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Abstract 
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Abstract 
Purpose: The purpose with this thesis is to identify the problems that these two 
municipalities, Jönköping and Borås, are facing in regard to sustainable development 
in the water infrastructure area and highlight the different strategies that the 
municipalities has developed to find solutions to these problems. Two municipalities 
have been chosen for this analyse, the municipalities of Borås and Jönköping, for the 
reason that they both have similar population but two different solutions in how the 
municipality water management is run. The questions that the thesis are built on is: 

1) How do these two municipality work towards a sustainable development in 
water management? 

2) What are these strategies based on? 
3) How does the checklist for sustainable development been developed and how 

does it differ between the two municipalities? 

Method: The method of finding the answers to these questions is six qualitative 
interviews with people from both organizations with knowledge of the subject. 
Literature studies of the theories behind sustainable development in water 
infrastructure and analysing documents provided by the municipalities in order to 
scientifically back up the findings from the interviews. 

Findings: After analysing the collected data one can see that sustainability is already 
a part of water management in general but there is some focus areas that the 
organizations are working on with different tools which is presented in a checklist. 

Implications: There are three conclusions that could be made from this thesis, they 
are about legal requirements, technical development and sustainability index.    

Limitations: This thesis is of limited size and is therefore an overview of these 
organizations work towards sustainable development. The thesis does not bring up the 
political aspect and does not do a deeper analysis of the different aspects of water 
management.   

Keywords: sustainable development, sustainable water management, water 
management 
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna rapport är att identifiera problem som dessa två kommuner, 
Jönköping och Borås kommun, står inför beträffande hållbar utveckling i VA-
verksamheten samt de strategier och lösningar som utvecklats för att hitta lösningar på 
dessa problem. Två kommuner har valts ut för analys, Borås och Jönköpings 
kommuner, av anledningarna att de har en liknande befolkningsmängd men två olika 
sätt att sköta sin VA-verksamhet på. 
De frågor som besvarats i denna uppsats är: 

1. Hur arbetar dessa två kommuner mot en hållbar utveckling för VA-
verksamheten?  

2. På vad baseras valet av dessa strategier? 
3. Hur ser checklistan ut över de strategier som främjar en hållbar utveckling i 

både Jönköping och Borås kommun? 

Metod: Metoderna som besvarat dessa frågor är sex kvalitativa intervjuer med 
personer i de båda organisationerna som jobbar med dessa frågor. För att styrka detta 
görs även litteraturstudier om teorierna bakom hållbar utveckling i VA-verksamhet 
samt analyser av dokument som tillhandahållits av de båda kommunerna. 

Resultat: Efter att ha analyserat den insamlade empirin kan man se att hållbarhet är 
väldigt invävt i VA-verksamheten generellt. Jönköping jobbar med verksamhetsplaner 
och delplaner som baseras på kommunprogram och en workshop. Borås energi och 
miljö utgår från femårsplaner med årliga analyser som baseras på erfarenhet, 
miljömål, omvärldsanalys och livstidsprogram. Men att det finns en del fokusområden 
som organisationerna jobbar på med hjälp av olika verktyg som presenteras i en 
checklista.  

Konsekvenser: Från detta arbete kan tre slutsatser dras, de handlar om skarpare 
lagkrav, teknikutveckling och användandet av hållbarhetsindex. 

Begränsningar: Detta är ett arbete med begränsad storlek och är därav en 
överblicksbild av dessa två organisationers arbete mot en hållbar utveckling. Det tar 
inte upp den politiska aspekten eller går inte ner på djupet i de olika delarna av VA-
verksamheten.  

Nyckelord: hållbar utveckling, sustainable water management, VA-teknik 
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete med omfattningen 15hp vid Jönköpings Tekniska 
Högskola, Byggnadsteknik med inriktning väg och vattenbyggnad. Detta arbete syftar 
till att jämföra två kommuners, Jönköping och Borås, strategier för utveckling av sina 
vatten och avloppsverksamheter med inriktning på hållbar utveckling. Vatten och 
avlopp kommer i denna rapport benämnas som VA. VA-verksamheten i Borås 
kommun drivs av det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö och drivs i 
Jönköping av en förvaltning i kommunen. 

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle står för många utmaningar i och med klimatförändringar och ökad 
befolkning i storstadsregionerna. En av dessa utmaningar är att utveckla en hållbar 
VA-verksamhet för att klara den ökade påfrestningen, dels sett till att tillgodose 
förbrukarnas och användarnas behov och dels för att klara ökad nederbörd på grund 
av klimatförändringar. Detta innebär att kommuner i Sverige har framställt strategier 
för att utveckla VA-verksamheten för att i framtiden kunna upprätthålla ett VA-
system som klarar av de krav som ställs ur ett miljömässigt perspektiv och ett 
kundanpassat perspektiv.  

1.1.1 Hållbar utveckling  
Det är antaget från FN, EU och regeringsnivå att hållbar utvecklingsperspektivet skall 
genomsyra all verksamhet ner på kommunal nivå. Hållbar utveckling är utveckling 
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov, denna definition presenterades i Brundtlandsrapporten, 
1987. FN har drivit igenom 17 mål för hållbar utveckling för att kunna främja hållbar 
utveckling enligt ovanstående definition, dessa antogs av världens ledare i september 
2015. De 17 hållbarhetsmålen går att sammanfatta i tre huvudgrupper, ekologisk-, 
socialt- och ekonomisk hållbarhet. Målen har ett tidsspann på 15 år och ska därav vara 
uppfyllda till år 2030. De föregående hållbarhetsmålen som antogs år 2000, 
millennium development goals, hade sitt slut 2015 och hade då haft en positiv effekt. 
(UNPD, u.å.) 

Europakommissionen skriver på sin hemsida att de ska leda arbetet med att 
implementera de hållbara utvecklingsmålen. En av vägarna att implementera detta på 
VA-verksamheten är den nu pågående revisionen av EU:s "Drinking Water Directive" 
som ursprungligen publicerades 1998. Omskrivningen görs dels för att direktivet ska 
möta de nyaste målen för hållbar utveckling och dels för att möta den kritik som 
direktivet fått från olika organisationer. (Europakommissionen 2018). 

På en nationell nivå finns begreppet hållbar utveckling tydligast inskrivet i 
miljöbalken. Enligt Johansson (2012) är de viktigaste nationella miljömålen som är 
kopplade till VA-verksamheten; 

• Ingen övergödning 
• Grundvatten av god kvalité  
• Levande sjöar och vattendrag 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Giftfri miljö 
• God bebyggd miljö 
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1.2 Problembeskrivning 
Som tidigare nämnts står Sveriges kommuner inför ett arbete med att säkerställa en 
hållbar utveckling för VA-verksamheten. Norton (2017) skriver att dagens strategier 
för planering av VA-verksamheten ställs inför utmaningar som klimathot, ökat 
vattenbehov på grund av befolkningsökning, förfallande befintliga VA-nät, 
otillräcklig finansiering samt förlegad inställning av förvaltning. Det finns dock inga 
specifika riktlinjer för hur detta arbete skall utföras utan det är upp till kommunerna 
själva att utveckla strategier och lösningar för att uppnå målet (Kommunallagen, 
2017). 

Det är således svårt för kommuner att veta vilka strategier och lösningar som är bättre 
för att uppnå hållbar VA-verksamhet. De strategier en specifik kommun har tagit fram 
hade även kunnat vara den mest fördelaktiga för en annan kommun. Att kommunerna 
har olika strategier och lösningar innebär också att de har kommit olika långt i arbetet 
med att säkerställa en hållbar VA-verksamhet. Problemet är att de olika strategierna 
och åtgärderna ger olika resultat vilket i sin tur innebär att arbetet för en hållbar 
utveckling går olika fort fram och att en specifik kommun skulle kunna dra nytta av 
strategier som en annan kommun har utvecklat. Det finns idag många tecken som 
tyder på att det finns mycket arbete kvar att göra inom området då många kommuner 
varnar för bl.a. att dagens VA-system inte är anpassade efter klimatförändringar 
(Hållbarhetsindex, 2016). 

VA-verksamhetens uppdrag i samhället är att ta hand om dag- och spillvatten, rena 
vatten för att återinföra det i naturen samt att förse invånarna med dricksvatten. Dessa 
olika grenar av verksamheten ställs inför olika krav för att fungera och utvecklas. 
Olika städer kräver olika lösningar för att uppnå ett resultat som främjar hållbar 
utveckling och dessa lösningar blir mer aktuella då urbaniseringen ökar och 
klimathotet blir värre. Det är av vikt att på ett bra sätt kunna ta hand om dag-, och 
spillvatten utan att riskera att släppa ut eventuella föroreningar i naturen, ökat 
invånarantal i städerna kräver att kommunerna ska kunna ge tillgång till mer 
bruksvatten och det skall göras med sociala och ekonomiska aspekter i åtanke (Ma, 
Xu, Gonzáles-Mejía, Garland & Cashdollar, 2015). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att detta arbete utmynnar i en checklista över de strategier som används i 
dessa kommuner för att främja en hållbar utveckling inom VA-teknik.    

De frågeställningar som ska besvaras för att uppnå målet är; 

1. Hur arbetar dessa två kommuner mot en hållbar utveckling för VA-
verksamheten?  

2. På vad baseras valet av dessa strategier? 
3. Hur ser checklistan ut över de strategier som främjar en hållbar utveckling 

i både Jönköping och Borås kommun? 

1.4 Avgränsningar 
Det görs en avgränsning att enbart intervjua personer med insyn i VA-verksamheten 
samt att enbart ställa frågor kopplade till hållbarhet, hållbar utveckling och hur VA-
verksamheterna fungerar övergripande. Det utförs alltså ingen undersökning om hur 
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VA-verksamheterna är uppbyggda i detalj och heller inte var ledningsnät och VA-
anläggningar är utplacerade eller fungerar i dagsläget med hänsyn till sekretess.  

1.5 Disposition 
I detta kapitel som ingår i denna rapport för att ge läsaren en bra överblick över 
innehållet.  

Kapitel två beskriver metoderna som valts för att samla in data och information för att 
kunna svara på frågeställningarna samt en diskussion om trovärdigheten av dessa 
metoder.  

Kapitel tre beskriver den teoretiska bakgrund och ramverk som använts för att kunna 
skriva relevanta intervjufrågor samt för att få en djupare förståelse för ämnet.  

Kapitel fyra beskriver de empiriska data som samlats in genom intervjuer och 
dokumentanalyser samt en undersökning av denna empiriska information i syfte att få 
fram ett resultat och ett svar på frågeställningarna. 

Kapitel fem beskriver den analys som görs av den insamlade informationen samt det 
resultat som visas genom analysen av den empiriska information som insamlats samt 
att koppla samman empirin med det teoretiska ramverket. 

I kapitel sex förs en diskussion över de resultat som tagits fram, vad som kunde gjorts 
annorlunda under arbetets gång och huruvida det resultat som visas är tillförlitligt. 
Även en slutsats över arbetet och resultatet beskrivs i detta kapitel och förslag till 
vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel förklaras hur undersökningen skall genomföras samt de metoder som 
valts för att få fram information. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att besvara frågeställningarna i denna rapport krävs det en kvalitativ undersökning 
med intervjuer av nyckelpersoner inom de organisationer som undersöks. För att 
styrka detta kompletteras intervjuerna med en dokumentanalys av de dokument som 
organisationerna har att förhålla sig efter.  

