med 1380mm.               
Detta kunde bero på dålig utrustning (Pratt et al., 2018, s. 29). Kunskap om när och hur                 
bevattning ska ske är grunden för en effektiv bevattning (Pratt et al., 2018, s. 33).  

En undersökning av salladsodling i Arizona, USA (Barbosa et al., 2015, s. 1 egen              
översättning) angav att:  

“En salladsodling i växthus med skörd på 41 ± 6.1 kg/m2/år hade en             
vattenåtgång på 20 ± 3.8 L/kg/år och energiåtgång på 90,000 ± 11,000 kJ/kg/år             
till skillnad från konventionell odling med skörd på 3.9 ± 0.21 kg/m2/år hade             
en vattenåtgång på 250 ± 25 L/kg/år och en energiåtgång på 1100 ± 75              
kJ/kg/år. Den hydroponiska odlingen gav alltså 11 ± 1.7 gånger högre skörd            
men krävde 82 ± 11 gånger mer energi i jämförelse med konventionell odling.”  

Uppsatsen menar att trots den höga energiåtgången är hydroponisk odling av intresse på             
grund av effektiv landanvändning och en mer effektiv matproduktion (Barbosa et al., 2015, s.              
10). 

Akvaponik bygger på att vatten och näringsämnen cirkulerar mellan fiskodling och           
växtodling vilket minskar utsläppen av näringsämnen (Khalil, 2014, s. 1). Det bör utredas om              
det finns möjlighet att använda restvärme från olika processer om akvaponik ska användas             
(Khalil, 2014, s. 2). En experimentell akvaponisk odling i tropikerna krävde påfyllnad med             
2,4% av systemets vattenvolym för att kompensera för vattenförluster och odlingens           
vattensystem var drygt 30 m3 (Waara & Hedin, 2012, s. 15). En odling på 750m2 använde                
motsvarande 686 MWh naturgas per år och 515 MWh el per år (Waara & Hedin, 2012, s. 16).                  
Förhållanden i en exempelodling är 81m3 fisktank, 420m2 odlingsyta, 750m2 anläggningsyta,           
18 ton foder per år, 11 ton fiskproduktion och 13 ton basilikaproduktion per år samt 105,5 kg                 
Ca(OH)2, 100,9 kg KOH och 85,22 kg järnkelat (Waara & Hedin, 2012, s. 19). 
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Stadsodling kan tänkas ske på tak, balkonger, i hushåll, på grönytor eller på industriell skala.               
Ett exempelprojekt där vertikal stadsodling sammanlänkas med stadens infrastruktur såsom          
fjärrvärme är Plantagon i Linköping (Plantagon, u.å.).  
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Sammanfattning 
Rapporten är en litteraturstudie om hur en populärvetenskaplig sammanfattning ska skrivas.           
Tanken är att rapporten ska fungera som en lathund till projektgruppen när den individuella              
populärvetenskapliga sammanfattningen ska skrivas.  
 

 
 
Populärvetenskaplig sammanfattning 
Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska nå ut till en bredare publik än själva            
rapporten. Språket ska vara direkt och enkelt med så få tekniska begrepp som möjligt då               
texten ska gå att förstå av en allmänbildad person som inte är speciellt insatt i ämnet (Lunds                 
universitet). Undvik överlag terminologi som kräver speciell kunskap för att förstås           
(Chalmers tekniska högskola, 2019). När man skriver kan man ha i åtanke att             
sammanfattningen ska besvara frågor som en journalist kan tänkas fråga, Chalmers tekniska            
högskola har sammanställt en lista med sådana frågor: 
 
“Vad - är projektet om? Vad är det man strävar att uppnå? 
Varför - är det viktigt? 
Vem - berörs av arbetet? Vem bryr sig? 
Hur - kommer vanliga människor/ industrier/ samhället att påverkas? 
Vart - kommer det först att ske en applicering? (eller för fundamental forskning: vart i               
samhället kommer dit ämnesområde att påverka?) 
När - kommer vi se effekterna?“  (Chalmers tekniska högskola, 2019, egen översättning) 
 
Lunds tekniska högskolas guide för populärvetenskapligt skrivande säger följande om          
layouten: “ Texten ska innehålla följande delar: rubrik, ingress och brödtext. ” (Lunds             
tekniska högskola, 2014), vilka presenteras mer ingående nedan.  
 
Titeln/rubriken på den populärvetenskapliga studien bör vara kort, inte längre än en rad, och              
ska vara intressant, relevant och intresseväckande (Lunds universitet).  
 
Ingressen är den del som ska väcka intresse hos läsaren och man bör redan från början                
presentera arbetets resultat/slutsats/problem (Lunds tekniska högskola, 2014). Det är bra att           
redan från början presentera det mest intressanta för att på så sätt få läsaren att fortsätta läsa                 
(Chalmers tekniska högskola, 2019). Här kan man med fördel dra paralleller med verkliga             
problem och sätta in arbetet i ett större sammanhang för att göra texten relaterbar för läsaren                
(Lunds tekniska högskola, 2014). Om arbetet är stort kan man välja att lyfta de mest               
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intressanta och väsentliga delarna i ingressen, och sedan berätta mer om resterande delar i              
brödtexten (Lunds tekniska högskola, 2014).  
 
Brödtexten är den del av sammanfattningen där man kan gå lite djupare in på själva               
projektet, om man endast lyfte projektets intressanta/väsentligaste delar i ingressen bör man            
redogöra för de mindre intressanta/väsentliga delarna här. I brödtexten kan man också - om              
man vill - kort beskriva metoden på ett sätt som är enkelt för läsaren att förstå, om läsaren är                   
mer intresserad av själv metoden kan denna läsa den fullständiga rapporten (Lunds tekniska             
högskola, 2014).  
 
När man känner sig färdig med texten kan man be en person som inte är insatt i ämnen att läsa                    
igenom sammanfattningen, detta är ett bra sätt att se om texten är förståelig för den bredare                
publiken (Chalmers tekniska högskola, 2019).  
 
 
Referenslista 
Chalmers tekniska högskola. Written popular science summary - tips on writing | Chalmers 

studentportal. (2019-03-01). Available from: 
https://student.portal.chalmers.se/doctoralportal/gts/mandatory-courses/Popular%20Sc
ience%20Presentation/Pages/Written-.aspx. [Accessed 2019-04-23]. 

Lunds tekniska högskola. Guide för populärvetenskapligt skrivande. (2014-10). Available 
from: 
http://www.student.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/kvalitet/examensarbete/Guide_foer_p
opulaervetenskapligt_skrivande_141015.pdf. [Accessed 2019-04-23]. 

Lunds universitet. Populärvetenskaplig sammanfattning. Available from: 
https://www.biologi.lu.se/sites/biologi.lu.se/files/instruktion_popularvetenskaplig_sam
manfattning.pdf. [Accessed 2019-04-23]. 

https://www.zotero.org/google-docs/?WTwxNa
https://www.zotero.org/google-docs/?V3kPah
https://www.zotero.org/google-docs/?V3kPah
https://www.zotero.org/google-docs/?GhroGC
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk
https://www.zotero.org/google-docs/?yHnvwk


 

 

Självständigt arbete i miljö-  

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

W-19-74/G-3 

Dokumentkod 

G-3 

Datum 

2019-04-24 

Ersätter 

W-19-74/G-1 

 Författare 

Karl Englund (och alla)  

Handledare 

Monica Mårtensson 

Rapportnamn 

Litteraturstudie 

 

Sammanfattning av litteraturstudien 

 

Hållbar utveckling definierades av Gro Harlem Brundtland 1987 och har efter det blivit en              
tillämpning för bland annat stadsutveckling. Uppsala är en växande stad och har som policy              
att vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt.             
Med detta har Uppsala kommun planerat att exploatera Bergsbrunna till en framtida            
stadskärna Södra staden. Med detta tillkommer flera utmaningar, en av de är hållbar             
vattenanvändning.  
 
