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Mattias Leijon, VD Laholmsbuktens VA

Vi värdesätter vattnet

Alla känner inte till att vi dricker samma vatten som
vikingarna seglade i. Det lånas, används och återförs till vattnets kretslopp. Därför är det viktigt att
vi alla värdesätter vattnet och tar hand om det så
att även kommande generationer får tillgång till
rent dricksvatten.
Laholmsbuktens VA, eller LBVA som vi ofta kallas,
arbetar för en hållbar framtid med rent dricksvatten,
friska hav och vattendrag för både nuvarande och
kommande generationer. Det är vår vision, vår ledstjärna, som på ett kärnfullt sätt beskriver allt som
vi har ambitionen att lyckas med och även det som
förväntas av oss.
LBVA:s uppdrag är att leverera hållbara vattentjänster.
Det innebär i stort att vi tar ansvar för vattnets kvalitet
lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Att arbeta med
ansvar för vattenförsörjning är ett mycket stort och
viktigt område som är betydelsefullt för allt levande.
Dricksvatten är människans viktigaste livsmedel och vi
förväntas leverera kvalitet varje dag – både i det korta
och långa perspektivet. Vår vision är ett stöd i det stora uppdraget vi har som VA-bolag.
Att värdesätta och ta ansvar för vårt dricksvatten
kräver en beteendeförändring hos de flesta av oss
människor. Vi måste bli mer vattensmarta och använda rätt vatten till rätt sak för att kommande generationer också ska ha tillgång till friskt dricksvatten. Man
skulle kunna säga att LBVA som bolag är beroende av
dem vi är till för. Om vi ska ha möjlighet att fullgöra
vårt uppdrag i ett långsiktigt perspektiv behövs en acceptans för beteendeförändringar hos såväl individer
som verksamheter. Om välfärdsländerna fortsätter
att använda dricksvatten för att tvätta industri- och
husfasader, i reningsprocesser, tvätta bilen, vattna fot-

bollsplaner, grönområden och gräsmattor, så kan det
påverka vår möjlighet att leverera rent dricksvatten till
kommande generationer.
De små sakerna bidrar självklart också till en hållbar
vattenanvändning, så ju fler som bidrar genom att
följa de vattensmarta tipsen här i broschyren desto
bättre är det. Vi är en del av en stor gemenskap som
är en förutsättning för att vi ska nå framgång i våra
ambitioner och mål. Vi vill att människor ska utbildas
och inspireras av det vi, och många andra VA-organisationer, gör för att vi ska få en hållbar vattenanvändning.
Därför är det viktigt att vi på LBVA visar vad vi själva
gör för att spara på dricksvattnet. Det innebär inte
bara att vi förvaltar och förnyar VA-systemet utan även
hur vi minskar dricksvattenanvändning i våra egna
processer och hur vi samverkar med andra för att
både delge kunskap och stärkas av ny kompetens.
LBVA samverkar med aktörer lokalt, regionalt och
nationellt där vi tillsammans arbetar mot de globala
målen – Agenda 2030.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att bidra till rent dricksvatten, friska hav och vattendrag – för oss nu och för
kommande generationer!

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Vi kan VA

www.afgruppen.se
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För en hållbar framtid
LBVA arbetar för en hållbar framtid med rent dricksvatten, och friska vattendrag och hav, för nuvarande
och kommande generationer. För att det ska fortsätta
vara en verklighet behöver vi alla hjälpas åt och tänka
på hur vi använder vårt dricksvatten, och inte slösa

med det. Målet idag är att få ner vår dricksvatten
användning från 140 liter per person och dygn till 100
liter. Här kommer några smarta tips på hur du kan
vara med och bidra till en hållbar framtid.

Kolla
kranen!

Diska
snyggt!

Om din kran läcker, byt
ut packningen. En dropp
ande kran kan slösa 55
liter vatten per dygn.

Tappa upp vatten i disk
hon eller en balja, och
skölj inte under rinnan
de vatten.

Borsta
tänderna!
Stäng av kranen medan
du borstar tänderna, så
sparar du minst 10 liter
vatten varje gång.
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Ta en kort
dusch!

Vattna
vettigt!

Duscha hellre än att bada
i badkar. Duscha också
gärna lite kortare, varje
minut drar 12 liter
vatten.