De första intervjuerna är med VA-cheferna inom båda organisationerna och utifrån 
resultaten av dessa intervjuer kommer det att utföras fler intervjuer med de personer 
som ingår i arbetet mot hållbar utveckling.   

Ur dessa intervjuer kommer kvalitativa data att anskaffas för att senare analyseras i 
syfte att fastställa hur kommunerna lagt upp sina strategier för hållbar utveckling och 
vad de baseras på. Då intervjuerna ska utföras i syfte med att ta reda på hur 
kommunerna arbetar snarare än att ta reda på vilka strategier kommunerna själva 
anser vara de mest framgångsrika bör den insamlade informationen vara av faktisk 
karaktär. Det skall dock anses vara lämpligt att analysera informationen på ett neutralt 
sätt då den trots allt kan vara vinklad av intervjuobjektet. 

Utöver dessa intervjuer skall dokumentanalyser av data inskaffad från kommunerna 
och tidigare vetenskapliga artiklar som berör ämnet att utföras för att på så sätt få en 
högre förståelse för hur och varför strategierna för hållbar utveckling tas fram. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
Första frågeställningen, hur arbetar dessa två kommuner mot en hållbar utveckling för 
VA-verksamheten, besvaras genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner 
inom organisationerna. Dessa intervjuer utförs för att samla in kvalitativa data över 
hur kommunerna arbetar med hållbar utveckling. För att komplettera empirin som 
insamlas i intervjuerna används en litteraturstudie. (Se fig. 1). 

För att svara på frågeställningen två, på vad baseras valet av dessa strategier, krävs 
också intervjuer av samma skäl som för första frågeställningen. För att klargöra 
bakomliggande orsaker till beslut krävs en dokumentanalys av kommunens 
styrdokument. Det krävs även en litteraturstudie av teorier för beslutsstödsystem. 

Frågeställning tre, hur ser checklistan ut över de strategier som främjar en hållbar 
utveckling i både Jönköping och Borås kommun, besvaras dels med hjälp av 
intervjuer för att ta reda på vilka strategier som används idag. Frågan besvaras även 
med hjälp av en dokumentanalys för att ta reda på vad kommunerna har att förhålla 
sig till. 
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Fig. 1: Visar vilka metoder som används för att besvara frågeställningarna.  

2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudier sker genom sökning av relevant information på vetenskapliga 
databaser som SwePub, Science Direct, Scopus, Sustainable Organization Library 
med flera för att skapa ett teoretiskt ramverk. Denna information samlas och studeras 
för att sedan användas för att analysera den information som fås genom intervjuer. 
Informationssökning kommer att fortgå under arbetets gång för att säkerställa att 
tillräcklig fakta samlas in för att kunna genomföra arbetet.  

Sökorden som används är ”Sustainable Water” i kombination med ”Infrastructure” 
och ”Management”. Referenser som är äldre än fem år väljs bort på grund av att 
dessa inte är relevanta i dagsläget och i de fall för många träffar fås så kombineras 
sökorden för att få ett smalare sökresultat. 

Information söks även i International Water Associations databas där nyheter inom 
hållbar utveckling i områden med vatten i fokus som tagits fram av diverse 
myndigheter, forskare och bolag samlas. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
De valda metoderna för datainsamling för denna undersökning är intervjuer och 
dokumentanalys.  

2.4.1 Intervjuer  
Intervjupersonerna är personer inom kommunerna som arbetar med att planera 
verksamheten på olika nivåer. Intervjupersonerna har samma befattning inom de båda 
organisationerna. 

Innan intervjun genomförs klargörs syftet med intervjun och vad svaren kommer att 
används till. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade vilket innebär att 
frågorna kommer att ställas enligt ett formulär med öppna frågeställningar. Det 
kommer att finnas utrymme för följdfrågor och ordningen på frågorna kan variera 
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beroende på svaren. Efter att intervjuerna är utförda och nedskrivna skickas dessa 
tillbaka till intervjupersonen för godkännande. (Patel & Davidsson, 2011) 

2.4.2 Dokumentanalys 
Denna undersökning behandlar hur två kommuner arbetar vilket innebär att alla 
dokument inom kommunen är offentliga. Vid starten av dokumentanalysen görs en 
bedömning av källorna och vem har skrivit dokumentet. Det är också viktigt att 
analysen är objektiv för att inte få missvisande resultat. (Patel & Davidsson, 2011)  

2.5 Arbetsgång 
Arbetet inleddes med att identifiera ett problemområde inom VA-verksamhet samt 
sätta upp ett mål med arbetet. Därefter specificerades tre frågeställningar som 
besvarades med syfte att uppnå målet. En litteraturstudie av relevant forskning inom 
hållbarhet och VA-verksamheter utfördes därefter för att anskaffa kunskap i syfte att 
kunna skriva relevanta intervjufrågor samt att ha en högre förståelse för ämnet när 
intervjuerna utfördes.  

Intervjuerna utfördes sedan med totalt sex personer, tre personer på respektive 
kommun. Respondenterna godkände att intervjuerna spelades in med hjälp av en 
smartphone och dessa intervjuer varierade i tid mellan 30–60 minuter. På Jönköpings 
kommun intervjuades affärsområdeschefen över VA-verksamheten, en 
utredningsingenjör för VA-planering samt verksamhetschefen för VA-utveckling. På 
Borås Energi och Miljö, som har hand om VA-verksamheten i Borås kommun, 
intervjuades en VA-strateg med ansvar för planering och utveckling, 
affärsområdeschefen för VA-verksamheten samt driftchefen för VA-distribution. 
Intervjuerna genomfördes genom att de intervjuade svarade på frågorna som 
framtagits och kortfattat beskriva respektive kommuners arbete med svenskt vattens 
hållbarhetsindex.  

Intervjuerna transkriberades sedan och analyserades för att kunna besvara de frågor 
som utformades i början av projektet.  

2.6 Trovärdighet 
För att säkerställa att den information som samlas in är användbar för välgrundade 
analyser används boken forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning (Patel & Davidsson, 2011) för att utforma intervjufrågor. 

Enligt Metod för teknologer, Examensarbete enligt 4-fasmodellen (Blomkvist & 
Hallin, 2014) uppnås reliabilitet genom att ämnet studeras på rätt sätt. Detta kräver 
opartiska analyser, vilket detta arbete uppnår genom att inte välja en handledare inom 
någon av kommunerna som studeras.   

Leung (2015) skriver att validitet uppnås genom att frågorna som ställs är tillförlitliga 
för att komma fram till en slutsats, att undersökningsstrategin är lämplig för att svara 
på frågeställningen, att dokumentanalysen utförs på rätt sätt samt att resultat och 
slutsats är tillförlitliga med den information som samlats in. Validitet uppnås således 
genom att göra en litteraturstudie, intervjua minst tre personer med erfarenhet inom 
utveckling av VA-verksamhet, att undersöka två kommuner med liknande 
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befolkningsmängd och därefter låta de som intervjuats läsa igenom det sammanställda 
resultatet av intervjuerna för godkännande. 

Intervjuerna för att samla in data för att kunna utföra detta arbete utförs med 
sakkunniga på respektive kommuner. Två personer närvarar vid intervjuerna och 
intervjuerna spelas in för att analyseras efteråt. Intervjuerna kommer att vara 
semistrukturerade, frågorna som kommer ställas i intervjuerna kommer vara lika för 
de medverkande och öppna för följdfrågor och olika svar. Detta för att få en hög 
reliabilitet och syftar till att besvara alla tre frågor som utformats för att besvara 
problembeskrivningen.
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3 Teoretiskt ramverk 
Hållbar utveckling av VA-verksamheten är en viktig aspekt för framtidens samhälle. 
För att kunna utvärdera hur kommunerna arbetar med frågan om hållbar utveckling 
krävs en undersökning om hur kommunerna i Sverige idag organiserar sina VA-
verksamheter. Enligt Jonsson, R. (2017) finns det många olika sätt en kommun kan 
välja att arbeta på när det gäller VA-verksamheten. Kommunerna har idag en 
organisationsfrihet enligt kommunallagen, vilket innebär att de kan själva välja om de 
t.ex. arbetar med kommunala bolag, förvaltningsform, multi-utility med flera. Detta 
medför olika förutsättningar för olika kommuner och bidrar till på vilket sätt och hur 
långt kommunerna har kommit i arbetet med hållbar utveckling (Jonsson, R. 2017). 

Följande kapitel beskriver de teorier som använts för att besvara frågeställningarna 
samt de lagar, regler och underlag kommuner arbetar med för hållbarhet och en 
hållbar utveckling av VA-verksamheten. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Följande avsnitt beskriver de teorier och vetenskapliga artiklar som ligger till grund 
för att besvara frågeställningarna. Inledningsvis beskrivs vilka teorier som krävs för 
att besvara de respektive frågeställningarna, därefter följer en fördjupning i dessa 
teorier. 

 

Fig 2: Tabell över koppling mellan frågeställningarna och vald teori 

3.1.1 Hur arbetar dessa två kommuner mot en hållbar utveckling för 
VA-verksamheten? 
För att besvara denna frågeställning krävs teorier om vad hållbarhet och hållbar 
utveckling är, för att kunna fördjupa sig i kommunernas arbete med VA-verksamheten 
och kunna få en förståelse i varför och hur kommunerna arbetar med hållbar 
utveckling. Teorier som används är svenskt vattens hållbarhetsindex för att få en 
tydlig bild över vilka problemområden kommunerna har, artikeln Sustainable urban 
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water supply infrastructure ger en bild av vad hållbarhet inom VA-verksamheten 
innebär och lagar, regler och direktiv är nödvändiga för att förstå vilka reglerande 
hinder och möjligheter kommunerna har. 

3.1.2 På vad baseras valet av dessa strategier? 
För att förstå vad dessa strategier baseras på krävs litteraturstudie av lagar, regler och 
direktiv som utfärdats av högre instanser i samhället, samt litteraturstudie av 
hållbarhet och hållbar utveckling. A systems approach to water infrastructure planning 
in urban watersheds beskriver hinder kommunerna måste överkomma och IWA:s 
principer för vattenkloka städer tar upp rekommenderade åtgärder för att uppnå 
hållbarhet. Svenskt vattens hållbarhetsindex analyseras för att få förståelse för varför 
de olika kommunerna satsar på specifika problemområden. 

3.1.3 Hur ser checklistan ut över de strategier som främjar en hållbar 
utveckling i både Jönköping och Borås kommun? 
Här krävs djupare förståelse av teorierna för hållbarhet och hållbar utveckling samt de 
möjligheter och krav kommunerna har i arbetet med VA-verksamheten. Artikeln 
Towards sustainable urban water management tar upp mål som städer och kommuner 
bör arbeta mot för att uppnå hållbarhet och även hinder som de står inför. IWA:s 
principer för vattenkloka städer är en artikel som kan jämföras med checklistan för 
hur kommunerna arbetar, Svenskt vattens hållbarhetsindex studeras och jämförs med 
de åtgärder som kommunerna anser främja hållbar utveckling samt att lagar, regler 
och direktiv påverkar checklistan för hur kommunerna lägger upp strategierna. 

3.2 Svenskt vattens hållbarhetsindex 
VA-verksamheten i kommunerna har få verktyg som hjälper dem i arbetet med 
hållbar utveckling. Utöver de krav som fastställs av den svenska staten och EU så är 
svenskt vattens hållbarhetsindex ett verktyg som visar hur kommunerna ligger till med 
hänsyn till hållbarhet och hållbar utveckling. 