Omvärldsanalysen fokuserar på att undersöka vattenanvändningen i Berlin, Köpenhamn och          
Zaragoza då dessa använder mindre vatten per dag och per person än Uppsala. De faktorer               
som utmärker sig i dessa städer är kampanjer för vattenbesparande tekniker,           
renoveringsinvesteringar som minskar läckage samt individuella vattenmätare som gör         
individen mer medveten om sin vattenanvändning. 

Utifrån vattenfördelningen i hushållet presenteras tre vattenbesparande tekniker. Dessa tre är           
vattenrecirkulerande dusch, användning av gråvatten från hushåll till toalett och          
strålsamlande munstycke till vattenkran.  

Det finns god potential att spara på dricksvatten genom att använda regnvatten till             
icke-drickbart vatten, såsom toalettspolning och tvätt av kläder. Tack vare moderna           
rörmaterial kan läckaget från dricksvattenledningar minimeras och således mängden         
dricksvatten som behövs minskas.  

I dagens svenska avloppssystem blandas allt spillvatten, oavsett om det kommer från            
toaletter, tvätt, eller någon annan källa. Den huvudsakliga vinsten med att i stället separera              
olika avloppsfraktioner såsom klosettvatten, urin och matavfall är en förenklad återvinning av            
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näringsämnen. Klosettvattenseparation minskar i sig inte vattenförbrukningen, men system         
med detta syfte (såsom vakuumtoaletter) kan ändå ha den effekten. 

Dagvatten bör hanteras i så kallad öppen dagvattenhantering som fördröjer och renar            
dagvattnet där det uppstår. Dagvattendammar verkar vara effektiva i ändamålen ovan samt            
bidrar till att förbättra områdets ekologi och estetik. Växtbeklädda taks effektivitet verkar            
vara tvetydig men de bidrar estetiskt. Skelettjordar kan användas för att hantera dagvatten och              
undvika bevattning av växter. Stadsodling kan ske på många sätt, till exempel genom             
hydroponisk odling i växthus, och med rätt bevattningsmetod är vattenåtgången mindre än för             
konventionell odling. 
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1. Hållbar stadsutveckling 

1.1. Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling myntades första gången 1987 i Vår gemensamma framtid (Our common            
Future) från Report of the World Commission on Environment and Development som även är              
känd med det informella rapportnamnet Brundtlandrapporten (United Nations, 1987).         
Rapporten skrevs av världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta            
nationerna och leddes av Norges statsminister 1987, Gro Harlem Brundtland.          
Brundtlandrapporten definierar begreppet hållbar utveckling enligt: “En hållbar utveckling är          
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers           
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (United Nations, 1987).  

KTH visar två visuella modeller som beskriver hållbar utveckling som “två modeller över tre              
dimensioner” (Hållbar utveckling, 2019). Den ena modellen är ett Venndiagram där de tre             
dimensionerna överlappar varandra och förmedlar att alla tre går ihop men att var och en är                
unik och viktig. De tre olika dimensionerna som behandlas är social hållbarhet, ekonomisk             
hållbarhet och ekologisk hållbarhet vilket är tre starka byggstenar kring hållbar utveckling            
(Hållbar utveckling, 2019). 

 

Figur 1: Visuell tolkning av KTH:s modell för de tre dimensionerna. 

1.2. Bakgrund - Agenda 2030 

Regeringskansliet har sammanställt FN:s översättning av den internationella handlingsplanen         
Agenda 2030 som behandlar de 17 globala målen (Förenta Nationerna). Handlingsplanen           
beslutades på FN:s toppmöte den 25 september 2015 av världens stats-och regeringschefer            
(Regeringskansliet, 2016) och lyfter fram hur världen ska gå mot en hållbar framtid. I              
handlingsplanen beskrivs dessa 17 mål med rubriken Mål för hållbar utveckling (Förenta            
Nationerna) där målen är riktlinjer för viktiga steg och beslut Sverige ska komma att ta för att                 
nå en hållbar utveckling till 2030. 

1.3. Sveriges handlingsplan 

Riksdagen har sedan 2009 behandlat olika frågor om utvecklingen av Sveriges städer            
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(Sveriges Riksdag, 2010). Under 2009-2010 gjorde riksdagen en satsning på 340 miljoner            
kronor och tillsatte en delegation vars uppgift skulle bli att verka för en hållbar utveckling               
(Sveriges Riksdag, 2010). I sin uppföljning av satsningen skriver miljö-och          
jordbruksutskottet att “Statens satsning på hållbara städer har lyft fram frågor kring hållbar             
stadsutveckling. Hållbar stadsutveckling är ett brett begrepp som inte har definierats vilket            
har bidragit till att inriktningen på statens satsning har blivit otydlig” (Sveriges Riksdag,             
2010). Utskottet skriver i sin rapport att utvärderingen i första hand inriktas på hur arbetet               
med hållbara städer har organiserats eftersom hållbar utveckling är svårtolkat och arbetet            
kräver tydliga riktlinjer.  

1.4. Svenska miljömålssystemet 

Innan Agenda 2030 och de 17 globala miljömålen har Sverige utformat egna miljömål             
anpassade efter landets utveckling. Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 16           
miljökvalitetsmål och 17 etappmål. Systemet behandlar områdena avfall, biologisk mångfald,          
farliga ämnen och klimat (Naturvårdsverket m. fl, 2019). Det svenska miljömålssystemet           
drivs av Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket,        
Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning,     
Strålsäkerhetsmyndigheten samt Sveriges länsstyrelser (Naturvårdsverket m. fl, 2019). Dessa         
aktörer har tillsammans beslutat om målen som ska driva Sverige mot en hållbar utveckling              
som förhoppningsvis ger ett hållbart avtryck för nästa generation. 

1.5. Miljö- och jordbruksutskottets uppföljning 

Över 80% av Sveriges befolkning bor i tätorter och städerna växer (Sveriges Riksdag, 2010).              
Delegationen skriver i sin rapport om ansvarsförhållanden och att städernas utveckling är i             
första hand ett kommunalt ansvar. Miljö- och jordbruksutskottet har genomfört en           
kartläggning av forskning om städer och hållbar stadsutveckling. Kartläggningen visar bland           
annat forskningsmiljöer för stadsutveckling i olika kommuner (Sveriges Riksdag, 2010). De           
städer som utmärker sig för en samlad kompetensbas för tvär- och mångvetenskaplig            
kunskapsbyggnad är Örebro, Lund, Göteborg, Stockholm, Linköping, Luleå, Umeå och          
Uppsala. Från Miljö- och jordbruksutskottets (delegationens) kartläggning kopplar de dessa          
städer med god kompetensbas till att de också är de främsta utvecklingsmiljöer för hållbar              
stadsutveckling. 

1.6. Uppsala kommun - Södra staden 

Uppsala kommun har fastlagt en policy för hållbar utveckling som beskriver hur kommunen             
ska arbeta för att utvecklas hållbart (Kommunfullmäktige, 2017). Policyn är framtagen efter            
FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030. Kommunen skriver att deras           
utgångspunkter i policyn är: 

● “Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt,           
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nationellt, regionalt och lokalt” 

● “Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling” 

Uppsala växer och kommunen planerar att exploatera nya stadskärnor (Kommunfullmäktige,          
2018). En av de planerade stadskärnorna ligger i södra delen av Uppsala, nämligen området              
Bergsbrunna. Kommunen beskriver Bergsbrunna som Uppsala södra och kommer i          
framtiden få stadsnamnet Södra staden där flera av Uppsalas södra stadsdelar kommer ingå             
(Kommunfullmäktige, 2018). Kommunen skriver i den fördjupade översiktsplanen att “Södra          
staden ska bland annat vara en drivande kraft i Uppsalas utveckling och bidra till en hållbar                
utveckling av staden och regionen” (Kommunfullmäktige, 2018). Södra stadens utveckling          
enligt kommunens plan kommer bevara naturområden vilket gör platsen till en attraktiv            
stadsmiljö för mångfald av naturmiljöer (Kommunfullmäktige, 2018). En utgångspunkt i          
planförslaget är utvecklingen av grönområden och förenade gröna stråk. Strukturen och           
bevarandet av två större stråk, Uppsalaåsen och naturmarker längs Gula stigen kräver en             
systemlösning för dagvatten. Denna lösning behövs för att bevara god vattenkvalitet för            
infiltrationen till grundvattnet. Lösningen kommer att vara betydande för hela stadens           
grundvatten då åsen behöver skyddas vid exploatering (Kommunfullmäktige, 2018).         
Kommunen skriver i den fördjupade översiktsplanen att när Södra staden byggs ut måste åsen              
skyddas från föroreningar.  