Använd vattenkanna istället
för slang eller vattenspridare.
Samla regnvatten att vattna
med. Vattna inte mitt på
dagen, då dunstar mycket
av vattnet bara bort.

Tvätta
smart!
Fyll tvättmaskin och
diskmaskin helt. En
halv maskin drar lika
mycket vatten som
en full.

Vi använder ca 140 liter vatten per person och dygn. I genomsnitt går 60 liter till personlig hygien, 30
liter till toalettspolning, 15 liter till tvätt, 15 liter till disk, 10 liter till mat och dryck samt 10 liter till övrigt.

Ett fyllt badkar rymmer ungefär 150 liter vatten. En dusch på tre minuter använder bara 36 liter vatten.

Bara genom att stänga av kranen när ni borstar tänderna kan ni spara mycket vatten: en familj på fyra
personer kan spara 100 liter vatten per dygn!

VI GILLAR LAGER

BÖRJESSON PIPE SYSTEM AB
Arendalsvägen 10 - Göteborg
Tel. 031-69 74 40 - www.bpsab.se

LÖNSAM OCH HÅLLBAR FLÖDESTEKNIK
bpsab.se

Ventiler – Manöverdon – Flödesmätare
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Dricksvattenförbrukningen på ett av
reningsverken har minskat med 86,5 procent
Reidar Berg är gruppchef för Spillvatten på Laholmsbuktens VA. Han säger:
– Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet som vi har
i världen, och vi måste ta hand om den resursen för
kommande generationer. På LBVA så har vi starka,
tydliga mål som trycker på detta.
Därför har Västra strandens avloppsreningsverk vidtagit åtgärder för att minska sin dricksvattenanvändning,
och lyckats väldigt bra.
– Dricksvattenförbrukningen här på reningsverket har
vi i dagsläget minskat med hela 86,5 procent jämfört
med mätningar som vi aktivt började göra 2018. Med
olika tekniska lösningar har vi kommit ner till under 40
kubikmeter per dygn.

Hur har ni lyckats sänka
dricksvattenanvändningen så mycket?
– Vi använder tekniskt vatten och processvatten för
reningsstegen här på Västra stranden, där vi historiskt

har använt väldigt mycket dricksvatten i processerna. Vi har borrat två brunnar där vi tar upp cirka 100
kubikmeter per dygn där vi bereder kemikalier. Vi har
också investerat ett mekaniskt filter till en avvattningsanläggning där vi spolar med renat spillvatten i stället
för att använda dricksvatten i den processen.

Varför gjorde ni detta, varför är det
viktigt?
Utifrån agenda 2030 arbetar vi på LBVA för en hållbar
framtid med rent dricksvatten, friska hav och vattendrag för nuvarande och kommande generationer.

Vad har det gett för effekter för er som
företag?
Vi stärker vårt varumärke och visar att vi tar ansvar,
både lokalt i Halmstad/Laholm och blir ledande i VA
Sverige i denna utmaning.
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Vi renar Sveriges vatten.
Hållbara lösningar för återanvändning av avloppsvatten.

christianberner.se
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Vattensmarta idrottsanläggningar
Rasmus Mellgren är VA-ingenjör på Laholmsbuktens
VA. Han jobbar med en lösning för smartare bevattning av idrottsanläggningar för att minska dricksvattenanvändningen. Fotbollsplaner och ridanläggningar
kräver stora volymer vatten för att anläggningarna
ska gå att använda och för att minska skaderisken för
utövarna. En 11-mannafotbollsplan kräver under sommaren omkring 40 kubikmeter vatten per dygn och en
normalstor paddock 25 kubikmeter per dygn. LBVA bistår med tekniska lösningar för att anläggningarna ska
kunna bevattnas med annat vatten än dricksvatten,
exempelvis regnvatten, som är ett fullgott alternativ.
– Till Harplinge ridanläggning hämtas nu vatten
från ett dagvattenmagasin. Även för Söndrums IP

kommer vi inom kort börja hämta vatten från ett
dagvattenmagasin, och efter det startar vi med Skedalaheds IP som ska få grundvatten för bevattning,
berättar Rasmus Mellgren.
– För Mickedala ridanläggning pågår projektering,
där det ska beslutas vilka åtgärder som ska utföras.
Förhoppningen är att alla fyra anläggningarna är klara
och driftsatta om tre år.
Vid sidan om utbyggnaden av bevattningsanläggningarna pågår ett digitaliseringsarbete för att effektivisera
bevattningen så att rätt mängd vatten används vid rätt
tidpunkt med hjälp av fuktsensorer.