Svenskt vatten är en branschorganisation för Sveriges VA-organisationer med en 
underliggande avdelning finansierad av Sveriges kommuner som heter Svenskt vatten 
utveckling (SVU). SVU bedriver i huvudsak tillämpad forskning och utveckling inom 
VA-områdena dricksvatten, rörnät och klimat, avlopp och miljö och management 
(Svenskt vatten, 2017).  

SVU har utvecklat detta hållbarhetsindex som undersöks en gång om året sedan 2014. 
Detta syftar till att analysera den svenska VA-verksamhetens hållbarhet på kort och 
lång sikt. SVU formulerar de tre grundpelarna för hållbar utveckling på följande sätt; 
Miljömässig hållbarhet (ekologisk hållbarhet), hållbara resurser (ekonomisk 
hållbarhet) och hållbara tjänster för brukare (social hållbarhet), (Svenskt vatten, 
2017). 

3.3 Vetenskapliga artiklar och teorier om hållbarhet och 
hållbar utveckling 
Följande avsnitt beskriver de vetenskapliga artiklar och teorier som studerats för att få 
djupare förståelse för vad hållbarhet och hållbar utveckling inom VA-verksamheten 
innebär. 
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3.3.1 Hållbar infrastruktur för stadens vattenförråd 
Enligt VanBriesen, Dzombak & Zhang (2014) är konceptet hållbarhet inom VA-
verksamheten otvetydigt och klart samtidigt som det är svårt att uttrycka i kvantitet, 
karaktärisera, mäta och definiera. Ett sätt att definiera hållbarhet när det handlar om 
vattenförsörjning är en kontinuerlig tillförsel av rent vatten för mänskligt bruk och för 
andra levande varelser. På många håll finns det en kontinuerlig tillförsel av vatten 
genom nederbörd eller en större dricksvattentäkt, dock så innebär inte detta per 
automatik att vattnet håller tillräckligt hög kvalitet för mänsklig konsumtion. Därför 
måste investeringar i infrastruktur och den energi som krävs för att driva 
vattensystemen som renar vattnet också räknas in i konceptet hållbarhet. Ett vanligt 
synsätt när det gäller hållbarhet, vilket här specificeras till vattenförsörjning, är att 
tillhandahålla en tillräcklig och pålitlig vattenförsörjning av önskad kvalitet, nu och 
för kommande generationer, på ett sätt som integrerar ekonomisk tillväxt, skyddandet 
av miljön och social utveckling. 

Detta blir i synnerhet problematiskt när världen i dag ser både klimatförändringar och 
en ökad urbanisering som påfrestar tillgängligheten av vatten och vattenkvalitén vilket 
kan leda till att vattentäkter som i dagsläget är hållbara har en mer osäker framtid. 
Därför måste konceptet hållbarhet se förbi dagens behov och fokusera på hur 
utvecklingen kommer att ske i den mån det går för att undvika framtida brister, (vilket 
innefattar vattenkvalitet, underdimensionerade ledningsnät, sönderfallande ledningar 
samt en ökad osäkerhet i vattentillgångar), inom vattenförsörjningen. 

3.3.2 Ett systematiskt synsätt till planering av infrastruktur för stadens 
avrinningsområden 
Enligt Norton (2017) ställs VA-verksamheten inför olika utmaningar i arbetet för en 
hållbar utveckling. Dessa problem är klimathot, ökat vattenbehov på grund av 
befolkningsökning, förfallande befintliga VA-nät, otillräcklig finansiering samt att 
förvaltning har en förlegad inställning till hållbar utveckling. Norton, M. har dessutom 
identifierat olika hinder i samhället för en väl fungerande VA-verksamhet.  

• Fysiska hinder - Dessa hinder är uppdelade i tre underkategorier, olika städer 
har olika fysiska förutsättningar, olika kommuner har olika strategier för att 
lösa deras specifika problem och det tredje problemet ligger i kommunernas 
VA-verksamheter som har lokalt ansvar för planering. 
 

• Tillfälliga hinder - Planering av en hållbar VA-verksamhet innefattar både 
kortsiktiga och långsiktiga mål. Men här finns problemet att de kortsiktiga 
lösningarna oftast får mer fokus och investeringar på grund av krav ställs på 
att kommuner skall använda skattepengar på ett effektivt och tydligt sätt. Detta 
leder till att långsiktiga lösningar hamnar i skuggan då effekten av dessa 
lösningar inte märks av här och nu. 

 
• Reglerande hinder - Kommuner i Sverige har regler, lagar och riktlinjer 

skrivna av staten och EU de måste förhålla sig till, som påverkar hur 
kommunerna arbetar mot hållbarhet. 

 
• Ekonomiska hinder - Att utveckla ett hållbart VA-nät kostar skattepengar. 

Kommunerna ställs inför problemet att hushålla med sina resurser över hela 
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deras verksamhet, vilket kan leda till att hållbar utveckling för VA-
verksamheten hamnar i skymundan.  

 
• Politiska hinder - Utvecklingen av en grönare framtid ligger inte alltid i de 

valda ledarnas intresse vilket kan leda till att utveckling av en hållbar VA-
verksamhet inte får det fokus eller finansiering som krävs. 

 
• Geologiska hinder - Här ingår problem som sediment i jorden, erosion och 

dylikt. Dynamiken mellan dessa faktorer och den mänskliga aktiviteten måste 
leda till att nya strategier bör utvecklas så att en mer naturlig hydrologisk 
funktionalitet kan införas i de befintliga systemen. 

3.3.3 IWA:s principer för vattenkloka städer 
Organisationen IWA (International Water Association) har framställt 17 principer för 
hållbara vattenlösningar i framtidens städer som är indelade i fyra olika åtgärdsnivåer. 
Dessa nivåer är regenerativa vattentjänster, stadsplanering med känsla för vatten, 
städer kopplade till avrinningsområden samt vattenkloka samhällen och baseras i sin 
tur på tre paradigmskiften; resurser är begränsade: vi behöver göra mer med mindre, 
förtätning är både en möjlighet för ekonomisk tillväxt och ett hot mot stadens 
dragningskraft samt att stadsplanering grundas på en osäker framtid.  

IWA har identifierat fem byggstenar för att säkerställa en hållbar framtid: 

1. Vision – En gemensam och resilient vision är nödvändig för att skapa 
gemensamma motivationsfaktorer, säkerställa genomförandet av nya strategier 
och möjliggöra samarbete mellan olika nivåer och discipliner. 

2. Styrning – Politisk ledning är nödvändig för att styra stadens olika aktörer att 
förbättra kommunikation och integrera vattenfrågor i olika tjänster. 

3. Kunskap och kapacitet – Genomförande av den hållbara utvecklingen börjar 
med befintlig kunskap och kapacitet hos stadens olika aktörer men för att 
säkerställa detta genomförande krävs ökad kunskap och kapacitet, vilket kan 
uppnås genom att olika kommuner tar del av varandras framgångar och 
motgångar och att lära sig att arbeta med nya verktyg, samla resurser och 
öppna för andra sektorers tillvägagångssätt. 

4. Planeringsverktyg – Att på rätt sätt förvalta tillgångar, översiktsplaner och 
beslutsstöd möjliggör riskbedömning, identifierar fördelar och bieffekter i 
projekten, definierar servicenivåer och säkerställer aktörernas egenansvar. 

5. Verktyg för genomförande – Föreskrifter, finansiella verktyg, ekonomiska 
verktyg, integrerade tjänster och utökande av traditionella finansierings och 
avtalsmodeller ger en fast ram, möjliggör långvariga och förbättrade 
servicenivåer, effektivare lösningar, nya finansieringsmöjligheter för att 
överkomma ekonomiska hinder och som främjar regenerativa vattentjänster. 

3.3.4 I riktning mot hållbar vattenhantering i städerna: En kritisk 
omvärdering 
Marlow, Moglia, Cook & Beale (2013) beskriver hållbara vattensystem i dagens 
samhälle som hantering av stadens vattencykler så att fler fördelar för miljö 
produceras än vad de gamla lösningarna lyckades med. De tillägger dock att det är 
svårt att definiera exakt vad hållbarhet i VA-systemen innebär men har identifierat tre 
mål med en hållbar utveckling: 
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1. En mer naturlig vattencykel – Målet för dagvattenhantering har gått från att 
bara undvika översvämning till att minska utsläpp, gynna den ekologiska 
faunan och öka mängden synligt vatten i städerna för trivsel och rekreation.  

2. Ökad trygghet i vattentäkter genom lokala tillgångar – Dagens samhälle har 
stort behov av vatten vilket kan leda till att vattentäkter utsätts för hög 
påfrestning. Detta kan lösas genom att på ett bättre sätt använda dagvatten i de 
områden det kan anses lämpligt och återvinna vatten som samhället förbrukar. 

3. Effektivare användning av vattenresurser – För att minska den mänskliga 
påverkan av vattentäkterna bör dagens samhälle ha som mål att minimera 
vattenförbrukning, energi och användandet av kemikalier vilket i sin tur också 
minskar både den ekonomiska och ekologiska kostnaden. 

De skriver dock att trots de många fördelar med en hållbar utveckling finns idag ett 
antal hinder som måste överkommas. Dessa hinder har delats in i fyra 
problemområden: 

1. Svårigheter med att förutse effekterna av innovativa lösningar 
2. Praktiska utmaningar med strategier för VA-systemen och att underhålla 

teknologiska lösningar 
3. Finansiella förutsättningar 
4. Institutionella och personliga fördomar 

3.4  Lagar, regler och direktiv 
För att säkerställa rent vatten till brukare och ett väl fungerande avloppssystem i 
städerna finns ett antal lagar, regler och direktiv som framställts av EU, den svenska 
staten och olika myndigheter. Dessa lagar och direktiv är ämnade, bland annat, för att 
VA-verksamheten ska skötas på ett allmännyttigt sätt med fokus på att städernas 
invånare ska få rent vatten till rimligt pris och en fungerande avloppshantering utan att 
miljön påverkas negativt. 

1. Vattendirektivet – Togs fram av Europaparlamentet och infördes år 2000. 
Vattendirektivet syftar till att hela EU ska ha en gemensam plattform att arbeta 
efter för att säkerställa och jobba för bättre vatten. I vattendirektivet kan man 
bl.a. läsa att "Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste 
skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant." (Vattendirektivet, 2000). 
Vattendirektivet består av 25 artiklar med ett antal punkter inom varje artikel 
som beskriver hur vatten bör behandlas av stat och kommuner för att 
säkerställa miljö och vattenkvalité. 

2. Vattentjänstlagen - Lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft 2007 och 
"syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 
sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
och miljö." (Vattentjänstlagen, 2007). Vattentjänstlagen togs fram med avsikt 
att Sveriges kommuner ska ha en skyldighet att se till att städernas invånare 
har tillgång till vatten och avlopp samt att det skall finnas VA-anläggningar 
som levererar vatten och tar hand om spill-, och dagvatten till ett rimligt pris. 

3. Miljöbalken - Trädde i kraft 1999 och "syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i 
en hälsosam och god miljö." (Miljöbalken, 1999). Tanken med Miljöbalken är 
att verksamheter och kommuner skall ha en insikt om att naturen har ett 
skyddsvärde och att bruka naturens resurser medför ett ansvar att förvalta 
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naturen på ett hållbart och respektfullt sätt. Miljöbalken består av närmare 500 
paragrafer som hänvisar till att människors hälsa skall skyddas samt att 
biologisk mångfald, natur-, och kulturmiljöer skall bevaras med en 
utgångspunkt från "ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt för långsiktigt god hushållning." (Miljöbalken, 1999). 

