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Kan du tända lampan utan att konsumera 
vatten? Kan du spola vatten i kranen utan att 
konsumera energi? Nej, egentligen inte. Vatten 
och energi är varandras förutsättning, vattnet 
som ett verktyg för generation och transport 
av energi; energi som ett måste för extrakt-
ion och rening av vatten. Båda är avgörande 
för att vårt samhälle ska fungera och vatten är 
dessutom grundläggande för vår överlevnad. 
Trots det saknar idag 2,8 miljarder människor 
säker tillgång till rent dricksvatten och 2,5 mil-
jarder saknar säker tillgång till elektricitet (The 
World Bank, 2013).

Förenta Nationerna (FN) arrangerar varje år 
Världsvattendagen, och temat år 2014 är just 
”Vatten och Energi”. Temat har valts med syfte 
att öka kunskapen kring dessa två ämnen och 
lyfta fram den starka kopplingen mellan dem. 
Man vill belysa orättvisefrågor samt bereda 
väg för nya internationella avtal och vägar till 
hållbar vatten- och energianvändning. Dessa 
punkter utgör också grunden för moment 12 
i Vattenpaketet, där även ett starkt fokus på 
svensk energiproduktion och relaterad vat-
tenanvändning ingår. Målet är att reda ut be-
greppen kring energi- och vattenanvändning, 
både i Sverige och internationellt, och med det 
ge en inblick i det samspel som finns mellan 
dessa två otroligt viktiga resurser.

Vatten och energi: hur hänger de 
ihop?

Dagens samhälle kräver stora mängder en-
ergi: till värme, transport, belysning, industri 
och mycket annat. Att producera denna en-
ergi kräver stora mängder vatten. Enligt up-
pskattningar (World Energy Council [WEC], 
2010, tabell 1 sid. 50) användes drygt 1815 
miljarder kubikmeter vatten för världens en-
ergiproduktion år 2005. Det motsvarar nästan 

12 gånger Vänerns volym (Vänermuseet, [år 
okänt]) eller drygt 3 miljoner Globenarenor 
(Stockholm Globe Arenas, [år okänt]). 

Kanske är vattenkraften det första vi kom-
mer att tänka på när det gäller användning av 
vatten för energiproduktion, men nästan alla 
energityper nyttjar vatten. Det används för att 
generera och transportera energi men även 
som kylmedel i energiproduktionsanlägg- 
ningar. Vatten används också för att extra-
hera (bryta/ta ut), raffinera (rena) och trans-
portera det bränsle, exempelvis kol och uran, 
som används för energiproduktion (Union 
of Concerned Scientists [UCS], 2010b). Det 
finns också energityper som endast använder 
försumbara mängder vatten. Hit hör vind- och 
viss typ av solenergi (som baseras på kemiska 
reaktioner i solceller snarare än värmeproduk-
tion) (World Water Assessment Programme 
[WWAP], 2012, sid. 469; Rodriguez, et al., 
2013, sid. 3). Otillräcklig vattensäkerhet (vat-
tentillgång) kan med andra ord försvåra grund- 
läggande energiförsörjning: torra klimat eller 
torka kan medföra låga vattenflöden, höga vat-
tentemperaturer (som sänker vattnets kylka-
pacitet) och stora konkurrerande behov (för 
till exempel dricksvatten och konstbevattning) 
(WWAP, 2012, sid. 472). 