1.7. Prognos Uppsala 

En slutsats kan dras utifrån en framtidsprognos som sammanfattar Uppsalas tillväxt till 2050.             
För en planerad stadskärna som Södra staden kan stadsutvecklingen med prognosens           
underlag följa en hållbar utveckling med framtidens teknik. En av utmaningarna till att             
genomföra en hållbar stadsutveckling är huruvida Uppsala kommun använder sitt vatten idag            
kontra hur kommunen kommer utveckla en mer hållbar vattenanvändning till 2050. Följande            
information är ett underlag för prognos och vattenanvändning. 

● Kommunen har idag en folkmängd på 219 914 invånare (Kommunledningskontoret,          
2018) 

● År 2017 var det 1372 invånare som bodde i Bergsbrunna (Kommunledningskontoret,           
2018) 

● Kommunens folkmängd förväntas nå cirka 260 000 personer till år 2030 (Uppsala            
kommun, 2018) 

● Kommunens folkmängd förväntas passera 300 000 personer år 2050 (Uppsala          
kommun, 2018) 

● Bergsbrunna förväntas nå 40 000- 50 000 boende år 2050 (Uppsala kommun, 2019) 

● Bergsbrunna förväntas ha 15 000-20 000 arbetsplatser 2050 (Uppsala kommun, 2019) 

● Bergsbrunna kan beräknas ha ett medelvärde på 2,5 boende per hushåll 2050 (Uppsala             
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kommun, 2019) 

● En Uppsalabo använder idag i snitt 140 liter vatten per dag (Vatten och avlopp |               
uppsalavatten.se, 2018) 

● Fördelningen av dessa 140 liter är (Vatten och avlopp | uppsalavatten.se, 2018): Mat             
och dryck 5%, Dusch och bad 40%, Toalett 20%, Disk 20%, Tvätt 10% och Övrigt               
5% 

 

2. Omvärldsanalys 

2.1. Bakgrund 

År 2050 kommer cirka 6.4 miljarder människor att bo i städer och efterfrågan på vatten               
beräknas öka med 55% (Cities of the Future, 2019a). På grund av detta behövs en mer hållbar                 
vattenanvändning i framtiden och detta avsnitt behandlar vilka faktorer som ansågs mest            
effektiva i det avseendet i städerna Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza (Stavenhagen            
et al., 2018). 

2.2. Vattenbehovsåtgärder 

En definition på vattenbehovsåtgärder, WDM (water demand management), består av minst           
en av följande fem delar enligt Brooks (2006);  

1. Sänka kvaliteten eller kvantiteten på vatten som behövs för att uppfylla ett visst             
uppdrag. 

2. Förändra uppdraget således att det kan bli uppfyllt med mindre vatten eller med lägre              
vattenkvalitet. 

3. Reducera förlusten av kvantitet eller kvalitet hos vatten när det går från källa, genom              
ledningsnät och vidare till utlopp. 

4. Förflytta tidpunkten av användning från hög- till lågbelastning. 

5. Öka kapaciteten hos vattensystemet så det kan fortsätta att leverera till samhället även             
under perioder när tillgången till vatten är låg. 

Denna definition på WDM är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid hantering av vatten.               
Den går att applicera på vattenanvändningen i jordbrukssyfte såväl som i de urbana miljöerna              
eftersom den behandlar både kvaliteten och kvantiteten på vattnet.  

Att vattenanvändningen framför allt måste effektiviseras och minskas i städer beror på att det              
tillgängliga sötvattnet inte räcker till för den höga befolkningsdensiteten. Det som i första             
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hand påverkar dagens och framtidens vattenhantering är följande faktorer (Organisation for           
Economic Co-operation and Development, 2016): 

● åldrad eller obefintlig infrastruktur 

● lagar och förordningar 

● klimatförändringar 

● vattenföroreningar 

● hur prioriterad vattenhanteringen är på den politiska agendan 

Andra faktorer som omnämns är växande befolkning och stadsutveckling.  

2.3. Effektiva vattenåtgärder 

Stavenhagen et al. (2018) jämförde vattenförbrukningen i fyra europeiska städer för att få             
förståelse för vilka faktorer som har störst inverkan på hushållens vattenförbrukning. Dessa            
städer var Berlin, Köpenhamn, Tallinn och Zaragoza, vilka alla har relativt låg            
vattenförbrukning per person. Undersökningen hade fokus på hur olika vattenföretag          
värderade ett antal faktorers påverkan på vattenanvändningen. Den utfördes genom att förse            
dessa vattenföretag med ett frågeformulär per år under en tioårsperiod (1995-2015) som            
behandlade vattenanvändningen och avgiftsutvecklingen, och genom att hålla intervjuer med          
vattenexperter i respektive stad. Detta betyder att resultatet baserades på subjektiva           
uppfattningar men ger likväl en överblick på vilka faktorer som bidrar till en lägre              
vattenförbrukning. Vattenförbrukningen och dess minskningen för respektive stad presenteras         
i tabell 1 nedan (Stavenhagen et al., 2018). 

Tabell 1: Vattenförbrukningen i respektive stad år 2015 och dess minskning. 

Städer Vattenförbrukning 2015 

 [l/dag & person] 

Minskning och år 

[%] 

Berlin 113 10 (1995-2015) 

Köpenhamn 104 22 (1995-2015) 

Tallinn 96 31 (1998-2015) 

Zaragoza 96 29 (2000-2015) 
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Av de 13 faktorer som undersöktes ansågs följande ha störst effekt vid implementering             
(Stavenhagen et al., 2018): 

1. Renoveringsinvesteringar och underhåll av system 

2. Kampanjer för vattenbesparande tekniker  

3. Installation av system som snabbt upptäcker läckage  

4. Kommunala bestämmelser  

5. Installation av individuella vattenmätare  

6. Kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om hållbar resursanvändning 

Berlin avvek något från övriga städer genom att inte värdera någon utav faktorerna som starkt               
bidragande trots en betydande reduktion av vattenanvändning i hushållen under denna           
tidsperiod. Nedan följer mer specifik information för de olika städerna.  

2.3.1. Berlin 

Huvudprioriteringen i Berlin var inte att minska vattenkonsumtionen, utan det var att bevara             
vattenresursernas rena och återanvändningsbara status. De ansåg att besparingen inte ska           
överdrivas då ett visst flöde krävs för att upprätthålla vattenkvaliteten (Wasserbetriebe, u.å).  

Berliner Wasserbetriebe (BWB) förser 3.5 miljoner berlinare med vatten, men de har bara             
270 000 registrerade kunder som använder vattenmätare. Medvetenheten hos befolkningen          
som gör att de håller sin vattenkonsumtion på en låg nivå måste alltså grundas i någon annan                 
faktor (Stavenhagen et al., 2018). Under tidiga 90-talet genomfördes en drastisk höjning av             
vatten- och avloppspriser, vilket troligen är den största orsaken till att den genomsnittliga             
vattenkonsumtionen minskade (Schleich & Hillenbrand, 2009). 

2.3.2. Köpenhamn 

HOFOR, Danmarks största vattendistributör, har genom ett aktivt        
läckagedetekteringsprogram minskat sina vattenförluster till 7%. Programmet innebar att se          
över hela rörsystemet var tredje år, samt använda ljudloggers som upptäcker läckage (Brears,             
2016). I Köpenhamn är det lagstadgat att alla fastigheter som är kopplade till det allmänna               
vattenledningsnätet måste ha en vattenmätare installerad, detta gäller dock inte enskilda           
hushåll. Att installera vattenmätare för enskilda hushåll skulle kunna minska          
vattenförbrukningen med 20% enligt undersökning av HOFOR (Brears, 2016). 

