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Duschvatten som grannen borstat tänderna i.  
Det är framtiden, tror personerna bakom 
ett forskningsprojekt i Göteborg. Först ut att 
prova systemet är hyresgästerna i ett hus  
i Johanneberg.

○○Vattnet som strilar från duschen 
är klart och uppvärmt. Jens Holm-
berg, pr- och kommunikationsan-
svarig på bostadsbolaget HSB, står i 
badshorts under vattenflödet.

–○Det känns precis som vanligt, 
säger han.

Helt som vanligt är det inte. Vatt-
net Jens Holmberg tvättar sig i har 
nyligen använts till hårtvätt och 
tandborstning av andra boende i 
huset. Sedan dess har det tagit om-
vägen via en reningsanordning på 
husets första våning. 

Systemet verkar enkelt. Via ett 
parallellt avlopp leds vatten från 
duschar och handfat i husets bad-
rum ner till ett reningsverk på 
husets första våning. När vattnet 
filtrerats och värmts upp leds det 
tillbaka till duschar och handfat. 

Per Ericson,  som utvecklat syste-
met, visar upp en behållare med 
renat vatten. 

–○Generellt kan man säga att det 
håller högre kvalitet än vad som 
krävs av dricksvatten, säger han. 

Men egentligen vill han inte an-
vända den jämförelsen. Det renade 
vattnet är sterilt och därför inte 
lämpligt att dricka i större mäng-
der. Poängen med det parallella av-
loppssystemet är inte att producera 
dricksvatten, utan att ta vara på de 

stora mängder som används till hy-
gienskötsel. 

–○Det här är ett cirkulärt, lokalt 
system för vattenåtervinning. I teo-
rin skulle vi kunna återanvända 60 
procent av vattnet och spara 80 pro-
cent av energin som går åt till upp-
värmning av det, säger Per Ericson.

Exakt hur stor andelen   blir och hur 
mycket energi som sparas vet fors-
karna först efter årsskiftet. Jesper 
Knutsson, forskare vid Chalmers 
tekniska högskola, ger ett ex-
empel på hur resultaten 
sett ut vid ett delexperi-
ment. 

–○Åtta duschar med 
återanvänt vatten spa-
rade 200 liter och 6 kilo-
wattimmar, säger han. 

Fastigheten i stadsdelen 
Johanneberg i Göteborg kallas 
HSB Living Lab. Här pågår en rad 
forskningsprojekt, som de boende 
deltar i på olika sätt. Hittills har ett 
tiotal personer provat att duscha i 
återvunnet vatten. Några har be-
skrivit en mental barriär, säger Jes-
per Knutsson.

–○Det finns en viss äckelfaktor. 
Här har vi en viktig forskningsfråga: 
hur kan vi bygga upp acceptansen 
för att duscha i grannens vatten?

Ett annat hinder är regleringen 

Ny teknik.

Här duschar  
de boende i 
avloppsvatten

Jens Holmberg 
provar att duscha 
i det återanvända 
vattnet. ”Det 
känns jättebra”, 
säger han.   
 Foto: Jonas Lindstedt

för vatten- och avloppssystem i 
Sverige. Det är förbjudet att koppla 
in vatten som inte håller dricksvat-
tenkvalitet i fastigheter. Per Ericson 
hoppas att regleringen ska ändras. 

–○Lagstiftningen är från 70-talet. 
Sedan dess har det hänt mycket, 
säger han. 

Forskarna följer utvecklingen av 
kvaliteten på det återvunna vatt-
net noga. Hittills har man inte sett 
några tecken på att bakterier kun-
nat föröka sig i tanken. En teori är 
att vattnet är för näringsfattigt för 
bakterierna. 

Enligt Per Ericson  skulle det innebä-
ra höga kostnader att installera ett 
parallellt avlopp i en äldre fastighet. 
Ett alternativ är att bygga in det vid 
större badrumsrenoveringar eller 

i nyproducerade flerfamiljs-
bostäder. Systemet skulle 

enligt Per Ericsons beräk-
ningar bära sig ekono-
miskt senast efter sex år.

–○Men det beror helt 
på vattenanvändningen. 