På motsvarande sätt behövs energi för att 
kunna nyttja vatten: för att extrahera, trans-
portera, rena, värma och kyla det. Detta 
beräknas uppta hela 8 procent av världens 
energiförbrukning per år (UN Water, 2013c) 
vilket motsvarar cirka 7304 TWh (baserat på 
WEC, 2012, tabell 1 sid. 50) eller 45 gånger 
den svenska årsproduktionen av el (Svensk 
Energi, 2012b, sid. 5). I i-länder där mer vat-
ten konsumeras och mer avancerade tekniker 
används, kan andelen energi som används för 
vattenanvändning nå upp i hela 40 procent av 
den total energiförbrukningen (WWAP, 2012, 
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sid. 25, 470). Dryga femtedelen (20 procent) av 
de svenska hushållens energiförbrukning går 
exempelvis åt bara för att värma vattnet i våra 
kranar (Energimyndigheten, 2006) och flera 
av de sätt vi använder vatten på i våra hushåll 
kräver ytterligare energi; vi kokar vattnet (lagar 
mat), kyler vattnet (i våra kylar och frysar) och 
diskar och tvättar med maskin. Utöver detta 
krävs energi som sagt också för att extrahera, 
transportera och rena vattnet. Ju djupare man 
måste borra och pumpa ur en brunn, ju längre 
man måste transportera vattnet, eller ju smut-
sigare vatten man måste rena, desto mer energi 
förbrukas (WWAP, 2012, sid. 59). Otillräcklig 
energisäkerhet (energitillgång) kan försvåra 
grundläggande vattenförsörjning och hygien- 
och avloppshantering (läs mer om sistnämnda 
i moment 7). I regioner med begränsad söt-
vattentillgång skulle till exempel avsaltning av 
havsvatten kunna lösa försörjningen av dricks-
vatten; om det inte hade varit för den stora 
mängd energi som krävs med dagens teknik 
(Rodriguez et al., 2013, sid. 18).

Alltså: vår vattenanvändning kräver en en-
ergiförbrukning och energiförbrukningen 
kräver i sin tur ytterligare vattenanvändning. 
Exempelvis kan en körning i tvättmaskin med 
varmvatten kräva 3-10 gånger mer vatten för 
elproduktion i ett kärnkraftverk, än vad som 
går åt i tvättmaskinen (UCS, 2010a). Vatten 
och energi är med andra ord mycket nära sam-
manlänkade - en förbindelse och interaktion 
som kallas vatten-energi nexuset. Begrepp-
et nexus är taget från latinets ord för förbin-
delse och samband (Swedish Water House, [år 
okänt]) och används allt mer på den interna-
tionella arenan för att beskriva det oundvikli-

ga beroendet som finns mellan många av våra 
resurser.

Energiproduktion och vatten

Vattenkraftverk och värmekraftverk är de två 
anläggningstyperna för elproduktion som an-
vänder mest vatten (Rodriguez, 2013). I det-
ta kapitel följer en beskrivning av hur dessa 
fungerar, hur de använder och påverkar vat-
ten samt en kort diskussion kring värme-
kraftverkens olika energikällor (exempelvis 
kärnbränsle, fossila- och förnyelsebara brän-
slen samt sol- och bergvärme). Först som 
bakgrund: inom industri och energiproduk-
tion skiljer man vanligtvis mellan uttag och 
förbrukning av vatten. Vattenuttaget motsvarar 
den totala volym vatten som ursprungligen tas 
från en vattenkälla. Den del som inte förs till-
baka, utan konsumeras och exempelvis avgår 
som vattenånga, motsvarar förbrukningen. 
Dessa volymer varierar med de metoder och 
tekniker som används i olika typer av anläggn-
ingar för energiproduktion (WWAP, 2012, sid. 
468; Rodriguez et al., 2013, sid. 3). 

I vattenkraftverk används stora mängder vatten 
men normalt förbrukas inget vatten eftersom 
det bara passerar verket. Här tar man tillvara 
på den lägesenergi som finns i rinnande vat-
ten och leder det, från högre till lägre nivåer, 
genom turbiner som därmed roterar och al-
strar elektricitet (figur 1). Ofta däms (stop-
pas) vattnet upp i magasin/reservoarer upp-
ströms (ovanför) kraftverket. Uppdämningen 
ökar nivåskillnaden mellan vattnet uppströms 
och nerströms verket och ger möjligheten att 
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Figur 1. Schematisk bild av 
ett vattenkraftverk. Vatten 
leds från högre till lägre 
nivåer genom turbiner 
som alstrar rörelseenergi, 
vilken sedan omvandlas 
till elektricitet i generator-
er (med tillstånd av E.ON 
Sverige, 2014.01.14).



reglera (styra) vattenflödet (Energimyndighet-
en, 2013). Det kan däremot också initiera och 
ge upphov till påtaglig vattenförbrukning, sär-
skilt i torra regioner när stora mängder vatten 
avdunstar från de öppna vattenytorna (WWAP, 
2012, sid. 468; Rodriguez et al., 2013, sid. 13). 
Ändringar i naturliga flöden och vattennivåer 
påverkar dessutom vattnets kvalitet och de 
ekosystem och fiskarter som är beroende av 
vattnet, liksom olika mänskliga aktiviteter så-
som bosättning, dricksvattenuttag och konst-
bevattning (läs mer om samarbete kring vat-
ten i moment 11) (UCS, 2012; Rodriguez et al., 
2013, sid. 13).

