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Har du koll på ditt virtuella vatten? 

Vattenalliansen 12 och 15 maj 2013

Anna Rúna Kristinsdóttir, Swerea IVF
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Swerea IVF

Vi levererar avancerade forsknings-
och konsulttjänster. 

Vi omvandlar ny teknik och nya metoder 
till praktisk nytta. 

Vi värnar om jordens ändliga resurser. 

Välkommen till Swerea IVF!
Industriforskning och utveckling i din tjänst

Om Swerea: http://www.youtube.com/watch?v=KTpRcE0ag-c
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Våra fyra 
huvudområden

Industriella 
tillverkningsmetoder

Verksamhetsutveckling 
och effektivisering med 

arbetslivs- och miljö-
perspektiv

Material- och
teknikutveckling

Provning och analys

Hans 
Lennart 

Norrblom

Mats
Zackrisson

Anna Karin 
Jönbrink

Stefan
Posner

Sandra
Roos

Elisabeth
Ohlsson

Jan
Bäck

Karin
Wilson

Christina 
Jönsson

Energi och miljö
Våra experter samarbetar med 

andra experter inom organisationen, 
så att vi kan skapa fördelar för såväl 
hållbarhetsaspekter som för företag 
och deras processer och produkter 

– samtidigt!

http://www.swerea.se/sv/ivf/Kunskapsomraden/Energi-och-miljo/

Anna Rúna 
Kristinsdóttir
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Nog vatten men
- rent vatten är en begränsad resurs!
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Industry, Fresh water and 
sustainable development, 
WBSCD & UNEP, 1998.

Source: UNEP, 2008
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Available at: www.unep.org/dewa/vitalwater
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Svenskt vatten – virtuellt vatten

� Average water footprint of Sweden: 
1428 m³/yr per capita

� Part of footprint falling outside of the country: 
52.2 % 

Global average water footprint (for comparison):
1385 m³/yr per capita

Source:  Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011) National water footprint accounts: the green, blue and grey 
water footprint of production and consumption, Value of Water Research Report Series No. 50, 
UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands: 
http://www.waterfootprint.org/?page=cal/waterfootprintcalculator_national
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Livscykelanalys för kunskapstörstande
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Vad vill man att en livscykelanalys
ska berätta?

Råmaterial   v.s. Tillverkning v.s. Användning v.s. Resthantering

Gammal produkt

Ny produkt
Produkt- och 

processutveckling

Benchmarking

Vatten är en multidimensionell och 
komplex fråga

� Ekosystem
– Vattenförorening
– Markanvändning
– Biodiversitet
– Koppling till klimatförändring 

och ekosystemens kvalitet

� Mänskliga rättigheter
– Tillgång till dricksvatten och hygen
– Förutsättning för matproduktion 
– Förutsättning för värdeskapande (energi, produktion)
– Konfliktorsak
– Resurser till för framtida generationer
– Konflikt med vård av kulturarv
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� Mängd
� Källa / recipient
� Kvalitet / funktion

(temperatur, pH, partiklar t.ex.)

� Geografisk 
relevans

� Tidsperspektiv 
(årstidsbunden varians)
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Vatten med i livscykelanalysen

� Alltid bokföring av mängd vatten som en av de viktiga 
miljöaspekterna
- rekommendationer med risk för suboptimering i åtanke

� Frågeställningarna de samma: 
– Optimera funktion och livslängd Resurseffektivitet

– Materialval Vad, till vad, varifrån

– Processutveckling Undvika restflöden
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Verktyg för 
val av tyg
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Nyckeltal för miljöaspekter
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1. Better Cotton Initiative (BCI) bomull
2. Ekologiskt odlad bomull

Från uppdrag (Sandra Roos, 2013)
– beräknad med ReCiPe

Vi arbetar gärna med vatten!

� Vatten som
– Reningsmedel 

– Smörj/kylmedel 

– Energibärare

� CSR 
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Swerea Ekodesign
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Swerea satsar på ekodesign, där hela koncernen 
samverkar för att ge industrin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle

www.swerea.se/ekodesign

Tack för din uppmärksamhet! 
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Kontakt: 
Anna Rúna Kristinsdóttir
Energi & Miljö
anna.runa.kristinsdottir@swerea.se
Telefon: 031 706 6057

Vi kan alla göra en insats 
– ta vara på vattnet! 


