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Vatten, Avlopp & Resurser
Omvandlingen har bara börjat
Det finns stora möjligheter att utveckla dagens system med relativt enkla åtgärder för att åstadkomma kretslopp
i våra VA-system. Vi är experter på VA-planering innefattande lagstiftning, policies och styrmedel och utvecklar
lösningar för kommunal och statlig verksamhet och introducerar teknik för resurshantering i småskaliga system.

Handlingsplan källsortering – utvecklingsstöd
Knivsta kommun arbetar för källsorterande avloppslösningar för områden med
behov av kommunalt avlopp. Ecoloop bidrar med utvecklingsstöd med målet att ta
fram en förstudie som möjliggör genomförande av källsorterade avloppslösningar
inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten i ett eller flera pilotområden
i kommunen.
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Levande Kust, BS2020 - Vitbok
Levande kust är ett storskaligt restaureringsprojekt i Björnöfjärden i Värmdö
kommun som genomför åtgärder på land och i vattnet för att den övergödda
fjärden ska återfå en god ekologisk status. Ecoloop bistår Baltic Sea 2020 med
expertis inom strategisk utveckling och ger bl a förslag till aktörer på nationell och
kommunal nivå för att utveckla arbetet med små avlopp och öka åtgärdstakten.
VeVa – Underlätta beslut för omvandlingsområden
När städer växer ihop är det många kriterier som behöver värderas. Därför har Ecoloop
och Urban Water utvecklat ett hjälpmedel för att bedöma miljö-, resurspåverkan och
kostnader hos olika VA-system, VeVa ”Verktyg för hållbarhetsbedömning av VAsystem i omvandlingsområden”. Här jämförs central anslutning, gemensamhetssystem och enskilda lösningar och ger ett konkret beslutstöd.
Vägledning för kommunal VA-planering
Klimatförändringar och översvämningar, ökade miljökrav och en åldrad infrastruktur innebär ökade krav på kommunernas vatten- och avloppsverksamhet.
Ecoloop har tillsammans med bland andra Tyréns har tagit fram en vägledning för
att underlätta kommunernas planering för en trygg och hållbar VA-försörjning. Den
ger konkreta råd för att komma igång och föreslår en stegvis planeringsprocess.
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