Värmekraftverk är ett samlingsnamn för 
alla anläggningar som använder sig av en 
värmeprocess för att generera energi och är 
den absolut vanligaste typen av energiprodukt- 
ion. Även om många olika energikällor och 
bränslen används i olika typer av värmekraft-
verk (se nedan) är grunden för energiproduk-
tionen den samma och relativt enkel: vatten 
hettas upp, förångas och leds genom turbiner 
som roterar och alstrar energi i form av el (figur 
2). Ångan kyls sedan ner med hjälp av stora 
mängder nytt vatten och kondenserar (Svensk 
Energi, 2010. sid. 12-13) och det är här, vid 

nedkylningen, som de största vattenvolymer-
na behövs. Därför är det nedkylningstekniken 
som avgör det totala vattenuttaget respektive 
vattenförbrukningen i ett värmekraftverk. 

Det finns tre huvudsakliga kylsystem i bruk 
internationellt. I det första  (”Typ 1”, tabell 1) 
används vattnet en gång: det pumpas från ett 
vattendrag, kyler ångan och släpps ut igen. I 
detta system förbrukas inget vatten. Däremot 
sker ett stort uttag och vattnet som släpps ut 
ur verket får en förhöjd temperatur - det blir 
värmeförorenat. Detta kan påverka avdunst-
ning, vattenkvalitet och ekosystem i vatten-
draget som det släpps ut i. Det andra systemet 
(”Typ 2”) återanvänder kylvattnet: det kyler 
ångan och kyls sedan ned självt genom kontakt 
med luft . Vattnet kan då användas flera gånger 
och nytt vatten tas bara ut för att kompensera 
för det vatten som förbrukas genom upprepad 
nedkylning och avdunstning. Därmed behövs 
ett betydligt mindre uttag men förbrukningen 
blir desto större (Rodriguez et al., 2013, sid. 
10-11). I tredje och sista systemet (”Typ 3”) 
används luft i stället för vatten för att kyla ner 
ångan. Vattenförbrukningen i det här systemet 
kan sänkas med upp till 90 procent och vatten 
behövs bara för att producera ånga och för un-
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Figur 2. Översikt av el- och värmeproduktion i ett 
värmekraftverk. Någon form av energikälla (skulle 
kunna vara t.ex. biomassa, fossila bränslen, kärn-
bränsle, bergvärme eller solvärme)  används för 
att hetta upp vatten vilket förångas och driver en 
turbin och generator som genererar elektricitet. 
Ångan kyls sedan ner med hjälp av ytterligare män-
gder vatten. Om det uppvärmda kylvattnet (*) an-
vänds för att också distribuera värme (fjärrvärme) 
är värmekraftverket ett så kallat kraftvärmeverk 
(med tillstånd av E.ON Sverige, 2014.01.14). 

Tabell 1: Vattenuttag, vattenförbrukning, relativ effektivitet och vattenmiljöpåverkan i värmekraftverk med olika typer av kylsys-
tem nämnda i texten (efter Rodriguez, et al., 2013, sid. 12) samt motsvarande i vattenkraft.



derhåll och renhållning. Däremot sänks effekt-
iviteten och kostnaderna höjs markant (UCS, 
2010c; WWAP, 2012, sid. 469). Torra kylsyst-
em används därför mestadels där svårare vat-
tenbrist råder (Rodriguez et al., 2013, sid. 11).