HOFOR har många projekt för att minska vattenanvändningen hos befolkningen. Till           
exempel kan konsumenter kontakta dem om konsumenten själv vill minska sin           
vattenkonsumtion och oftast förser HOFOR konsumenten med flödesreducerare för kranar          
utan kostnad, speciellt om det är en bostadsförening som tar kontakt. HOFOR använder sig              
också av testfamiljer för att samla in data för en oprövad teknik och utvärderar resultaten               
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(Brears, 2016). För att nå ut till allmänheten besöker de skolor och undervisar unga elever om                
vattenbesparing, där eleverna även får utse två vattenhjältar i klassen. Alla elever får             
dessutom en bok som handlar om vatten för att sprida kunskapen till sina föräldrar. HOFOR               
har en hemsida där information om vatten och avlopp finns och de använder sig även av                
Facebook där det anordnas tävlingar med vatteneffektiva apparater som pris (Brears, 2016).            
Däremot är den stora utmaningen för HOFOR att nå den del av befolkningen som inte anser                
att vatten är en knapp resurs. De ska i framtiden satsa på att använda mer skräddarsydda                
kampanjer för olika målgrupper (Brears, 2016).  

Det blir alltmer vanligt att samla upp regnvatten på taken till nya kontorsbyggnader,             
konserthus och universitet i Köpenhamn för att sedan använda det till att spola toaletterna,              
vilket bidrar till en betydande minskning av dricksvattenanvändningen (International Water          
Association, 2019b).  

Energiförbrukningen för att leverera en kubikmeter dricksvatten i Köpenhamn är 0.3kWh,           
vilket troligen är den lägsta bland alla huvudstäder. Detta har uppnåtts genom energieffektiva             
pumpar, tryckreglering i ledningarna samt installation av solpaneler på vattenledningsverken          
vilket minskat den externa elförbrukningen med 25% per år (International Water Association,            
2019b). Reningsverken genererar idag mer energi än vad de förbrukar genom att omvandla             
biogas till värme och el, samt med hjälp av energisnåla maskiner. Köpenhamn försöker alltid              
vara ett hållbart föredöme och exempel på detta är att på reningsverken testas det om det går                 
att återvinna värme från avloppsvatten och i nya bostäder tillåts installering av avfallskvarnar             
i köket för att öka produktionen av biogas (International Water Association, 2019b). 

2.3.3. Tallinn 

Problemet i Estland är inte tillgängligheten av drickbart vatten utan det är att försäkra sig om                
att det håller god kvalitet. Detta ledde till en stor satsning på behandling av avloppsvatten               
eftersom kvaliteten på det drickbara vattnet är starkt kopplad till hur effektiv reningen är              
(Hanni, 1999). I samband med detta lyckades man i Tallinn sänka sitt läckage från 32% till                
16.14%, detta genomfördes under en tioårsperiod mellan 2004 till 2014. Den största            
anledningen till läckageminskningen är att förmågan att upptäcka och eliminera läckaget           
snabbt har ökat. De investerade även i ny teknik 2014 för att bli ännu bättre (Tallinna vesi,                 
u.å).  

Enligt Stavenhagen et al. (2018) hade installeringen av individuella vattenmätare störst           
påverkan på vattenanvändningen i Tallinn. Detta initiativ startades år 1995 och fem år senare              
var det ett krav att installera dem, annars kunde inte vattenförbrukningen faktureras. För             
lägenhetshus finns en gemensam mätare men även individuella i varje lägenhet och sedan             
betalar respektive hem för sin vattenkonsumtion till bostadsföreningen (Stavenhagen et al.,           
2018). I samband med detta började vattenbesparande tekniker för hushåll lanseras och            
reparation av rör samt vattenledningar i hemmen ökade. Tallina Vesi, Tallinns stora            
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vattenleverantör, använde sig av offentliga informationskampanjer som fokuserade på         
säkerheten och kvaliteten på kranvattnet samt på vattenbesparing (Stavenhagen et al., 2018). 

Efter år 1991 skedde en stor omvandling i industrisektorn, vilket resulterade i mer             
vatteneffektiva tekniker. Detta är också en stor anledning till minskningen av           
vattenanvändning i Tallinn (Vinnari & Hukka, 2007). 

2.3.4. Zaragoza 

Mellan 2002 till 2009 utfördes många åtgärder på infrastrukturen där den totala kostnaden             
slutade på 84.5 miljoner euro. 65% av denna summa gick åt att renovera ledningsnätet, vilket               
var en direkt konsekvens av EU:s krav på att drastiskt minska läckaget. Det gav också bra                
resultat, antalet registrerade läckage halverades från 664 till 331 under perioden 1996 till             
2008. Förbättringen av infrastrukturen fortsatte mellan år 2008 till 2013 med fokus på             
skapande av dagvattenbehållare, förbättrade avloppssystem och reningsverk samt        
översvämningsskydd (Celma, 2011). 

Ett mål i Zaragoza var att etablera en vattenbesparande kultur genom en kampanj med fyra               
faser (Philip, 2011): 

1. “Små steg, stora lösningar” - Första fasen fokuserade på att öka medvetenheten för att              
minska vattenanvändningen i hushåll, offentliga byggnader och kommersiell aktivitet         
genom beteendeändringar och vattenbesparande teknik. 

2. “50 goda exempel” - Andra fasen innebar att 50 exempel på vatteneffektiv teknik             
installerades i parker, trädgårdar, offentliga byggnader och industrier för att          
demonstrera funktionerna och upprätta en positiv bild hos befolkningen. 

3. “Skola för effektiv vattenanvändning” - I den tredje fasen delades det ut små             
broschyrer till de sektorer med störst vattenanvändning som förklarade hur de 50            
exemplen i fas två fungerade. 

4. “100.000 engagemang” - Fas fyra bestod av att registrera 100.000 vattenbesparande           
engagemang från befolkningen och företag för att sedan redovisa detta på den            
internationella mässan “Water and Sustainable Development” som hölls i Zaragoza          
2008. 

Förutom denna kampanj installerades vattenmätare i varje hushåll för att erhålla direkt            
återkoppling mellan vattenanvändning i förhållande till prisändringar (Stavenhagen et al.,          
2018). 

Därefter satsades det på nya urbana miljöer med system för regnvattenåtervinning, hushåll            
med vattenbesparande apparater såsom system för att återanvända duschvatten, och smarta           
bevattningssystem som har testats i “Parque Oliver”, och har minskat vattenmängden med            
68% (Celma, 2011). 
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Flera av de lösningar som använts i dessa städer tas upp i avsnitt 3-6. 

3. Regnvatteninsamling och dricksvatten läckage 

3.1. Sammanfattning 

Detta avsnitt ger inblick i effektiviteten av att spara dricksvatten genom regnvatteninsamling            
samt genom att minska läckaget från dricksvattenrör.  

3.2. Regnvatteninsamling 

Regnvatteninsamling är en av de äldsta metoderna som människor har använt sig av för att               
tillgodose sig rent dricksvatten. Betydelsen av regnvatteninsamling har dock minskat sedan           
industriella revolutionen i tak med att centraliserade dricksvattensystemet har används i allt            
större utsträckning. Under senare år har däremot regnvatteninsamling fått en allt större            
betydelse runt om i världen på grund av en ökande brist på dricksvatten. Exempelvis är               
Australien en av de länderna där regnvatteninsamling har börjat användas i allt större             
utsträckning. Även i Japan har användningen av regnvatten ökat tack vare statligt stöd             
(Söderqvist, 2019).  

Kärnan i ett regnvatteninsamling system är en uppsamlingsyta, exempelvis ett hustak, samt            
någon typ av förvaring av de uppsamlade vattnet, så att vattnet kan användas när de behövs.                
En sådan förvaring kan exempelvis ske via en tank nedgrävd i marken. Beroende på vad               
regnvattnet ska användas till kan det även krävas olika typer av rening innan de samlade               
vattnet används (Campisano et al., 2017).  