4. Livsmedelslagstiftningen – Syftet med denna lagsstiftning är att "skydda 
konsumenter genom att se till att livsmedel är säkra." 
(Livsmedelslagstiftningen, 2006). Tanken är att vattnet som levereras från 
kommunen skall vara säkert att dricka direkt ur kranen samt att konsumenterna 
skall ha rätt att få information om vilka ämnen som finns i detta vatten om så 
önskas. 

5. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) - Vid offentliga upphandlingar utförda av VA-
verksamheterna i Sveriges kommuner i Sverige finns två lagar som måste 
följas. Dessa är LUF och LOU som beskriver hur upphandlingar skall 
genomföras för att få ett rättvist och, för den svenska skattebetalaren, prisvärt 
alternativ för genomförandet av nybyggnationer på ledningar och nät inom 
vatten-, och avloppssystemen. Anledningen till att VA-verksamheterna 
påverkas av både LUF och LOU är att vattenförsörjning tillhör 
försörjningssektorn (LUF tillämpas) men däremot tillhör inte avloppshantering 
försörjning och därför faller detta område under LOU, (Svenskt vatten, 2016). 

6. Kommunallagen – Denna lag syftar till att säkerställa kommunernas 
demokratiska självstyre. Lagen ger kommunerna rätt att ta ut skatt och avgifter 
för skötsel av sina uppgifter och ger även rätt att genom det demokratiska 
självstyret ta fram planer och "sköta dess angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar." 
(Kommunallagen, 2017). Dessa angelägenheter är bland annat att se till att 
VA-verksamheten fungerar på ett önskvärt sätt, genom att ta fram planer för 
hur VA-verksamheten skall skötas med utgångspunkt ur de lagar och direktiv 
som beskrivs ovan, och hur VA-verksamheten ska utvecklas i framtiden ur ett 
hållbart och ekonomiskt säkert perspektiv. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Svenskt vatten har tagit fram ett hållbarhetsindex som kommuner kan använda som en 
måttstock i hur de ligger till i arbetet med hållbar utveckling. Detta hållbarhetsindex 
bygger på tre övergripande punkter med underliggande kategorier på varje punkt där 
kommunerna kan se vad de gör bra, vad som kan förbättras och vad som behöver 
förändras.  

Hållbar utveckling inom VA-verksamheten kan te sig som självförklarande men det 
finns många aspekter som måste tas hänsyn till när det gäller hållbarhet (VanBriesen, 
Dzombak & Zhang, 2014). Utvecklingen står inför ett antal hinder, däribland 
ekonomiska, politiska, miljövänlig energipolicy, personalresurs och kompetens, för att 
inte tala om klimatförändringar, brist på färskvatten och en ökad urbanisering 
(Norton, 2017). Målet med hållbar utveckling är att säkerställa miljö och vattenkvalité 
för nuvarande och kommande generationer utan att påverka samhället negativt ur en 
social aspekt (Marlow, Moglia, Cook & Beale, 2013).  
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Kommunerna har dessutom ett antal lagar och direktiv att förhålla sig till när det 
gäller hantering av vatten i samhället som är stiftade av den svenska staten, framtagna 
av EU eller olika verk och myndigheter. Dessa lagar och direktiv syftar till att ge 
kommunerna en grundläggande plattform att arbeta från för att säkerställa rent vatten 
och en hälsosam miljö.
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4 Empiri 
Detta kapitel beskriver den empiri som samlats in genom semistrukturerade intervjuer 
med sakkunniga individer på Jönköpings kommun och Borås Energi och Miljö samt 
en sammanfattning av intervjuresultaten. Därefter följer en dokumentanalys av 
kommunernas resultat i den senaste undersökningen angående hållbarhetsindex gjord 
av svenskt vatten. Kapitlet är uppdelat efter dessa individers arbetsroll inom 
respektive kommuner samt kommunernas resultat i hållbarhetsindex. VA i Jönköping 
är en förvaltning inom kommunen och beskrivs som en VA-avdelning men VA drivs 
som ett affärsområde inom Borås Energi och Miljö och beskrivs som en VA-
verksamhet. 

4.1 Intervjuresultat 
Här följer en sammanfattning av intervjuerna utförda på tekniska kontoret i Jönköping 
och Borås Energi och Miljö. De personer som intervjuats på Jönköpings kommun har 
befattningarna VA-chef, utredningsingenjör, samt verksamhetschef inom utveckling 
av VA-nät. Personerna som intervjuats på Borås Energi och Miljö har befattningarna 
affärsområdeschef inom VA, VA-strateg med ansvar för planering och utveckling av 
VA, samt driftchef VA-distribution.  

4.1.1 Sammanfattning av intervjuer  
 

1. Vilka arbetsuppgifter har du 
inom VA-verksamheten? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Övergripande ansvaret för att 
vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen ska fungera i 
kommunen. 

 

Affärsområdeschef inom VA 

Affärsområdeschef inom VA med 
ansvar över drift av befintlig verksamhet 
och utveckling av framtida verksamhet. 

 

Utredningsingenjör inom VA 
Utredningsarbete med fokus främst på 
dricksvatten men även mycket med 
planering för hela VA. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Ansvar för att hålla i all långsiktigt 
övergripande planering och utveckling 
av VA. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Arbetar med förnyelse av VA, 
exploatering, omvandlingsområden och 
kartenheten. Håller samman allt detta 

Driftchef VA-distribution 

Driftchef på VA-distribution, arbetar 
med drift och underhåll av ledningsnät 
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och ser till att personalen har de resurser 
de behöver för att kunna utföra sina 
arbeten. 

 

som ligger i marken, med bl.a. målen att 
minska ledningsläckage och 
tillskottsvatten till reningsverken. 

 

 
2. Beskriv hur er organisation är 

uppbyggd. 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Det är en politiskt styrd organisation där 
efter varje politiskt val skrivs ett 
program för vad som skall göras den 
närmsta fyra åren. Därefter tas en 
verksamhetsplan fram på årlig basis som 
beskriver närmare vad VA-avdelningen 
ska inrikta sig på. 

 

Affärsområdeschef inom VA 

Borås Energi och Miljö är ett 
kommunalt bolag med olika 
affärsområden, varav VA är ett. Det är 
en ren beställarorganisation med en 
projektavdelning, en 
underhållsavdelning samt tre 
underliggande driftavdelningar. 

 

Utredningsingenjör inom VA 
Placerad på nya enheten VA-kund som 
har mycket fokus på kundfrågor, där 
utredningsingenjören fungerar som ett 
stöd till avdelningschefen.  

 

VA-strateg planering/utveckling 

VA är ett eget affärsområde inom Borås 
Energi och Miljö med tre avdelningar, 
vattenproduktion, distribution och 
ledningsnät samt avloppsrening. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Det finns ett antal projektingenjörer och 
projekteringsingenjörer på avdelningen 
som sköter den områdesvisa förnyelsen, 
modellering och beräkning, samt att det 
finns en karta som hålls ajour. 

 

Driftchef VA-distribution 

VA-distribution är en underavdelning 
inom VA-verksamheten som ligger 
mellan avdelningarna vattenproduktion 
och produktion avlopp och ingår i 
bolaget Borås Energi och Miljö.  
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3. Förklara hur VA-utvecklingen 
planeras i er organisation. 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Utgår från verksamhetsplanen, därefter 
politiska dokument, bl.a. en 
klimatanpassningsstrategi men även en 
vattenförsörjningsplan med grund i 
SMHI:s modeller för klimatförändringar 
(SMHI, 2018). 

 

Affärsområdeschef inom VA 

Handlingsplaner tas fram var femte år 
och det görs en årlig analys av vad som 
har hänt under året som gått, t.ex. 
omvärldsbevakning, vilka behov som 
finns i verksamheten och ägardirektiv. 

 

Utredningsingenjör inom VA 
Framförallt verksamheterna VA-verk 
och VA-nät som arbetar med 
utvecklingen inom kommunen. 
Utredningsingenjören hanterar 
planeringsfrågor t.ex. VA-plan och 
håller ihop olika projekt. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Utvecklingsarbetet sker från VA-
strategens funktion tillsammans med 
både ledningsfunktion och 
affärsområdeschefen där en 
handlingsplan tas fram var femte år med 
de övergripande riktlinjerna som 
affärsområdet VA ska arbeta med. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Det finns en väl utarbetad 
förnyelsestrategi som är indelad i 
områdesvis förnyelse, ökad 
ledningskapacitet på huvudledningar och 
förstärkning av huvudledningar.  

 

Driftchef VA-distribution 

Grupper som tittar på olika delar av VA-
verksamheten, bland annat planering för 
investering i näten, tillskottsvatten, 
hantering av läckor och läcksökning på 
näten som i sin tur hålls samman av en 
VA-strateg. 

 

 
4. Hur planeras VA-utvecklingen 

med hänsyn till hållbar 
utveckling? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 
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VA-chef 
Följer länsstyrelsens miljömål som är 
kopplade till hållbar utveckling och 
övergripande ett kommunprogram för 
hållbar utveckling. 

 

Affärsområdeschef inom VA 

Största fokusen är ekonomi och miljö. 
Det är viktigt att kunna balansera de 
stora ekonomiska utgifter med taxan då 
VA-verksamheten är ett monopol och 
ska drivas utan ekonomisk vinst eller 
förlust. Miljön är alltid i fokus då det är 
ett miljöföretag. 

 

Utredningsingenjör inom VA 
Allt bygger på att VA ska vara hållbart, 
bl.a. att nya byggnationer skall hålla så 
länge som möjligt. En översikt över 
systemet görs, sedan en nulägesrapport 
på vad som behöver göras och därefter 
tas strategier fram för hur kommunen 
ska arbeta med hållbar utveckling. Det 
finns även delplaner som bygger på vad 
som identifierats som de största 
problemen i samhället. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Det finns ingen direkt uttalad planering, 
mer ett väl inarbetat hållbarhetstänk per 
automatik i en sådan samhällskritisk 
verksamhet som har en livslängd på sina 
anläggningar på 20–120 år. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Tanken är att de ledningar som läggs ska 
hålla i 100 år. Det pågår en 
områdesförnyelse där kombinerade 
ledningar byts ut mot separerade. 
Schaktfria metoder testas även för att 
slippa gräva upp staden och därigenom 
spara resurser.  

 

Driftchef VA-distribution 

En materielgrupp som specificerar vilka 
material som skall användas som t.ex. 
att ledningsnäten skall läggas med 
polypropen istället för PVC då ledningar 
i polypropen håller bättre. 

 

 
5. På vad baseras strategier 

gällande hållbar utveckling? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Övergripande det kommunprogram som 
finns för hållbar utveckling är det 
styrande dokumentet. 

Affärsområdeschef inom VA 

Erfarenhetsbaserat, man vet vad 
underhåll kostar. Det finns 
livstidsprogram för anläggningarna för 



Empiri 

19 

 att veta hur länge de håller samt bolagets 
egna miljömål. 

 

Utredningsingenjör inom VA 
Grunden för strategierna för VA-plan 
togs fram i en workshop där personal 
från VA-avdelningen, förvaltningarna 
miljö och hälsa, stadsbyggnadskontoret 
och politiken deltog. Grundtanken är att 
ha en robust försörjning som klarar 
störningar och förändrat klimat, tillgång 
till kompetent personal, bra intern och 
extern kommunikation och framförallt 
värna om de vattenresurser som finns, 
både vad gäller dricksvatten och utsläpp 
av spillvatten från reningsverken. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Företagskultur, kompetens eller 
branschens förhållningssätt är det 
främsta, men det finns även funktioner i 
bolaget som arbetar med omvärldsanalys 
som presenteras månadsvis. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Strategierna baseras på att det ska finnas 
en långsiktighet. Att undvika kortsiktiga 
lösningar, det blir i förlängningen 
billigare om man satsar långsiktigt, både 
ekonomiskt och för hälsa samt miljö. 