Om man delar in värmekraftverken baserat 
på vad de tillverkar, kan man skilja på kon-
denskraftverk som enbart producerar el, och 
kraftvärmeverk som ökar effektiviteten och 
producerar både el och värme samtidigt (figur 
2). I de sistnämnda, kraftvärmeverken, tar 
man hand också om den värme som skapas i 
ångan och kylvattnet vid elproduktionen (så 
kallad spillvärme) och distribuerar den enkelt 
till konsumenter (exempelvis flerbostadshus, 
småhus) med hjälp av just ångan eller det up-
pvärmda kylvattnet (då kallad fjärrvärme) 
(Energimyndigheten, 2011b, Svensk Energi, 
2012a). Samproduktionen av el och värme i 
ett kraftvärmeverk kan öka verkningsgraden 
(förhållandet mellan tillförd och utnyttjad en-
ergi) till 90 procent jämfört med 40-60 procent 
i kondenskraftverk (Svensk Energi, 2010, sid. 
13), samtidigt som behovet av kylvatten mins-
kar (Rodriguez et al., 2013, sid. 19).

Man skiljer också på olika värmekraftverk 
baserat på vilket bränsle, eller primärenergi, 
som används i anläggningen. Dessa kan vara 
exempelvis fossila och förnyelsebara bränslen 
men även sol- och bergvärme eller kärnbrän-
sle såsom uran. Fossila bränslen, till exem-
pel olja, naturgas och kol, utgörs av gammalt 
organiskt material som lagrats och anrikats 
under miljontals år och anses därför, liksom 
uran, inte vara förnyelsebara. Samtliga kräver 
utvinning och raffinering (rening) - vilket 
kan fordra stora mängder vatten (UCS, 2012; 
WWAP, 2012, sid. 469). I kärnkraftverk - en 
typ av värmekraftverk alltså - alstrar man vär-
men som driver ångan i anläggningen genom 
att aktivera kärnklyvningar i svagt radioaktiva 
ämnen, vanligtvis uran. Vattnet som används 
i dessa reaktorer kommer inte i kontakt med 
kärnbränslet och löper därför inte risk för 
radioaktiv förorening (Energimyndigheten, 
2011d).

Till förnyelsebara bränslen i värmekraftverk 
hör biomassa och biobränsle såsom avfall,  
skogsprodukter och grödor. Storskalig produkt- 
ion av energigrödor, såsom raps och vete, 
kan kräva stora mängder vatten för konstbe-
vattning, särskilt i torra områden. Odlingen 
kan också fordra utökade odlingsarealer samt 
leda till övergödning och förorening av vat-
tensystem. Med ökat internationellt intresse 
för energigrödor höjs därmed pressen på glo-
bala mark- och vattenresurser, vilket gör att 
biobränslenas hållbarhet ifrågasätts allt mer. 
Vidare räknas även  sol- och bergvärme till 
förnyelsebara energikällor och värmekraftverk 
som drivs av dem kallas termiska solkraftverk 
respektive geotermiska kraftverk. I termiska 
solkraftverk alstras värme genom koncentra-
tion av inkommande solstrålning och i geoter-
miska kraftverk genom cirkulation av vatten 
genom berggrund, som är varmare än vattnet 
(UCS, 2012).

Vatten och energi i Sverige 

I Sverige riktas energipolitiken mot hållbar, 
inhemsk och helst förnyelsebar energiförsörj-
ning samt effektiv energianvändning. Samtid-
igt jobbar man också mot de 16 miljömålen 
varav ett är ”levande sjöar och vattendrag” 
(läs mer om dessa i moment 3) (Energimy-
ndigheten, 2011a; 2011c). Runt 90 procent 
av den svenska elproduktionen (SEP) (el är 
tillsammans med värme den vanligaste ener-
giformen) är idag fri från koldioxidutsläpp. 
Detta eftersom vattenkraft och kärnkraft, som 
inte bränner fossila bränslen men dock är rela-
tivt vattenintensiva, utgör varsina 40-45 pro-
cent (siffrorna varierar beroende på källa och 
tidpunkt) (figur 3) (Svensk Energi, 2010, sid. 
16; 2012a). Vattenkraften är utbredd och har 
använts i Sverige i över 100 år (Svensk Ener-
gi, 2012a). Dess miljöpåverkan fortsätter att 
vara, liksom den länge varit, ett hett debat-
tämne i landet (Svensk Energi, 2012b, sid. 38). 
Kärnkraften har varit viktig i Sverige sedan 
1970-talet och finns idag på tre platser: Fors-
mark i Uppland, Oskarshamn i Småland och 
Ringhals i Halland (Svensk Energi, 2012a). 
Idag återanvänds inte kylvattnet i anläggnin-
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garna utan spillvärmen förs direkt ut i havet. 
Man har diskuterat möjligheten att ta vara på 
denna för fjärrvärmeproduktion men ännu 
finns inga färdiga planer för detta (Svensk En-
ergi, 2012c).