3.3. Modellering av effektiviteten med regnvatteninsamling  

Ett exempel på modellering av vattenbesparingar som kan fås genom att samla in regnvatten              
har gjorts på den kanadensiska staden Guelph. Där har man med hjälp av en dataserie med                
regnmängderna under en 60-årsperiod räknat ut effektiviteten av ett 160 kvadratmeters stort            
uppsamlingsområde. Det visade sig att detta uppsamlingsområde skulle kunna leda till en            
besparing av 34% av totalbehovet av ett hushålls behov genom att använda regnvatten för              
utomhusbruk, toalettspolning och tvättning av kläder om en tank på 6-8 kubikmeter används             
(Farahbakhsh et al., 2009). Denna beräkning är gjord på ett hushåll med tre personer, och               
med en daglig förbrukning av 246 liter vatten per dag för dessa tre förbrukningsposter. Denna               
förbrukning är högre än vad genomsnittet gör av med i Sverige, där total förbrukningen är               
140 liter per person/dag. 45 liter av detta används för tvätt och toalettspolning samt 10 liter                
används till övriga ändamål, vilket bland annat inkluderar utomhusbruk (Svenskt vatten,           
2019). Detta överensstämmer med förbrukningen i Uppsala, se kapitel 1.8. Således kan ett             
liknande hushåll i sverige räkna med att förbruka i genomsnitt 165 liter regnvatten per dag               
om endast regnvatten används till toalettspolning, tvätt och utomhusbruk . 
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I modellen har Guelph en genomsnittlig nederbörd på 790 mm/år (Farahbakhsh et al., 2009)              
vilket kan jämföras med 600-650 mm/år i Uppsala idag (Sjökvist, 2015). Mängd nederbörd i              
Uppsala beräknas att öka till 650-700 mm/år mellan åren 2021-2050 (Sjökvist, 2015) vilket             
bör öka effektiviteten av regnvatteninsamling i Uppsala gentemot idag.  

Redan idag byggs det åtminstone en större fastigheter i Uppsala som kommer använda sig av               
regnvatten för toalettspolning. Det är de så kallade Celsiushuset på fastigheten Kronåsen 1:1 i              
Sciencepark som började byggas 2018 och beräknas färdigställas i årsskiftet 2020/2021. Där            
beräknas ca 450 arbetsplatser att inrymmas (Söderqvist, 2019). 

3.4. Regnvattenkvalitet 

Vattenkvalitet är en central fråga inom vattenanvändning och om vattnet innehåller gifter            
eller bakterier. I regel ses användning av regnvatten medföra en låg risk av såväl kemiska               
som biologiska faror (Gwenzi et al., 2015). Samtidigt finns alltid risken kvar att det kan               
förekomma bakterier som kan öka i antal under lagringen av regnvatten. Därför är det              
rekommenderat att endast använda detta vatten som icke-dricksvatten för att undvika           
komplicerade och dyra reningsprocedurer. Exempelvis kan regnvatten användas till         
toalettspolning, tvättning av kläder och utomhusbruk utan att medföra någon stor risk för             
slutanvändaren (Farahbakhsh et al., 2009). 

Vidare har regnvatten i regel en liknande hårdhet som de grundvatten man pumpar upp i               
Uppsala. Exempelvis har regnvattnet som samlas i Aarhus i Danmark en hårdhet på 145 mg/l               
CaCO3 (Farago, 2019 )vilket kan jämföras med 140-190 mg/l i de grundvatten som används i               
Uppsala (Uppsala vatten, 2018). 

 

3.5. Läckage i dricksvattenledningar 

Idag har Uppsalas dricksvattenledningar ett läckage på ca 13-14% i transporten från            
vattenverken till hushållen (Lustig, 2019). Det finns således en betydande del vatten att spara              
in om läckaget från dessa vattenledningar kan minskas. Idag lägger exempelvis Stockholm            
Vatten och Avfall merparten av sina nya ledningar i polyeten vilket enligt dem medför en               
kraftig sänkning av mängden läckage på grund av att dessa rör inte läcker (Wahlund, 2019).               
Även Oslo kommun använder sig av denna typ av ledningar för sitt vattennät (Cranser, 2013). 

Om denna typ av rör eller likvärdiga används kan vattenförbrukningen i teorin förminskas             
med uppemot 14 procentenheter. Det är dock inte realistisk att tänka sig ett helt läckagefritt               
rörsystem. Men exempelvis har Danmark lag på att vattenbolagen inte får ha större läckage              
än 10% och om inte de uppnår detta får vattenbolaget böter (Eriksson & Kamstrup Sverige,               
2019), vilket tyder på att det är möjligt att få ner totala läckaget till under 10%. Stadsdelen                 
Bergsbrunna kommer byggas upp från grunden vilket ger goda möjligheter att minimera            
ledningsläckaget då rörsystemet kan byggas med säkrare ledningar än idag. 
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3.6. Vattenbesparingar av minskning av läckage 

Med en mer läckagesäker rörläggning kan dricksvattenanvändningen minskas med upp till           
13-14 procentenheter, om ett helt läckagefritt system uppnås. Att uppnå ett sådant idealiskt             
system kan dock vara osannolikt, men åtminstone 3-4 procentenheter dricksvatten skall inte            
vara några problem att spara in genom användning av polyetenrör och täta skarvar om man               
utgår från att de i Danmark lagstadgade tio procenten är möjligt. 

4. Tekniska lösningar i hushållet 

4.1. Vattencirkulerande dusch  

Efterfrågan på vattencirkulerande duschar har under de senaste åren ökat som en följd av den               
rådande globala vattenbristen, men även på grund av en ökad miljömedvetenhet (Orbital            
Systems AB, 2018). Vattencirkulerande duschar gör det möjligt att använda en mindre            
vattenmängd vid varje dusch, vilket innebär att längre duschar kan äga rum utan att någon               
större mängd vatten används. Ett vanligt duschtillfälle i Sverige på tio minuter kräver en              
vattenmängd på 150 liter, motsvarande 15 liter per minut (Owen, 2018). Det svenska             
företaget Orbital Systems AB har utvecklat en vattencirkulerande dusch som ger ett            
motsvarande vattenflöde på 15 liter per minut men med en betydligt mindre total             
vattenåtgång (Mahdjoubi, 2018). Ett duschtillfälle på tio minuter med denna dusch använder            
totalt en vattenmängd på 15 liter, vilket motsvarar en minskning av vattenförbrukningen med             
90% jämfört med en konventionell dusch (Owen, 2018). 

Orbital Systems duschloop består i stora drag av en brunn med tillhörande sensor som känner               
av ifall vattnet behöver renas. Det vatten som innehåller en stor mängd föroreningar byts ut               
direkt och vatten som kan renas går in i en cirkulationspump (Mahdjoubi, 2018). Detta vatten               
filtrerar i ett förfilter som filtrerar bort större partiklar och därefter går vattnet in i ett                
nanofilter som filtrerar bort mindre partiklar. Vattenkvalitén kontrolleras därefter av en           
filterkvalitésensor och hamnar sedan i en reservoar utrustad med nivåsensorer. Sist går det             
renade vattnet in i en uppvärmningsanordning (Mahdjoubi, 2018). 

4.2. Använda gråvatten från hushåll till toaletter 

I Uppsala förbrukas i genomsnitt 140 liter vatten per person varav 30 liter går till               
toalettspolning (Svenskt Vatten, 2017). 

Potentialen för att återanvända gråvatten från hushåll till toalettspolning är stor (Gross et al.,              
2015). Friedler (2004) undersökte kvalitén av gråvatten från olika källor i hushållet där             
resultatet visade att gråvatten från handfat i badrum var det vatten som innehöll minst              
föroreningar. Friedler menar att eftersom efterfrågan på återanvänt gråvatten är mindre än            
produktionen är det möjligt att endast återanvända delar av det gråvatten som produceras i ett               
hushåll och att man med fördel ska använda det vatten som är minst förorenat. Campisano &                
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Modica (2010) undersökte huruvida gråvatten från handfat skulle kunna användas till           
toaletter för att minska vattenåtgången inom hushållen. I sex olika hushåll installerades ett             
enkelt system där gråvattnet från badrumshandfaten sparades i en gråvattentank för att sedan             
pumpas till toalettens cistern. Slutsatsen drogs att om en gråvattentank fem gånger större än              
cisternen används är det möjligt att spara mellan 32-96% av det vatten som går åt till                
toalettspolning (Campisano & Modica, 2010). 