 

Driftchef VA-distribution 

Strategierna baseras på erfarenhet från 
olika medarbetare i gruppen, som har 
funnits i många år.  

 

 

 
6. Vilka regler/riktlinjer har ni att 

följa vid planeringen av VA-
verksamheten gällande hållbar 
utveckling? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Speciallagstiftning inom VA som heter 
vattentjänstlagen, men även miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, 
kommunallagen och LOU. 
Utöver det finns de kommunala 

Affärsområdeschef inom VA 

Främst bolagets interna kriterier och mål 
som styr, men även vattentjänstlagen. 
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riktlinjerna för transportering, 
energiförbrukning och slamhantering 
vilket i Jönköping är Revaq-certifierat. 

 

Utredningsingenjör inom VA 
Det finns många. Miljöbalken, 
vattentjänstlagen, vattendirektivet och 
LOU är de viktigaste. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Det finns en utarbetad VA-plan som 
bygger på länsstyrelsens och havs-, och 
vattenmyndighetens rekommendationer 
att först göra en översikt, sedan dra upp 
riktlinjedokument och därefter en plan 
utefter riktlinjerna. Det finns även en 
materialpolicy som pekar på att hellre 
välja ett dyrare material som håller 
längre än billiga lösningar. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Svenskt vatten P110. Riktlinjer om 
återkomsttider, rätt dimensioneringar 
och vem som har ansvar för 
dagvattenhanteringen. Att ha maskiner 
som följer miljökrav, att återanvända 
massor i så stor utsträckning som 
möjligt och få andra aktörer att arbeta 
mot hållbar utveckling. Annars är det 
svenskt vattens direktiv som följs. VA är 
hållbart i sig eftersom det planeras 
långsiktigt. 

 

Driftchef VA-distribution 

Främst ekonomiska riktlinjer som 
baseras ur en handlingsplan som skrivs 
på årsbasis, sedan är det materialpolicyn 
som gäller.  

 

 
 

7. Vad krävs enligt dig för att 
uppnå hållbar utveckling inom 
VA-verksamheten? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Det behövs fler mätvärden. Just nu så är 
svenskt vattens hållbarhetsindex det 
enda verktyg som finns för att få en 

Affärsområdeschef inom VA 

Vattentjänstlagen fyller till mångt och 
mycket sitt syfte, men den tar inte 
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överblick över hur kommunerna ligger 
till så det behöver utvecklas. 

 

hänsyn till ekonomiska aspekter eller 
hållbarhet. Tydliga riktlinjer från ägarna 
som styr verksamheten, vilket de gör i 
Borås Energi och Miljö på ett bra sätt. 

 

Utredningsingenjör inom VA 
Det behövs bättre samarbete mellan de 
olika förvaltningarna på kommunen, att 
alla får en gemensam helhetssyn för 
hållbar utveckling på alla förvaltningar. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Ökade finansiella anslag behövs 
definitivt för att uppnå hållbarhet, fler 
kompetenta medarbetare för att kunna 
förbereda, planera och bereda områden 
samt ett teknikskifte. Det finns även ett 
behov av nationella och kommunala 
politiska beslut och förtydligande av 
krav i kretsloppsfrågan.  

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Försöka följa de rön som är gällande i 
dagsläget, följa den forskning som 
bedrivs inom området och t.ex. använda 
ledningar där man återanvänder järn. 

 

Driftchef VA-distribution 

Det är dels en ekonomifråga, det behövs 
mer pengar för att kunna få till en 
hållbarhet bl.a. genom att byta ut rör i 
PVC till ett mer hållbart material, och 
dels en fråga om erfaren och kompetent 
personal. 

 

 

8. Vilka verktyg finns för att 
anpassa VA-planeringen för 
hållbar utveckling? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Svenskt vattens hållbarhetsindex. Det 
går ju att kontrollera hur kommunen 
ligger till och vad som behöver 
förbättras. 

 

Affärsområdeschef inom VA 

Bolagets handlingsplan och affärsplan 
men även svenskt vattens 
hållbarhetsindex. Dock så är 
hållbarhetsindex för övergripande och 
kan vara svår att implementera på 
detaljnivå. Man behöver komplettera 
hållbarhetsindex med detaljerade 
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modeller för att få ut en bra planering, 
vilket förmodligen är syftet med den. 

 

Utredningsingenjör inom VA 
Svenskt vattens hållbarhetsindex är det 
viktigaste. Men det finns även 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram, 
länsstyrelsens miljömål samt 
resultatindikationer från ledningshåll 
som presenteras till 
branschorganisationen. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Internt så är det affärsområdesplanen 
och VA-planen i vilken VA-
verksamheten har mandat att ta fram 
vilka riktlinjer och policys de själva vill. 
Att ha en dedikerad anställd som arbetar 
med frågan är också ett viktigt verktyg. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Kunskap inom personal, statistik och 
samarbete med andra förvaltningar. 

 

Driftchef VA-distribution 

Planering för den dagliga driften och 
underhållet. Sedan finns VA-banken där 
felanmälningar tas in och som används 
som bas för förnyelseplanering. 

 

 

 
9. Saknas några verktyg för att 

anpassa VA-planeringen för 
hållbar utveckling? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Det behövs fler branschstandarder och 
diskussioner inom branschen på vad som 
är en bra och mindre bra nivå. 

 

Affärsområdeschef inom VA 

Man kan styra mer med lagar och krav 
på t.ex. förnyelsetakt i VA-systemet, 
vilket hade gett något att luta sig mot när 
det gäller diskussionen investering 
kontra höjda taxor. Det skulle också 
behövas fler digitala modeller som 
underlättar verksamhetens arbete med 
t.ex. läcksökning och tillskottsvatten. 
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Utredningsingenjör inom VA 
Ett verktyg för att på ett bra sätt 
presentera utvecklingen för alla i 
organisationen och på så sätt få 
medarbetare att känna sig delaktiga och 
förstå sin roll i de mål och åtgärder som 
behövs. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Tydligare krav på kretsloppslösningar, 
tydligare miljökrav för VA och 
förtydligande av miljökvalitetsnormer 
för vatten. Saknas ofta mätetal, svenskt 
vattens hållbarhetsindex är ett bra 
verktyg men kan vara svårt att använda 
som jämförelse då kommunerna i 
Sverige har olika förutsättningar. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Inga som denna verksamhet saknar. 

 

Driftchef VA-distribution 

Det finns ett övervakningssystem som 
övervakar hela processen, men här 
behövs det ett användarvänligt system 
som snabbt kan hitta problemområden 
inom specifika områden. 

 

 
10. Vilka är de största 

utmaningarna för att anpassa 
VA-verksamheten för en hållbar 
utveckling? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Att få andra intressenter inom 
byggbranschen att förstå att VA behöver 
ta plats i ett växande samhälle. 
Ledningar läggs med ett långsiktigt 
perspektiv och det är ett slöseri med 
resurser att flytta dem när det byggs nya 
bostäder. Det andra är att se var 
klimatförändringarna tar vägen och hur 
man ska planera dimensionering av 
ledningarna för framtiden. Det behövs 
även rekrytera och behålla kompetent 
personal för att verksamheten ska 
fungera. 

Affärsområdeschef inom VA 

Ekonomiska resurser saknas för att 
tillräckligt kunna förbättra verksamheten 
miljömässigt och det finns en brist på 
kompetent personal. 
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Utredningsingenjör inom VA 
Kompetent personal är del av det, men 
även att VA skulle må bra av att få en 
högre status i samhället. VA-
verksamheter behöver göra sig lite mer 
synliga och ge folk en förståelse för vad 
organisationen gör i samhället. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Investeringsbehovet, att få fram 
tillräckliga resurser, men framförallt 
kunna omsätta de ekonomiska 
resurserna kring att byta ut underjordisk 
infrastruktur på ett hållbart sätt. 
Vattenförvaltningen och 
miljökvalitetsnormerna behöver skärpas 
och det kan behövas att få användare att 
förstå att det kan behövas högre taxor 
och varför. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Rekrytera och behålla kompetent 
personal. Klimatförändringarna är en 
utmaning, att kunna hantera dagvatten 
utan att föra ner allt i ledningar. Det är 
många som slåss om samma yta i 
Jönköping och det går inte exploatera 
överallt p.g.a. Jönköpings topografi. 

 

Driftchef VA-distribution 

Att hitta olika sätt för att påskynda 
förnyelsetakten av ledningsnäten, som 
t.ex. schaktfria lösningar som sparar tid 
och pengar. 

 

 
11. Anpassas verksamheten till ny 

forskning om VA-teknik och 
hållbar utveckling? 

 

Jönköpings Kommun 

 

 

 

 

Borås Energi och Miljö 

VA-chef 
Organisationen försöker att hänga med i 
utvecklingen genom att delta på 
konferenser, läsa forskningsrapporter 
och till viss del delta i 
forskningsprogram. Dock så är det 
viktigt att vara försiktig när det gäller 
nya rön, det är klokare att se om något 
fungerar innan man implementerar ny 
teknik i systemet. Försiktighet gällande 
ny teknik är klokt. 

Affärsområdeschef inom VA 

Det förs en omvärldsbevakning inom 
VA-verksamheten och verksamheten är 
även med i svenskt vattens 
utvecklingsgrupp, men det går lite 
trögare för affärsområdet VA att anpassa 
sig till nya rön än det gör för andra 
områden inom Borås Energi och Miljö, 
så det finns mer att utveckla. 
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Utredningsingenjör inom VA 
Man följer branschorganisationens 
utvecklingsområden och den forskning 
och utveckling som står under svenskt 
vattens regi. 

 

VA-strateg planering/utveckling 

Ja men det går ganska långsamt. 
Eftersom det är en investeringstung 
verksamhet så används sällan obeprövad 
teknik. Det sker en utveckling mot 
övervakning och digitalisering snarare 
än mot nya material och lösningar 
eftersom tekniken utvecklas snabbare 
för produktionsändarna och allt där 
emellan ligger nedgrävt med en 
livslängd på 100 år. 

 

Verksamhetschef VA-nätutveckling 
Det finns en tät kontakt med olika 
leverantörer. Man följer forskning men 
det går inte att implementera allt. VA-
avdelningen har en tydlig materialpolicy 
för att undvika otrevliga överraskningar 
och för att ha en ökad driftsäkerhet. 

 

Driftchef VA-distribution 

Det finns ett intresse av ny teknik på 
avdelningen, olika nya tekniker tas in för 
test och man följer utvecklingen av 
diverse lösningar som t.ex. schaktfria 
metoder. Men det gäller också att kunna 
avgöra vad som kan fungera. 

 

 

4.2 Dokumentanalys Svenskt vattens hållbarhetsindex 
Hållbarhetsindex är uppbyggt av tre grundpelare med tillhörande parametrar, se fig. 3. 
Följande avsnitt beskriver övergripande hur Jönköpings och Borås kommuner ligger 
till i arbetet med hållbarhet enligt svenskt vattens hållbarhetsindex, en samanställning 
av resultatet presenteras i figur 4. Hela resultatet finns under avsnittet bilagor. 
Undersökningarna som finns att ta del av i nuläget är från 2017 vilken redovisar 2016 
års siffror.  
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Fig. 3 Hållbarhetsindex, exempel på resultat. (Svenskt vatten, 2017) 

 

Fig. 4 Samanställning av Jönköpings och Borås resultat. 