Beräknade dricksvattenbesparingar under sommartid:
Harplinge ridanläggning, 15 m3/dygn

Söndrums IP, 200 m3/dygn

Mickedala ridanläggning, 25 m3/dygn

Skedalaheds IP, 80 m3/dygn
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ALLT IFRÅN VÄGGUTTAG
TILL KOMPLEXA
INDUSTRIINSTALLATIONER
www.el-andersson.se
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Undvik fulspolning!
Det finns en enkel regel om vad du får spola ner i
toaletten: bara toalettpapper, kroppsvätskor och bajs.
Inget annat. Lätt att komma ihåg, va?
Vanliga badrumsattiraljer som du INTE får spola ner:
•
•
•
•
•
•
•

öronpetare
tamponger, bindor och trosskydd
hår och tandtråd
tomma tandkrämstuber (återvinn!)
medicin
gamla nagellacksflaskor (de ska lämnas till miljöstationen, inte slängas i papperskorgen)
cigarettfimpar och snus

Emma Johansson är VA-ingenjör på Laholmsbuktens VA. Första frågan till
henne är enkel:

Vad får man spola ner i
toaletten?

bräddningar och källaröversvämningar om det inte
upptäcks i tid. Hanteringen är även resurskrävande då
fulspolningar ofta gör det trögare för pumparna att
pumpa, vilket kräver mer energi och mantimmar till
extra underhåll med spolningar och rensning av pumpar. Mer transporter av personal och utrustning för
att avhjälpa problemen. Samt mer avfallshantering på
reningsverken när renset från gallren ska tvättas och
torkas innan transport till avfallsanläggning.

Vilka saker är det vanligt att folk tror
man får spola ner men som inte är okej?
– Våtservetter är inte ok att spola ner, även om de kal�las ”flushable wipes”! Tamponger, kondomer,
snus, hushållspapper, handdukspapper,
hår, nagelklipp, mat, fett och kemikalier.

Vad är det konstigaste du
har sett nedspolat?
– Stomipåsar, kanyler, underkläder,
leksaker, löständer och bilnycklar.

– Kiss, bajs och toapapper.

Vilka problem kan orsakas
om man spolar ner något
annat?
– Fulspolning kan orsaka stopp i ledningar och pumpar vilket i sin tur orsakar

Sjölands
Svets &VVS AB
@www.facebook.com/sjölands-Mekaniska-Svets-VVS-AB
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Vi är stolta över att ha varit med och automatiserat vattenreningen i Halmstad och Laholm.
Vår kompetens tillsammans med våra användarvänliga digitala applikationer gör skillnad.

Gör som Laholmsbuktens VA, välj Faluna Automation!

Faluna Automation | Gråmanstorp 1047C, 264 91 Klippan | info@faluna.se | www. faluna.se

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

• 22787 • www.jssverige.se

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Hemsida: www.lbva.se

JONAB är en stolt
samarbetspartner till
Laholmsbuktens VA

ATT ANLÄGGA KVALITET

Våra anläggningsarbeten är åt staten, kommuner samt privata exploatörer i
södra Sverige. Vi inriktar oss på schakt, mark, väg, va, fjärrvärme samt på betongsidan kajer, broar och plattor. Vi utför även mark- och betongarbeten för
transformatorstationer och luftledningar med en fullt behörig organisation.
Vår målsättning är att, med kunskap och kompetens, tillsammans med våra
uppdragsgivare, uppfylla alla krav och behov som ställs för att gemensamt bygga
något hållbart för framtiden.

Genom kompetent personal och en ledning med korta beslutsvägar, är vi ett
flexibelt företag som snabbt anpassar oss till förändringar utifrån kundens önskemål.

Serviceanda, kreativitet och goda kundrelationer genomsyrar vår verksamhet.

Läs mer om oss på www.jonab.se