4.3. Strålsamlande munstycke till vattenkran 

Med målet att minska vattenförbrukning i Kuwait genomfördes en kampanj där 1 100 000              
snålspolande strålsamlare på vattenkranar installerades i utvalda områden där         
vattenkonsumtionen var hög (Al-Senafy & Al-Khalid, 2012). Strålsamlarna hade kapaciteten          
att minska vattenåtgången med 40% med ett flöde på 6 liter per minut och kampanjen ansågs                
lyckad och togs emot väl av invånarna (Al-Senafy & Al-Khalid, 2012).  

Det svenska företaget Altered har utvecklat ett stålsamsande munstycke till vattenkranar som            
gör det möjligt att spara upp till 98% vatten jämfört med en vanlig vattenkran (Altered,               
2015). Munstycket är monterbart på de flesta befintliga vattenkranar och har två lägen;             
mist-mode och spray-mode efter behov, vilka väljs med en vridfunktion (Altered, 2015).            
Munstycket är utrustat med två filter; det första filtret är placerat inuti munstycket och det               
andra är placerat precis under munstyckets öppning (Mickos, 2019). När munstycket är            
inställt på mist-mode går vattnet genom båda filtren, vilket resulterar i en vattendimma som              
endast ger en vattenåtgång på 1% av kranens normala mängd utan munstycket och med ett               
vattenflöde på 0.2 liter per minut (Mickos, 2019). När munstycket istället är inställt på              
spray-mode passerar vattnet först genom det första filtret och sedan går det mesta av vattnet               
genom munstyckets öppning och en mindre del går genom det andra filtret och går ut som                
dimma (Mickos, 2019). Spray-mode förbrukar 10% av motsvarande vattenmängd från kranen           
utan Altereds munstycke med ett vattenflöde på 1.1 liter per minut (Altered, 2015). 

5. Källsorterande avlopp 

5.1. Introduktion 

Dagens svenska avloppssystem delas vanligtvis upp i dagvatten och spillvatten, där           
spillvattnet som kommer från hushållen består av BDT-vatten (vatten från bad, dusch och             
tvätt) blandat med klosettvatten (Lidström, 2013). Detta avsnitt kommer främst att titta            
närmare på separation av klosettvattnet från BDT-vattnet, men även möjligheten att           
transportera matavfall i avloppssystemet. De främsta fördelarna med en en separation är en             
förenklad energi- och näringsämnesåtervinning (Kärrman et al., 2017), men flera möjliga           
separationssystem såsom vakuumtoaletter använder också mindre vatten än konventionella         
toaletter. (af Petersens et al., 2001). 
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5.2. Klosettvattenseparation 

Det finns åtskilliga exempel på genomförda projekt med separation av klosettvatten i Sverige             
och resten av Europa, där ett av de senaste exemplen är projektet H+ i Helsingborg som går                 
ut på att bygga den nya stadsdelen Oceanhamnen med ett vakuumsystem (Kärrman et al.,              
2017). Vinsterna med separationen bygger på en minskad utspädningen av urin och fekalier,             
systemen bör därför byggas för minsta möjliga vattenförbrukning samtidigt som tillräckligt           
med vatten behöver användas för att användarna ska acceptera systemet och driftstopp            
undvikas (af Petersens et al., 2001). Även om vattenbesparingen är önskvärd är den största              
vinsten att den separerade avloppsfraktionens högre koncentration av organiskt kol och           
näringsämnen i kombination med lägre halter av metaller förenklar återvinningen (Book           
Emilsson et al., 2006). När klosettvattenseparation implementerats på landsbygden eller          
mindre orter har näringsämnen kunnat spridas direkt på odlingsmark via det rötade            
avloppsslammet (Kärrman et al., 2017). I Helsingborg har man i stället beslutat sig för att               
leda klosettvattnet till reningsverket, där en separat anläggning för denna nya avloppsfraktion            
kommer att byggas (Kärrman et al., 2017). Ett sätt att minska transportbehovet vid             
näringsåterförsel till odlingsmark från större orter är att det rötade eller förbrända slammet             
används som råvara för att framställa mineralgödsel (Kirchmann et al., 2017). 

5.3. Urinseparation 

Urinfraktionen utgör mindre än 1% av spillvattnets volym, men beräknas innehålla 80% av             
spillvattnets totala kvävehalt och 55% av dess totala fosforhalt (Jönsson et al., 2000). Enligt              
samma princip som separation av allt klosettvatten skulle urinseparation göra det lättare att             
återvinna näringsämnen, minska belastningen på recipient och minska vattenförbrukningen         
(af Petersens et al., 2001). Många av de projekt med urinseparerande system som genomförts              
i Sverige sedan 90-talet har dock avbrutits, och systemen bytts ut mot konventionella             
vattenklosetter (Kärrman et al., 2017), detta trots att Sverige anses ligga i framkant vad gäller               
återanvändning av humanurin (Lienert, 2013). Den främsta anledningen till detta var den            
extra hanteringen för användaren och risk för dålig lukt, men också högre kostnader (Jönsson              
et al., 2000; Lienert, 2013; Kärrman et al., 2017). Exempelvis bedömde projektet H+ att ett               
urinseparerande system var det hållbaraste alternativet, men valde ändå bort det p.g.a. ovan             
nämnda aspekter (Kärrman et al., 2017). För att kunna implementera urinseparation skulle            
nackdelarna behöva adresseras, antingen genom att arbeta för en ökad acceptans av dem eller              
genom att att utveckla tekniska lösningar som åtgärdar dem (Lienert, 2013). 

5.4. Matavfall 

Matavfall är något som i dagens Sverige vanligtvis inte transporteras med spillvattnet, men             
system med matavfallskvarnar för sådan transport är vanliga i bl.a. USA (Davidsson et al.,              
2011). Jämfört med dagens insamling i påsar har ett sådant system fördelar såsom minskade              
motortransporter och ökad bekvämlighet för användaren vilket i sin tur kan öka andelen             
matavfall som samlas in (Kärrman et al., 2017). Den största nackdelen är att matavfallet              
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späds ut med resten av spillvattnet, och återvinningen av kol och näringsämnen därmed blir              
mindre effektiv (Davidsson et al., 2011). I Oceanhamnen i Helsingborg kommer ett system             
byggas där matavfallet mals i avfallskvarn och sedan transporteras i ett separat rörsystem för              
separat rötning vid reningsverket (Kärrman et al., 2017). En annan möjlighet som bl.a.             
undersökts inför byggandet av Hammarby sjöstad är att slå samman matavfallet med            
klosettvattnet, då båda fraktionerna liknar varandra med avseende på sin höga koncentration            
kol och näringsämnen (Kärrman et al., 2003; Davidsson et al., 2011). 

6. Dagvatten och stadsodling 

Detta avsnitt undersöker vilken riktning dagvattenhanteringen tar i framtiden och det verkar            
finnas mycket som förespråkar en öppen dagvattenhantering. Särskilt undersöks växtbeklädda          
tak, dagvattendammar och skelettjordar. Avsnittet undersöker även stadsodling eftersom det          
kan vara ett möjligt inslag i framtidens stadsbild. 

6.1. Dagvatten 

Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som inte infiltrerar jorden utan avrinner på ytan             
(Nationalencyklopedin, u.å.). Utbyggnad av urban yta leder till att yta med god            
infiltrationskapacitet minskar, mängden hårdgjord yta ökar, vilket gör att både mängden           
vatten som avrinner och avrinningens hastighet ökar (Stahre & Svenskt vatten, 2006). Därför             
är dagvattenhanteringssystem en väsentlig del i urban infrastruktur och bör alltså ha en             
central roll i stadsplanering (Stahre & Svenskt vatten, 2006).  