4.2.1 Jönköpings kommuns resultat i hållbarhetsindex 
Enligt VA-chefen har Jönköping bara fyllt i hållbarhetsindex lite plikttroget de senaste 
åren men har från och med 2018 börjat jobba mer aktivt med det.  
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Den första grundpelaren i Hållbarhetsindex är, som tidigare nämnt, hållbara tjänster 
för brukare. Den parameter som fått grönt resultat är "nöjda brukare". Den 
gulmarkerade parametern är "klimatanpassning och översvämningssäkerhet". 
Anledningen till att den inte är grön är att det saknas en handlingsplan om samhällets 
sårbarhet för översvämning. Strategin för översvämningssäker ny- och ombyggnad 
borde också vara skarpare. Enligt utredningsingenjören kan det ibland råda osäkerhet 
över vem som ansvarar om vad när det gäller klimatanpassning för att det är många 
olika förvaltningar som är inblandade t.ex. Stadsbyggnadskontoret.  

De övriga punkterna under hållbara tjänster för brukare, hälsomässigt säkert vatten, 
vattenkvalité, leveranssäkerhet, VA-planering och kommunikation, är rödmarkerade. 
Flera av de parametrarna är på väg åt rätt håll, en stor del är att göra en VA-plan vilket 
kommunen håller på att jobba med och kommer troligtvis att vara klar tills nästa år.  

Den andra grundpelaren är miljömässig hållbarhet. De parametrar som är 
grönmarkerade är hushållning med ändliga resurser, hushållning med energi och 
vattentillgång. Den parameter som är gulmarkerad är miljökrav och detta beror på att 
man har bräddning till recipienter som även används som vattentäkt. Enligt 
utredningsingenjören är det pågående förnyelsearbetet en viktig del i detta. Ett bättre 
ledningsnät förhindrar att det kommer för mycket vatten till pumpstationerna vilket 
leder till en lägre risk för bräddning.  

Den tredje grundpelaren är hållbara resurser. Den som är rödmarkerad är 
driftstabilitet, detta för att det saknas driftinstruktioner, larm och reservkraft på alla 
pumpstationer som bräddar till känsliga recipienter och att krisorganisationen inte 
tränas regelbundet. Den första parametern som är gulmarkerad är VA-anläggningens 
status. Enligt avdelningschefen inom VA-nät utveckling har Jönköping nu en 
förnyelsetakt på ca 180 år men skulle vilja ner till 150 år.  

Den sista parametern som är gulmarkerad är personalresurser och kompetens. Alla 
intervjupersoner ser att det är svårt att få tag i kompetent personal. Enligt 
utredningsingenjören behövs det personal på alla plan.   

4.2.2 Borås Energi och Miljös resultat i hållbarhetsindex 
Enligt VA-strategen är hållbarhetsindex ett bra verktyg för både de som sitter i 
styrelsen och de i stabsfunktion för att ge in inriktning på vad de ska jobba med men 
affärsområdeschefen tycker att det är för övergripande för att använda när man 
kommer ner på deras egen verksamhet.  

Den första grundpelaren, hållbara tjänster för brukare, har tre grönmarkerade 
parametrar, VA-planering, nöjda brukare och kommunikation, två gulmarkerade och 
två rödmarkerade parametrar.  

Den första av de gulmarkerade parametrarna är Hälsomässigt säkert vatten, detta 
beror på att det inte finns tillräcklig barriärverkan, detta är åtgärdat. Den andra 
gulmarkerade parametern är klimatanpassning och översvämningssäkerhet. 
Anledningen till att den parametern inte fick en grön markering var att det saknas en 
handlingsplan för samhällets sårbarhet för översvämningar.  

De två rödmarkerade parametrarna är vattenkvalité och leveranssäkerhet. 
Vattenkvalité är rödmarkerad för att alla klagomål angående vattenkvalitén 
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registreras, kontrolleras och följs upp. Problemen med leveranssäkerhet är att nöd- 
och reservvattenvolymen inte är tillräcklig och att det är för hög utnyttjandegrad på 
vattenverket.  

Den andra grundpelaren är miljömässig hållbarhet. Den parameter som är 
grönmarkerad är hushållning med energi, de två gulmarkerade parametrarna är 
miljökrav och vattentillgång. De är gulmarkerade på grund av bristande rening av 
dagvatten, bräddning till vattentäkt och att det saknas en regional 
vattenförsörjningsplan.  

Den rödmarkerade parametern är hushållning med ändliga resurser vilket beror på att 
Borås energi och miljö inte klarar att återföra näringsämnen från det renade avloppet. 
För att lösa detta problem håller man på med byggnationen av ett nytt reningsverk i 
Borås och tittar på nya lösningar för att återföra näringsämnen till jordbruket.  

Den sista parametern, hållbara resurser, har två gulmarkerade och en rödmarkerad 
parameter. De gulmarkerade parametrarna är driftstabilitet och personalresurser och 
kompetens. För det första beror det på att det saknas driftinstruktioner, larm och 
reservkraft på alla pumpstationer som bräddar till känsliga recipienter. För det andra 
så är det problem med att få tag i personal för Borås energi och miljö på samma sätt 
som för Jönköpings kommun. Den parameter som är rödmarkerad är VA-
anläggningens status, detta har förbättrats.  

4.3 Jämförelse av kommunernas styrdokument 
De båda organisationerna har ett antal styrdokument att förhålla sig till i sitt arbete. 
De dokument som är relevanta för hållbar utveckling är: 

Jönköping:  

• Plan för dagvattenhantering 
• Program för anpassning till klimatförändringar  
• Program för hållbar utveckling 
• Vattenförsörjningsplan i Jönköpings kommun 

Borås: 

• Borås stads energi och klimatstrategi 
• Borås stads riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
• VA-plan 

Två av dokumenten i Jönköpings kommun är generella för hela verksamheten, 
program för anpassning till klimatförändringar och program för hållbar utveckling. 
Den information som är applicerbar på VA- verksamheten är texter om de olika 
miljömålen som ska uppnås och hur klimatförändringarna påverkar olika delar av 
samhället.  

De andra två dokumenten, plan för dagvattenhantering och vattenförsörjningsplan i 
Jönköpings kommun, är mer riktade specifikt till VA-verksamheten. Dessa dokument 
behandlar mer strategier för att säkra VA-verksamheten över tid. De tar till exempel 
upp lokalt omhändertagande av dagvatten . 
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Borås har fler dokument som är specifikt riktade mot VA-verksamhet. Ett väldigt bra 
dokument är VA-planen som beskriver i inledningen att den behandlar politiska 
ställningstaganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar och långsiktigt VA-
försörjning i Borås Stad. Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning behandlar 
mer konkret hur de ska arbeta med att säkra VA-verksamheten över tid. Borås stads 
energi och klimatstrategi är övergripande för hela kommunen. 

  

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
VA-avdelningen i Jönköpings kommun är en politiskt styrd förvaltning medan Borås 
Energi och Miljö är ett kommunalt bolag med VA-verksamheten som en ren 
beställarorganisation. I Jönköping arbetar man efter ett program som görs efter varje 
politiskt val med en verksamhetsplan som tas fram årligen från vilken man sedan 
utgår från i planeringen av utvecklingen av VA-avdelningen. Borås Energi och Miljö 
tar fram en handlingsplan vart femte år som beskriver de övergripande riktlinjerna 
som VA-verksamheten skall arbeta mot, sedan gör bolaget årliga uppföljningar på vad 
som hänt under det året som gått, bl.a. vilka behov som finns i verksamheten, om 
ägardirektiv har ändrats och en omvärldsbevakning. 

De riktlinjer som VA-avdelningen i Jönköping och VA-verksamheten i Borås 
förhåller sig till är de olika lagar och regler som finns, vattentjänstlagen, miljöbalken, 
vattendirektivet och LOU. Det som skiljer de båda åt är att Borås Energi och Miljö 
har interna miljömål och kriterier baserat i ägardirektiv som styr deras verksamhet och 
de har även en utarbetad VA-plan. VA-avdelningen i Jönköping baserar främst sitt 
arbete på de olika lagarna som beskrivits samt kommunens egna program för hållbar 
utveckling och länsstyrelsens miljömål. 

Det enda egentliga verktyget som idag finns för att mäta hållbarheten inom VA-
verksamheten i Borås och VA-avdelningen i Jönköping är svenskt vattens 
hållbarhetsindex, därför är det av intresse att för att kunna jämföra de båda 
kommunernas arbete med hållbarhet se hur de ligger till i de olika aspekterna. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den empiri som tagits fram genom intervjuer för att sedan 
beskriva ett resultat och en koppling till målet som sattes upp i kapitel 1. 

5.1 Analys 
De intervjuresultat som sammanställts från intervjuer på Jönköpings och Borås 
kommuner pekar i mångt och mycket åt samma håll. Respondenterna identifierar 
hinder inom utvecklingen mot hållbarhet till att vara brist på ekonomiska resurser och 
otillräckligt med tydliga krav och riktlinjer från myndigheter och stat, vilket stämmer 
överens med de hinder Norton (2017) beskriver. Utmaningar som respondenterna 
identifierar för hållbar utveckling inom VA-verksamheten följer en röd tråd, 
klimatförändringar är ett problem för framtiden, vilka medför nya krav och 
förnyelsebehov av ledningsnäten, vilket i sin tur medför att de ekonomiska resurserna 
behöver ökas samtidigt som att energiförbrukningen av vattentransporter och 
reningsprocesser minskar. Detta gör att VA-verksamheterna följer generella strategier 
mot hållbar utveckling och organisationerna måste bedöma hur dessa ska appliceras i 
sin verksamhet. Dessa utmaningar har också identifierats av VanBriesen, Dzombak & 
Zhang (2014). Här finns också utmaningarna att rekrytera och behålla kompetent 
personal för att kunna genomföra förnyelsearbetet, samt att på ett bättre sätt kunna 
förmedla till allmänhet och andra aktörer vad VA-verksamheterna gör och dess 
samhällsviktiga betydelse.  

Respondenternas svar pekar, likt IWA:s principer för vattenkloka städer (2017), också 
på att det behövs tydligare krav för förnyelsetakt, kretsloppslösningar och miljökrav 
samt bättre och tydligare mätetal och miljökvalitetsnormer. Svenskt vattens 
hållbarhetsindex är ett bra verktyg för att mäta hur VA-verksamheten ligger till när 
det gäller hållbar utveckling, men kan vara svårt att använda som jämförelse då 
kommuner i Sverige har olika förutsättningar. Det behövs också väl utarbetade 
branschstandarder och diskussioner inom VA-branschen för vad som är hållbar 
utveckling och hur man bör arbeta för att uppnå hållbarhet.  

Man kan också se att eftersom VA-verksamheten i Jönköpings kommun är en 
förvaltning och Borås Energi och Miljö som driver VA-verksamheten i Borås är ett 
kommunalt bolag så finns det några skillnader i hur arbetet med VA sköts 
(Kommunallagen, 2017). Det verkar t.ex. som att de båda bolagen har olika 
infallsvinklar på vad strategierna baseras på. VA-verksamheten i Jönköping har suttit 
ned med andra aktörer i samhället och diskuterat strategierna för hållbar utveckling 
medan i Borås Energi och Miljö är det mer erfarenhetsbaserade strategier med mindre 
funktioner inom bolaget som kontinuerligt arbetar med omvärldsbevakning som 
påverkar dessa strategier. 