På exempelvis ett hotell 
skulle det gå betydligt for-

tare, säger han. 
Per Ericson har i sitt arbete be-

sökt platser med vattenbrist i In-
dien och USA, där det finns starka 
incitament att ta vara på vattnet.  
I Sverige är läget ett annat. 

–○Här är vatten och el i regel bil-
ligt och lättillgängligt. Det har gjort 
att det saknats incitament att tänka 
annorlunda. 

Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
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Fakta. Så fungerar det

1   Så kallat gråvatten leds från 
duschar och handfat i badrum 

till en tank på husets första vå
ning. 

2 Därefter renas det med hjälp 
av så kallad ultrafiltertek

nologi och leds vidare genom 
flera filterstadier, bland annat ett 
kolfilter. 

3 När vattnet passerat dessa 
värms det upp, för att sedan 

återföras till duschar och badrum. 

Forskningsprojektet genomförs 
i den fastighet som kallas HSB 
Living Lab och ligger på området 
vid Chalmers Tekniska Högskola 
i Göteborg. Här pågår flera olika 
forskningsprojekt som hyres
gästerna deltar i.

Flerbostadshuset HSB Living Lab.
 Foto: Jonas Lindstedt

Per Ericson, som har utvecklat 
systemet, visar upp hur vattnet 
ser ut före och efter renings
processen. 

JOHANNEBERG

Göteborg

I korthet.

Hon blir Postnords nya vd

Postnords styrelse 
har utsett Anne-
marie Gardshol till 
ny vd och koncern-
chef. Hon är nu Sverigechef 
för Postnord. Hon efterträder 
Håkan Ericsson, som lämnade 
som vd i april i år, och hon har 
sedan dess varit tillförordnad vd 
och koncernchef. Styrelsen har 
också utsett Peter Kjaer Jensen 
vice vd i bolaget. TT  

MTG överväger  
USA-notering

Stenbecksfärens mediekoncern 
Modern Times Group (MTG) 
inleder en strategiöversyn och 
överväger en börsnotering 
i USA. Samtidigt redovisar 
esport-koncernen en förlust för 
årets tredje kvartal. Översynen 
av strategin kan resultera i att 
MTG tar in en annan storägare 
för att driva spelverksamheten 
i ett delägt så kallad joint ven-
ture. Detta skulle öppna för att 
MTG blir ”ett renodlat globalt 
esport-företag”, enligt MTG.

För tredje kvartalet redovisar 
MTG en förlust före skatt på 
90 miljoner kronor, vilket kan 
jämföras med vinsten på  
38 miljoner ett år tidigare. TT  

Nyutexaminerade män 
tjänar mer än kvinnor

Lika färska i yrket, ändå får 
mannen mer betalt än kvinnan. 
Det visar den undersökning 
som SVT låtit Statistiska cen-
tralbyrån, SCB, ta fram över hur 
lönerna ser ut för nyutexami-
nerade akademiker inom Saco. 
Exempelvis tjänar kvinnliga 
civilekonomer i snitt nästan 
7○000 kronor mindre i månaden 
än manliga civilekonomer.

–○Dels är diskriminering en 
orsak. Men det kan också bero 
på individuella egenskaper och 
att man vet att kvinnor jobbar 
deltid i mycket större utsträck-
ning än män, säger Sara Anders-
son, utredare på Jämställdhets-
myndigheten, till SVT. TT  

7,8
miljarder kronor blev Vatten-
falls vinst före skatt för årets 
tredje kvartal. För motsvarande 
tid i fjol gjorde den statliga 
energi koncernen en vinst före 
skatt på 2,2 miljarder. TT

Foto: Fredrik Funck

Sämre än väntat  
för Stora Enso

Den finländska papperstillver-
karen Stora Enso redovisar ett 
oväntat stort vinstfall för årets 
tredje kvartal. Det justerade 
rörelseresultatet för tredje 
kvartalet föll 35 procent till 
231 miljoner euro. Det kan 
jämföras med en snittprognos 
bland analytiker på en vinst på 
236 miljoner euro, enligt en 
sammanställning av prognoser 
gjord av Refinitiv. TTReuters  