6.2. Stängd dagvattenhantering 

Stängd dagvattenhantering används i denna studie som ett samlingsnamn för alla           
dagvattensystem som är stängda såsom ledningar. Dagvatten från urbana områden samlades           
traditionellt sett upp i underjordiska rör för att ledas bort så fort som möjligt (Stahre &                
Svenskt vatten, 2006). I stadsdelar byggda innan 1950 är ledningarna byggda för att forsla              
avloppsvatten och dagvatten tillsammans i kombinerade ledningar medan stadsdelar byggda          
efter 1960 i stället har ledningar byggda som separata system där dagvatten och             
avloppsvatten leds var för sig (Stahre & Svenskt vatten, 2006). Båda metoderna medför             
problem. Ett problem med kombinerad ledning är att när det blir mycket vatten i systemet kan                
det bli översvämning på olämpliga ställen och när vattenflödet genom reningsverk blir för             
stor minskar reningskapaciteten (Stahre & Svenskt vatten, 2006). Detta inträffade i           
Kungsängsverket i Uppsala under åren 2014-2016 (Khalili, 2016), år 2016 i samband med             
skyfall då ofullständigt renat vatten letts förbi steg i reningsverket. I miljörapport för             
Kungsängsverket (Khalili, 2016) framgår att det år 2014 släpptes ut 5 150 kubikmeter och år               
2016 730 kubikmeter ofullständigt renat vatten. Traditionella åtgärder för att förebygga           
problemen innebär att bygga ut ledningsnätet för att skapa en större kapacitet och detta är               
kostsamt (Stahre & Svenskt vatten, 2006). Ett problem med separata system är att dagvatten              
ofta leds direkt ut i recipienten, utan att renas, och föroreningar i dagvattnet påverkar              
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vattenkvaliteten negativt (Lidström, 2013). Stahre nämner att metoder som fördröjer          
dagvatten lokalt är mindre kostsamt än att bygga ut ledningsnätet och att det kan användas               
som ett komplement till utbyggnad av ledningsnätet (2006).  

6.3. Öppen dagvattenhantering 

Öppen dagvattenhantering används i denna uppsats som ett samlingsnamn för          
dagvattenhanteringssystem som är öppna, enligt definition av Stahre (Stahre & Svenskt           
vatten, 2006), såsom dagvattendammar och diken. I kontrast till traditionell,          
utbyggnadsfokuserad vattenhantering diskuterar Parr och Zaretsky (2011) konceptet        
“Watershed Urbanism” som går ut på en naturlig vattenhantering i en urban miljö. Det              
centrala i konceptet är ett meandrande vattenflöde och ytor som kan översvämmas inom ett              
väldefinierat område. Detta koncept skyddar mot förstörelse vid sällan återkommande regn           
samtidigt som översvämningsytan vid andra tillfällen kan användas som till exempel parkyta            
(Parr & Zaretsky, 2011). Detta är enligt Stahres definition alltså ett exempel på öppen              
dagvattenhantering. Detta koncept stämmer också väl överens med “Low Impact          
Development”-koncept (LID) som diskuteras av Parr och Zaretsky (2011). LID går enligt            
Parr och Zaretsky ut på att “utnyttja platsens redan existerande hydrologi och tekniker som              
infiltrerar, filtrerar, lagrar och avdunstar vatten nära sin källa”. Exempel på sådana tekniker             
som Parr och Zaretsky nämner är sedimentationsfilter, regnträdgårdar, infiltrationsbassänger         
och våtmarker och för ett välfungerande LID-system bör sådana lösningar knytas ihop i ett              
kontinuerligt nätverk (Parr & Zaretsky, 2011). Stahre (Stahre & Svenskt vatten, 2006)            
förespråkar öppen dagvattenhantering men påpekar att det är inte alltid öppen           
dagvattenhantering är det mest hållbara alternativet utan att det varierar från fall till fall och               
att det är just hållbar dagvattenhantering som är det viktiga. “Med en hållbar             
dagvattenhantering kan skadorna minimeras vid skyfall samt kraftigt reducera utsläppen av           
dagvattenföroreningar till recipient“ (Svenskt Vatten, 2016). En hållbar dagvattenhantering         
bör täcka många aspekter såsom tekniska, miljömässiga, ekonomiska, estetiska och          
ekologiska och öppen dagvattenhantering bidrar ofta positivt till dessa (Stahre & Svenskt            
vatten, 2006). Sörensen (2018) drar slutsatsen att blågrön infrastruktur (alltså öppen           
dagvattenhantering), som kombinerar vatten och vegetation kan minska        
översvämmningsrisken. Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att      
dagvattenhanteringen måste vara hållbar och integreras i hela samhället samt att systemet            
åtminstone bör dimensioneras för att klara nederbördsförhållanden med återkomsttid på          
hundra år (2016). Svenskt vatten konstaterar också att översvämningsytor kan vara           
nödvändiga och att endast stängd dagvattenhantering inte är tillräckligt (2016). Utifrån detta            
kan slutsatsen dras att öppen dagvattenhantering verkar vara vägen framåt och att många             
olika lösningar bör kombineras. 

6.4. Dagvatten i Uppsala 

Enligt en handbok från Uppsala Vatten för dagvattenhantering i Uppsala kan dagvatten            
hanteras lokalt, det vill säga vid ursprungsområdet exempelvis där regnet faller, eller ledas             
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via ledningar (stängd dagvattenhantering) eller diken (öppen dagvattenhantering) till         
recipienter (Alm et al., 2014). En karta över av Uppsala (Alm et al., 2014) visar att Uppsala                 
Vatten leder dagvatten från platsen för den tänkta stadsdelen Bergsbrunna via ett dike till              
Sävjaån, som mynnar till Fyrisån mellan stadsdelarna Ulleråker och Ultuna. En karta över             
avrinning (Alm et al., 2014) och vattenwebben (SMHI, 2019) visar att avrinning även sker              
topografiskt till Sävjaån från Bergsbrunna.  

Handboken anger att “hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god status uppnås i             
Uppsalas recipienter” samt att “dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt          
stadslandskap” (Alm et al., 2014). Dagvattenhanteringen bör ta hänsyn till flera olika            
aspekter, till exempel sociala, ekonomiska och miljömässiga (Pirard & Alm, 2014). Detta            
ligger i linje med att användning av öppen dagvattenhantering bör användas som behandlats i              
föregående kapitel. 

Handboken har en tillhörande exempelsamling över dagvattenhantering som tar upp hur           
dagvatten ska hanteras i Uppsala. Uppsala har beslutat att en hållbar dagvattenhantering            
innebär att dagvatten hanteras lokalt och att “infiltration, öppen avledning och ett            
mångfunktionellt nyttjande” främst ska användas (Pirard & Alm, 2014). Exempelsamlingen          
tar upp flera olika sätt att hantera dagvatten. Även Stahre (Stahre & Svenskt vatten, 2006;               
Stahre, 2008) tar upp många av dessa. Nedan tas vegetationsklädda tak och dagvattendammar             
upp. 

Vegetationsklädda tak, även känt som gröna tak, minskar och utjämnar dagvattenflöden och            
berikar stadsmiljön (Pirard & Alm, 2014). Exempelsamlingen antar att vegetationsklädda tak           
minskar den totala mängden avrunnet vatten med 50% på ett år, detta antagande saknar              
källhänvisning, men flödet från taket fördröjs inte mycket. Vegetationsklädda tak i           
Augustenborg, Malmö, minskar avrinningen från taket med 50% årligen (Stahre, 2008). Det            
är viktigt att byggnaden utformas efter taket (Pirard & Alm, 2014). Anläggningskostnaderna            
för vegetationsklädda tak är högre och det krävs mer underhåll i jämförelse med ett vanligt               
tak (Pirard & Alm, 2014).  

Dagvattendammar utjämnar dagvattenflöden, renar dagvattnet och bidrar positivt estetiskt         
och ekologiskt (Pirard & Alm, 2014). Dagvattendammar renar dagvatten, det vill säga            
avskiljer föroreningar, genom sedimentering, växtupptag och nedbrytning och utformningen         
av dagvattendammen är viktig för att dagvattendammars effekter ska vara effektiva (Pirard &             
Alm, 2014). 