Analys av de styrdokument som kommunerna använder sig av när det gäller planering 
av hållbar utveckling visar att Borås kommun kommit något längre än Jönköpings 
kommun då Borås har en utvecklad VA-plan, något vilket Jönköping håller på att 
utveckla. Utöver VA-plan så använder sig de båda kommunerna av speciella riktlinjer 
för hållbar utveckling och klimatanpassningsstrategier för att anpassa VA-nätet till en 
mer hållbar framtid. Detta arbete kan dock vara något problematiskt då 
styrdokumenten är framtagna för en mer generell hållbarhetsanpassning och kan 
därför vara svårt att applicera på VA-nätet. Man kan dock se att Jönköpings kommun 
arbetar något mer aktivt med förnyelse av ledningsnäten än Borås Energi och Miljö. 
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I Jönköpings kommun har arbetet med att förnya VA-nätet för att klara av framtida 
klimatförändringar och ökade dagvattenmängder pågått sedan en plan för förnyelse 
togs fram 2009 (Jönköpings kommun, 2009). Denna plan är uppdelad i tre steg, 
dagvattenavledning, prioriterade vattenledningar och prioriterade förnyelseområden 
och innebär att kommunen prioriterar olika områden i Jönköping för att först leda bort 
dagvatten från kritiska lågpunkter, därefter byts gamla vattenledningar ut mot nya 
med större dimension för att säkerställa att konsumenterna får bra och rent vatten samt 
att klara av en ökad befolkningsmängd. Sista steget innebär att kommunen har 
identifierat områden för att öka dimensioneringen på ledningsnätet för att klara av en 
ökad dagvattenhantering och därmed klara av de problem som en klimatförändring 
medför. År 2014 var förnyelsetakten i Jönköpings kommun 200 år, det vill säga att 
om kommunen hade förnyat ledningsnätet i den takt som hölls 2014 så hade 
ledningsnätet bytts ut var 200e år , vilket är orimligt då livslängden på ledningar 
beräknas vara mellan 40-120 år. En upptrappning har skett de senaste åren men det 
finns inga uppgifter på vad förnyelsetakten är i dagsläget (Oktober 2018). 

Enligt en undersökning som gjorts av revisionsbolaget Deloitte så finns dock en 
svaghet i hur Jönköpings kommun har finansierat dessa projekt. Jönköpings kommun 
har finansierat dessa projekt genom lån snarare än att öka taxan för vattenförbrukning, 
vilket medför en risk för betydande kostnadsökningar vid t.ex. räntehöjningar 
(Deloitte, 2017). Skulle detta inträffa så innebär det att förnyelsen av VA-näten och de 
andra åtgärder som krävs för att uppnå hållbarhet kommer att bli drabbade då 
Jönköpings kommun med största sannolikhet inte längre kommer ha de finansiella 
förutsättningar som krävs. En låg VA-taxa innebär också en högre vattenförbrukning i 
samhället då konsumenterna inte märkbart påverkas av att slösa på vattenresurserna 
vilket inte heller är en hållbar utgångspunkt, dock måste man här vara försiktig då en 
för hög VA-taxa skulle påverka social hållbarhet på ett negativt sätt och VA-taxan får 
heller inte generera vinst för kommunen då VA-verksamheten bedrivs som ett 
monopol. 

Borås stad har satsat på att färdigställa ett helt nytt miljöcenter, Sobacken (färdigställt 
2018), där bland annat avloppsrening är en verksamhet. Målet med Sobackens 
avloppsrening är enligt Borås Energi och Miljö att ha kapacitet för att uppnå 
lagstadgade miljömål för avloppsvatten samt för att ha en utökad kapacitet för 
avloppsrening i framtiden. På detta sätt säkerställer Borås Energi och Miljö att den 
verksamhet som pågår med avloppsrening inte kommer påverka miljön i samma 
utsträckning som med äldre reningsverk och därmed bidra till en renare miljö i 
dagsläget och en större hållbarhet i framtiden. Det finns även andra positiva aspekter 
med Sobacken, bland annat säkrare fjärrvärmelevereranser och förnybar el, vilket 
båda bidrar till hållbar utveckling. 

Dock så innebär byggnationen av Sobacken att arbetet med förnyelsen av VA-nätet 
blivit lidande då de finansiella resurserna inte har räckt till för att effektivt arbeta med 
båda delarna. Enligt en hållbarhetsredovisning utförd av Borås Energi och Miljö så 
har tillskottsvattnet till reningsverken ökat med 1200000 kubikmeter från 2016 till 
2017 (totalt tillskottsvatten 2017 var 8466000 kubikmeter) vilket pekar på att de 
ledningar som ligger i marken är gamla och trasiga (Borås Energi och Miljö, 2017). I 
intervjuer med respondenter från Borås Energi och Miljö framkom att Borås stad 
tidigare lagt många rör i PVC-plast vilket har visat sig medföra stora problem med 
trasiga rör. Detta är ett problem som bör lösas inom en snar framtid, att reningsverken 
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renar extra tillskottsvatten i onödan är både tidskrävande, kostande för miljön och 
ekonomiskt påfrestande. 

5.2 Hur arbetar dessa två kommuner mot hållbar utveckling 
inom VA-verksamheten? 
Grundfokus inom VA-verksamheten är enligt respondenterna att VA-verksamheten är 
hållbart i sig då nya ledningar och anläggningar konstrueras för att hålla i många år. 
Utvecklingen inom VA-verksamheten i Jönköpings kommun sker enligt en 
verksamhetsplan som baseras på politiska dokument och en förnyelsestrategi som 
hanterar förnyelsen av ledningar och system. Arbetet med hållbar utveckling baseras 
på länsstyrelsens miljömål och Jönköpings kommun har tagit fram ett program för 
hållbarhet som följs i den mån det är ekonomiskt försvarbart. Det görs en översikt 
över systemet, varpå en nulägesrapport tas fram på vad som behöver göras och 
därefter tas strategier fram för hur Jönköpings kommun ska arbeta med hållbar 
utveckling och det finns även delplaner på åtgärder av vad som identifierats som de 
största problemområdena i samhället.  

Jönköping har länge haft problem med gamla och underdimensionerade ledningar och 
det har under senare år pågått en förnyelse av VA-nätet för att klara av en förändrad 
klimatbild, ett ökat invånareantal samt att förbättra vattenkvaliten för konsumenterna. 
Detta efter att ha tagit fram en plan för förnyelse av VA-nätet år 2009 (Jönköpings 
kommun, 2009) som man sedan använt som grund för att planera och arbeta för ett 
tryggare VA-nät. Även om planeringsfasen inleddes 2009 så har det dröjt ett antal år 
innan arbetet väl satts igång och även om de områden som betraktats som mest 
sårbara nu färdigställts så finns det områden i Jönköping som fortfarande (oktober, 
2018) behöver ett förbättrat VA-nät, bl.a. stadsdelen Liljeholmen som ligger vid sjön 
Vätterns strand.  

Borås Energi och Miljö tar, genom ledningsfunktionen tillsammans med 
affärsområdeschefen inom VA-verksamheten och en VA-strateg, var femte år fram en 
handlingsplan (Borås kommun, 2015) som beskriver de övergripande riktlinjerna som 
affärsområdet VA-verksamhet skall fokusera på. Därefter görs årliga analyser på vad 
som har hänt under året som gått där det ingår en omvärldsbevakning, översikt av 
ägardirektiv samt en översyn av de behov som finns i verksamheten. Det finns ingen 
direkt uttalad planering mot hållbar utveckling inom VA-verksamheten på Borås 
Energi och Miljö, men miljön är alltid i fokus och det finns en väl inarbetad 
hållbarhetskultur per automatik i en sådan samhällsviktig verksamhet som har en 
livslängd på anläggningarna på 20–120 år.  Ekonomi är en annan viktig aspekt när det 
gäller att arbeta mot hållbar utveckling, det är viktigt att kunna balansera de stora 
ekonomiska investeringarna i hållbart VA-nät med taxan då VA-verksamheten är ett 
monopol och ska drivas utan ekonomisk vinst eller förlust.  

Borås Energi och Miljös satsning på ett nytt miljöcenter är en viktig del i strategin för 
en hållbar framtid och visar på att de har ett hållbart tänkande inom organisationen. 
Även om arbetet med förnyade ledningsnät har blivit drabbat till följd av brist på 
ekonomiska resurser och kompetens så använder Borås Energi och Miljö sig mer av 
VA-taxan för att kunna finansiera sina projekt, vilket leder till en mer säker 
investeringsgrund än om man finansierar projekt utifrån kommunala lån. Arbetet med 
att förnya ledningsnäten har ofta baserats på akuta åtgärder vid t.ex. läckage snarare 
än att planera för en förnyelse av ett helt område, detta till följd av tidigare nämnda 
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brist på finanser och kompetens. Detta kan i sin tur leda till att man istället skjuter 
problemet framåt och kan leda till större problem med framtidens klimatförändringar. 

5.3 På vad baseras valet av dessa strategier? 
Strategierna för hållbar utveckling i Jönköpings kommun baseras övergripande på ett 
kommunprogram (Jönköpings kommun, 2017), som är framtaget för att leda 
kommunens arbete för miljö fram till år 2025. Grunden för strategierna i VA-planen 
togs fram i en workshop där personal från VA-verksamheten, förvaltningarna miljö 
och hälsa, stadsbyggnadskontoret och politiker deltog. Tanken är att det ska finnas en 
robust försörjning som klarar av att hantera störningar och förändrat klimat, tillgång 
till kompetent personal, bra intern och extern kommunikation, att undvika kortsiktiga 
lösningar och framförallt att värna om de vattenresurser som finns, både vad gäller 
dricksvatten och utsläpp av spillvatten från våra reningsverk. 

I VA-verksamheten inom Borås Energi och Miljö bygger strategierna på en 
företagskultur då allt som byggs ska vara hållbart, men även på den erfarenhet och 
kompetens som finns inom bolaget samt bolagets egna miljömål. Inom Borås Energi 
och Miljö finns även funktioner som arbetar med en omvärldsanalys som presenteras 
för de olika affärsområdena på månatlig basis. Företaget har arbetat fram 
livstidsprogram för de olika anläggningarna för att få bättre översikt och kunna 
planera för vad som behöver bytas i VA-nätet och kunna planera investeringar på ett 
bättre sätt. 

Kommunerna har också ett antal styrdokument som ligger till grund för hur 
strategierna ska anpassas till klimatförändringar och hållbar utveckling. Jönköpings 
kommun saknar VA-plan i nuläget och använder istället ett program för 
klimatanpassning, en dagvattenplan och en vattenförsörjningsplan. Dessutom ligger 
ett program för hållbar utveckling till grund för strategierna. Borås Energi och Miljö 
har en utarbetad VA-plan som används för hur de lägger upp arbetet och strategierna 
inom kommunen. De använder sig också av andra styrdokument som energi och 
klimatstrategi, riktlinjer för dricksvatten och avlopp samt en plan för 
ledningssystemen. 

