
 
 
 

1. Hur kommer ni som företag att bidra till arbetet med hållbara va-lösningar fram till Vatten 
Avlopp Kretslopp 2022?  
 
Sweco arbetar brett med hållbarhetsfrågor inom VA. Utöver att sträva efter resurssnåla 
tekniska lösningar med fokus på cirkularitet tror vi också att en god planering är nyckeln till 
en långsiktighet i verksamheten.  
 
Vi fortsätter vårt arbete med asset management och VA-planering, där vi hela tiden 
utvärderar gällande principer för VA-utbyggnader. 
 
 

2. Hur arbetar ert företag med klimatfrågor? 
 
Sweco har ett brett och djupt kunnande inom klimatanpassning. Det är ett område vi 
kommer att fortsätta att utveckla för att möta det ökande behovet hos våra kunder. I tillägg 
till detta så vill vi minska klimatpåverkan i de lösningar vi arbetar fram. Vi har lösningar för 
att beräkna klimatpåverkan från våra projekt inom infrastruktur och VA och kan med hjälp 
av dessa välja alternativ med lägst klimatpåverkan. Inte minst är denna aspekt viktig när det 
handlar om skydd mot klimatförändringar, där framförallt översvämningsskydd riskerar att 
bli väldigt resurskrävande att anlägga. 
 
 

3. Har ni några produkter eller tjänster kring vattenbesparing eller återanvändning av 
vatten? 
 
Vi säljer inga produkter men i alla uppdrag där våra beställare vill arbeta med detta kan vi 
komma med förslag och exempel. Just nu arbetar vi till exempel i flera projekt med tekniskt 
vatten. Våra uppdrag finns i hela skalan, från enskilda tillämpningar, via detaljplaner till hela 
strategier för kommuner. 
 
 

4. Vad tror ni kommer vara de största utmaningarna för VA-Sverige framöver? 
 
Att skapa hållbara och cirkulära VA-system. Vi behöver säkerställa att rätt vatten används på 
rätt plats. Tillräckliga vattenresurser för respektive ändamål måste finnas tillgängliga. Vatten 
som vi för tillfället har använt färdigt måste återbördas till naturen fritt från ämnen med 
negativ miljöpåverkan och dessa ämnen behöver hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt. 
Hela denna kedja hanteras dessutom av en infrastruktur som till stora delar är byggd i en 
annan tid och för ett delvis annat syfte. Till detta krävs att vi har en bransch som lyckas 
attrahera nyfikna och kreativa människor som är intresserade av att arbeta med denna 
komplexa uppgift. 

 