Enligt en karta över Uppsalas dagvatten (Alm et al., 2014) finns det ett tiotal              
dagvattendammar och översilningsytor i Uppsala. Kungsängens dagvattendamm som        
byggdes 2010 kan enligt en flödes- och sediment-undersökning sägas fungera väl som en             
anläggning som avskiljer föroreningar (Arnlund, 2014). Dammen beräknas rymma drygt          
7000 m3 (Arnlund, 2014). 
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En dagvattenutredning är gjord för en annan del av Uppsala som håller på att byggas ut,                
Södra staden (de Jonge et al., 2018). I dagvattenutredningen planeras för dagvattendammar            
och en utbyggnad av Bäcklösadiket för att kunna hantera ett 100-årsregn. Runt Bäcklösadiket             
förespråkas en översvämningsyta, ett grönområde, som tillåter meandring (de Jonge et al.,            
2018). Detta stämmer väl överens med det som Parr och Zaretsky och Stahre förespråkar, se               
kapitel 6.3. 

6.5. Omvärldsanalys av dagvatten 

I Vallastaden, Linköping, har en specialframtagen kulvert lagts för olika ledningar. Detta gör             
att gator inte kommer behöva grävas upp om nya ledningar ska dras för framtida system. Det                
enda som inte leds i kulverten är dagvatten (Staberg, 2017). Detta tyder på att dagvatten bör                
hanteras separat. 

Augustenborg i Malmö har byggts om med blågrön infrastruktur (Sörensen, 2018). Eftersom            
Augustenborg byggdes om kunde data från den traditionella dagvattenhanteringen innan          
ombyggnaden jämföras med data från nya dagvattenlösningar efter ombyggnaden (Sörensen,          
2018). I Augustenborg finns totalt 14 000m2 (24% av all takyta) vegetationsklädda tak             
(Sörensen, 2018). De vegetationsklädda taken har en väldigt liten inverkan på avrinningen            
under extrema nederbördsförhållanden (Sörensen, 2018). Sörensen (2018) påpekar att det          
verkar finnas tvetydigheter i hur effektiva vegetationsklädda tak egentligen är då källor som             
Sörensen nämner är motsägande. Dagvattendammar i Augustenborg har uppskattas kunna          
hantera 1000m3 vatten och en multifunktionell översvämmningsyta kan ta ytterligare          
3000-4000m3 (Sörensen, 2018). Jämfört med omkringliggande områden har Augustenborg         
ungefär samma sammansättning av byggnader, vägar och hårdgjorda ytor men          
översvämmning var mer än 10 gånger mindre troligt i Augustenborg jämfört med andra,             
omkringliggande områden (Sörensen, 2018).  

6.6. Modellering av dagvatten 

Arnlund (2014) modellerade dagvattendammen i Kungsängen och framför allt         
föroreningstransport i programmet StormTac, som enligt företagets egen hemsida används av           
många konsulter i Sverige (StormTac, u.å.). Sörensen (2018) säger att kommunerna i hennes             
undersökning i Skåne använde GIS eller CAD. Sörensen (2018) menar att det verkar finnas              
otillräcklig kunskap om vilka data som finns och var och menar att datahantering är en viktig                
fråga för framtiden (2018). Slutsatsen kan dras att att modellera dagvatten verkar vara             
komplext då det finns flera program och en kunskapsbrist.  

6.7. Grönytor 

De flesta exempel som ges av dagvattenhantering är s.k. blå-grön infrastruktur där grönytor             
blandas med vattenytor och tillsammans hanterar de dagvattnet. Enligt Stahre:s olika aspekter            
som öppen dagvattenhantering bidrar med (Stahre & Svenskt vatten, 2006) borde           
dagvattenhantering som skapar grönytor i staden vara framtiden. Om dagvattenhanteringen          
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kan utformas så att dagvatten används för att bevattna växter kan man tänka sig att               
dricksvatten och energi för tankbilar/pumpar kan sparas in. Ett exempel på sådan utformning             
är skelettjordar som är ihåliga jordar som placeras i vägpartier och som ofta har en växtbädd                
överst (Pirard & Alm, 2014). Det skapas en grön yta eftersom växter får bra förutsättningar               
såsom vatten och lufttillgång (Uppsala kommun, u.å.; Pirard & Alm, 2014; Vall et al., 2016).               
Storleken som krävs för skelettjord eller nedsänkt växtbädd är 5-20 kvadratmeter per 100             
kvadratmeter hårdgjord yta och beror på utformningen av systemet (Vall et al., 2016). Att det               
inte krävs stor yta gör att ytor i staden kan användas effektivt och som dagvattendammar så                
renar och fördröjer skelettjordar och växtbäddar dagvatten men effekten kan vara svår att             
mäta  (Uppsala kommun, u.å.) .  

6.8. Stadsodling 

En undersökning i Utah, USA, har undersökt vattenförbrukning och effektiviteten hos olika            
bevattningsmetoder för urbana odlingar, här föjer tre av dem. En gräsodling som bevattnades             
flera gånger under odlingssäsongen, 6x50 millimeter och 1x100 millimeter, hade bra upptag            
av vatten och en total bevattning på 400 millimeter. En grönsaksodling med droppbevattning             
hade ständigt flöde av vatten men total bevattning på endast 200 millimeter och ett väldigt               
effektivt utnyttjande av vatten (Pratt et al., 2018). En trädgård bevattnade sina frukt- och              
grönsaksodlingar med sprinkler och tog vattnet från ett dike. Det var inte effektivt och det var                
onödigt mycket bevattning med 1380 millimeter. Detta kunde bero på dålig utrustning (Pratt             
et al., 2018). Kunskap om när och hur bevattning ska ske är grunden för en effektiv                
bevattning (Pratt et al., 2018).  

En undersökning av salladsodling i Arizona, USA (Barbosa et al., 2015 egen översättning)             
angav att:  

“En salladsodling i växthus med skörd på 41 ± 6,1 kg/m2/år hade en             
vattenåtgång på 20 ± 3.8 L/kg/år och energiåtgång på 90 000 ± 11 000 kJ/kg/år               
till skillnad från konventionell odling med skörd på 3,9 ± 0,21 kg/m2/år hade             
en vattenåtgång på 250 ± 25 L/kg/år och en energiåtgång på 1100 ± 75              
kJ/kg/år. Den hydroponiska odlingen gav alltså 11 ± 1,7 gånger högre skörd            
men krävde 82 ± 11 gånger mer energi i jämförelse med konventionell odling.”  

Uppsatsen menar att trots den höga energiåtgången är hydroponisk odling av intresse på             
grund av effektiv landanvändning och en mer effektiv matproduktion (Barbosa et al., 2015).             
Vattenåtgången för den hydroponiska odlingen kan beräknas till 8% av vattenåtgången för            
den konventionella odlingen.  

Akvaponik bygger på att vatten och näringsämnen cirkulerar mellan fiskodling och           
växtodling vilket minskar utsläppen av näringsämnen (Khalil, 2014). Det bör utredas om det             
finns möjlighet att använda restvärme från olika processer om akvaponik ska användas            
(Khalil, 2014). En experimentell akvaponisk odling i tropikerna krävde påfyllnad med 2,4%            
av systemets vattenvolym för att kompensera för vattenförluster och odlingens vattensystem           
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var drygt 30 kubikmeter (Waara & Hedin, 2012). En odling på 750 kvadratmeter använde              
motsvarande 686 MWh naturgas per år och 515 MWh el per år (Waara & Hedin, 2012).                
Förhållanden i en exempelodling är 81 kubikmeter fisktank, 420 kvadratmeter odlingsyta,           
750 kvadratmeter anläggningsyta, 18 ton foder per år, 11 ton fiskproduktion och 13 ton              
basilikaproduktion per år samt 105,5 kg Ca(OH)2, 100,9 kg KOH och 85,22 kg järnkelat              
(Waara & Hedin, 2012). 

Stadsodling kan tänkas ske på tak, balkonger, i hushåll, på grönytor eller på industriell skala.               
Ett exempelprojekt där vertikal stadsodling på industriell skala sammanlänkas med stadens           
infrastruktur såsom fjärrvärme är Plantagon i Linköping (Plantagon, u.å.).  
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