Båda VA-verksamheterna inom Jönköpings kommun och Borås Energi och Miljö har 
dessutom ett antal lagar, regler och direktiv att förhålla sig till. Vattentjänstlagen är 
den lag som påverkar hur VA-verksamheterna ska arbeta och syftar till att säkerställa 
att invånarna har en trygg och säker vattenförsörjning och avloppshantering. Ur ett 
miljömässigt perspektiv finns miljöbalken och vattendirektivet att ta hänsyn till men 
även de interna mål, kriterier och riktlinjer som finns inom Jönköpings kommun och 
Borås Energi och Miljö. Dock så arbetar Jönköpings kommun och Borås Energi och 
Miljö lite annorlunda i denna aspekt, VA-verksamheten inom Borås Energi och Miljö 
har en utarbetad VA-plan som bygger på länsstyrelsens och havs-, och 
vattenmyndighetens rekommendationer att först göra en översikt, sedan dra upp 
riktlinjedokument och därefter en plan utefter riktlinjerna. Arbetet i Jönköpings 
kommun har inte kommit så långt att det finns en VA-plan för tillfället (april, 2018), 
men en plan som ska göra arbetet med VA-verksamheten mer tydlig är i 
utvecklingsfasen. 
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Även olika problemområden i samhället ligger till grund för hur kommunerna väljer 
att arbeta. De båda kommunerna har identifierat delar av VA-nätet som behöver 
förändras för att klara av framtidens utmaningar och prioriterar sedan de områdena 
med störst behov av förändring. Som tidigare i rapporten beskrivits har Jönköpings 
kommun fokuserat på att byta ut stora delar av ett föråldrat och underdimensionerat 
ledningsnät medans Borås Energi och Miljö i sin tur satsat på ett nytt miljöcenter i 
första hand då detta ansågs vara av störst behov samt att säkerställa miljökrav redan i 
dagsläget. 

5.4 Hur ser checklistan ut över de strategier som främjar en 
hållbar utveckling i både Jönköpings och Borås kommun? 
Under arbetets gång har det visat sig mer och mer att kommunerna inte har några 
strategier specifikt riktade mot hållbar utveckling. Som Va-strategen på Borås energi 
och miljö säger så blir det ett inarbetat hållbarhetstänk när man har en samhällskritisk 
verksamhet med en livslängd på över 100 år. Checklistan som presenteras nedan är en 
sammanställning av en del verktyg och strategier som leder till en mer hållbar 
utveckling inom VA-verksamheten.  

Numme
r 

Fråga Svar 

1 Vilka verktyg främjar en hållbar 
utveckling i VA-verksamheten? 

Hållbarhetsindex, VA- plan 

2 Vilka problem bör ha extra fokus 
för att främja en hållbar 
utveckling i VA-verksamheten? 

Personalfrågan, dagvattenfrågan. 

3 Hur håller sig organisationen 
uppdaterad på ny teknik? 

Ständig och strukturerad 
omvärldsbevakning. 

4 Vilka strategidokument främjar 
en hållbar utveckling av VA-
verksamheten? 

Materialpolicy, dagvattenplan, 
energi och klimatstrategi. 

5 Hur bör investeringar för att 
utveckla VA-nätet finansieras? 

VA-taxan bör användas mer än rena 
lån för att säkerställa tryggare 
investeringar, dock inte på 
bekostnad av social hållbarhet eller 
så att kommunen genererar vinst. 

6 Vilka områden inom VA-nätet 
har störst behov av förnyelse för 
att säkerställa hållbarhet? 

Kommunerna utvärderar sina 
respektive behov och arbetar sedan 
för att åtgärda de problem som finns.  

7 Bör olika delar av VA-nätet ha 
högre prioritet än andra? 

I dagsläget är det svårt att veta hur 
klimatförändringarna kommer 
påverka framtidens väder. 
Översvämningar kan lika gärna 
hända som utbredd torka samt att 
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större befolkningsmängd innebär 
högre tryck på spillvattenprocessen. 
VA-nätet måste anpassas för alla 
eventualiteter. 

8 Hur bör kommunerna säkerställa 
framtida byggnationer av VA-
näten så att hållbarhet uppnås? 

VA-verksamheterna behöver synas 
mer så att frågan om hållbarhet lyfts, 
dels bland politiker och dels bland 
invånare. På detta sätt accepterar 
allmänheten markarbeten och 
finanser kan säkras. 

9 Hur ska man trygga vattentäkter 
så att våra barn och barnbarn har 
tillgång till rent och säkert 
vatten? 

Hela ledningar utan läckage, minska 
utsläpp genom bättre 
reningsprocesser och säkrare 
dagvattenhantering, skydda 
befintliga vattentäkter samt att få 
allmänheten att förstå vikten av att 
inte förbruka mer vatten än 
nödvändigt. 

 

5.5 Koppling till målet 
Målet med detta arbete, att detta arbete utmynnar i in checklista över de strategier som 
används i dessa kommuner för att främja en hållbar utveckling inom VA-teknik, 
uppfylls i kapitel 5.4 där ett antal av kommunens arbetssätt och fokusområden listas 
upp.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel diskuteras de resultat som studien visar på. Det förs även en 
diskussion över metoden som använts för att få fram empirin samt de avgränsningar 
som gjordes i kapitel 1.4. Här beskrivs även slutsats av rapporten återkopplat till 
rapportens problembeskrivning samt förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 
Då detta arbete har tittat på två jämnstora kommuner i samma region så kan det vara 
svårt att generalisera resultatet över Sveriges alla kommuner. För att få ett bättre 
resultat som vore mer generaliserbart borde man titta på fler kommuner med olika 
storlek och förutsättningar. För att öka reliabiliteten skulle man ha utökat 
undersökningen och intervjuat fler personer med mer insikt i vattenverk, reningsverk 
och politik.  

Resultaten från intervjuerna pekar på samma sak, vilket beskrivs i kapitel 5, vilket 
innebär att de problem och lösningar som finns för att uppnå hållbarhet verkar vara 
lika i de båda kommunerna. Intervjupersonerna har fått det material som presenteras i 
rapporten så att validitet uppnås. I efterhand upptäcktes att det saknades en fråga för 
att öka reliabiliteten, hur länge intervjupersonen hade varit verksam i branschen. 

Man kan också se att kommunerna har satsat på två olika grenar inom VA-förnyelsen. 
Borås Energi och Miljö har valt att förnya sin förmåga att rena inkommande spill- och 
dagvatten medans Jönköpings kommun har arbetat mer för en förnyelse av VA-nätet i 
de mest utsatta områdena. Man får dock ha i åtanke att det beror i mångt och mycket 
på vilka behov och förutsättningar kommunerna haft under de senaste decennierna. 
Jönköpings kommun har bra fungerande reningsverk om än inte toppmoderna, varför 
arbetet i Jönköping mest fokuserats på de mest utsatta områdena samtidigt som Borås 
Energi och Miljö har satsat mer på ett helt nytt miljöcenter som ska hjälpa kommunen 
att fungera på ett mer hållbart sätt även utöver reningsprocessen av dag- och 
spillvatten. Detta kan appliceras på dessa två kommuner som undersökts men är 
säkerligen inte fallet för alla Sveriges kommuner då olika kommuner lär stå inför 
olika problem, t.ex. brist på vattenresurser med mera. 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalet att bygga upp empirin i detta arbete på intervjuer och dokumentanalys ger 
en bra grund för att bygga analyser på och kunde utföras på det sätt som beskrevs i 
metodkapitlet. Det som skulle höja nivån på intervjuerna är bättre följdfrågor. 

Vad gäller dokumentanalysen fokuserades den mycket runt hållbarhetsindex vilket är 
ett högst relevant dokument men den hade kunnat vara mer utförlig av övriga 
dokument, exempelvis dagvattenplaner.  

6.3 Begränsningar 
Avgränsningen att bara intervjua personer med inblick i VA-verksamheten fungerade 
bra. En avgränsning som man såg i efterhand borde varit med var att bara intervjua 
personer med en översiktlig bild av verksamheten, de intervjupersoner som arbetade 
med VA-nät hade inte samma inblick i den övergripande planeringen som de övriga 
intervjupersonerna.   
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problemet som togs upp i kapitel 1.2 var att det är upp till kommunerna själva som tar 
fram strategier och lösningar för hållbar utveckling och att de därför kan ha kommit 
olika långt. Jönköping och Borås är liknande varandra i storlek och folkmängd men 
skiljer sig åt på många olika sätt när det gäller t.ex. vattentillgång och topografi. Detta 
är samma sak för nästan alla kommuner vilket gör det svårt att generalisera. Det finns 
dock vissa problem som delas av de båda kommunerna t.ex. problemet med att hitta 
personal. 

De slutsatser som går att dra utifrån detta arbete är att det skulle behövas skarpare 
lagkrav för hur VA-organisationer ska jobba med hållbar utveckling. Tillsammans 
med detta skulle branschen behöva satsa mer på ny teknik för att säkra utvecklingen, 
många av intervjupersonerna pratar om att det behövs en utveckling av schaktfria 
metoder. Det går också att säga att användandet av hållbarhetsindex från svenskt 
vatten har varit till stor hjälp för en hållbar utveckling. Detta ger en fingervisning på 
vad som organisationen behöver jobba mer på.   

6.5 Förslag till vidare forskning 
Då en av slutsatserna var att det behövs skarpare lagkrav behövs vidare forskning på 
vilka krav som borde skärpas eller läggas till. För att göra det borde man också göra 
djupare undersökningar av varje del av VA-verksamheten, VA-verk, VA-nät och 
reningsverk.  
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Intervjufrågor 

Intervjufrågor för examensarbete 	
Jämförelse	av	strategier	och	lösningar	för	hållbar	utveckling	av	VA-

verksamheten	i	Jönköping	och	Borås	kommun		
Denna	intervju	utförs	i	syfte	att	besvara	frågeställningarna	i	ett	examensarbete	på	Jönköpings	
tekniska	högskola,	15	hp,	som	lyfter	fram	och	kartlägger	de	strategier	och	lösningar	för	VA-
verksamheten	som	leder	till	en	hållbar	utveckling.	Svaren	från	denna	intervju	kommer	att	skrivas	ner,	
sammanfattas	och	analyseras	av	författarna.	För	att	säkerställa	att	det	inte	blir	några	missförstånd	
vid	nedskrivningen	av	intervjupersonens	svar	kommer	dessa	skickas	tillbaka	för	godkännande	innan	
publicering.			
		
Namn, Befattning och arbetsuppgifter? 	
		
Beskriv hur er organisation är uppbyggd? 	
 	
Förklara hur VA-utvecklingen planeras i er organisation? 	
		
Hur planeras VA-verksamheten med hänsyn till hållbar utveckling? 	
På vad baseras dessa strategier? 	
 	
Vilka regler/riktlinjer ni har att följa vid planeringen av VA-verksamheten? 	
 	
Vilka riktlinjer/regler ni har att följa vid planeringen av VA-verksamheten vad 
gäller hållbar utveckling? 	
 	
Vad krävs enligt dig för att uppnå hållbar utveckling inom VA-verksamheten? 	
		
Hur planerar er organisation för att uppnå hållbara tjänster för brukarna? 	
 	
 Hur planerar er organisation för att ha hållbara resurser, t.ex. driftsäkerhet? 	
		
		
Hur planerar er organisation för att uppnå miljömässig hållbarhet? 	
		
		
Vilka verktyg finns för att anpassa VA-planeringen för hållbar utveckling?  	
		
Vilka verktyg saknas för att anpassa VA-planeringen för hållbar utveckling? 	
		
Vilka är de största utmaningarna med att anpassa VA-verksamheten för en 
hållbar utveckling? 	
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Anpassas verksamheten till ny forskning om VA-teknik och hållbar utveckling? 	
		
Har du något mer att tillägga inom ämnet? 	
 