På grund av låga utomhustemperaturer och 
stor förbrukning i industrier har Sverige vid-
are ett relativt stort värmebehov. Större delen 
av värmekraftverken (exklusive kärnkraften) 
är därför fjärrvärmeverk. Totalt står dessa för 
cirka 10 procent av SEP där 7 procent värms 
med biobränsle och 3 procent med fossila 
bränslen  (Svensk Energi, 2012b, sid. 25). Vind- 
kraften växer kraftigt i Sverige; den har fördub-
blats vart fjärde år sedan 1980-talet och idag 
finns dryga 2800 vindkraftverk i Sverige. Den 
utgör dock fortfarande en väldigt liten del, 
knappt 2 procent, av SEP (sammanslaget med 
biobränslen som ”övriga förnyelsebara” i figur 
3). Både solenergi och bergvärme förekom-
mer i Sverige men utgör ännu en försumbar 
del av SEP (även den inkluderad under ”övr-
iga förnyelsebara”) (Svensk Energi, 2010, sid. 
9-12; 2012a).
 

Vatten och energi internationellt 

Internationellt ser bilden annorlunda ut. 
De exakta siffrorna varierar men klart 
dominerande är värmekraftverk eldade med 
fossila bränslen. År 2011 stod dessa för cirka 

67 procent av den globala elproduktionen 
(GEP). Vattenkraften (särskilt utbredd i ex-
empelvis Kanada, Brasilien och Kina [UCS, 
2012]) och kärnbränsle i värmekraftverk stod 
för ytterligare  16 respektive 13 procent medan 
övriga förnyelsebara källor, såsom biomas-
sa, bergvärme, sol- och vindenergi, utgjorde 
så lite som 4 procent av GEP (figur 4a) (UN 
Water, 2013a). Om vi tittar enbart på Europa 
beräknades de fossila bränslena år 2011 stå för 
cirka 51 procent av den totala elproduktionen. 
Kärnkraften beräknades stå för 27 procent, 
vattenkraften för 11 procent och övriga förny-
elsebara källor för resterande 11 procent (figur 
4b) (Eurelectric, 2012). Bara i Europa beräk-
nas värmekraftverken (inklusive kärnkraft och 
de eldade med fossil- och biobränsle) bidra till 
hela 43 procent av det totala sötvattenuttaget 
(Rubbelke and Vogele, 2011). 

Allt som allt dominerar vattenintensiv en-
ergiproduktion, genom värme- och vatten-
kraftverk, den globala och europeiska en-
ergiproduktionen (Rodriguez, 2013) och 
energisektorn är därigenom en central aktör 
för våra vattenresurser, lokalt som globalt. Med 
förbättrad teknik, ekonomiska styrmedel och 
större krav på minskad miljöpåverkan väntas 
andelen förnyelsebara energikällor (biomassa, 
biobränsle, vind- sol- och vattenenergi) växa 
och nå cirka 30 procent av totala elproduk-
tionen i Europa år 2020 (Eurelectric, 2012) och 
globalt år 2035 (International Energy Agency 

5

Vattenpaketet, fördjupningstext moment 12 Vatten och energi

Figur 3. Den totala elproduktion i Sverige uppdelad i kärnkraft, 
vattenkraft, övriga förnyelsebara källor (*biomassa, bergvärme, 
vind- och solenergi) och fossila bränslen. Siffrorna är ungefärliga 
och baseras på uppgifter från Svensk Energi (se källor texten).



[IEA], 2012). Därigenom kan vattenanvänd-
ningen för energiproduktion komma att in-
tensifieras ytterligare. Kärnkraftens framtid på 
den globala arenan har blivit mer osäker efter 
olyckan i Fukushima i Japan år 2011. Dess tot-
ala produktion fortsätter att öka, men andelen 
av GEP minskar (IEA, 2012).

Orättvisefrågor, ökande behov och 
klimatförändringar

Miljarder människor lever idag med bristande 
vatten- och energiförsörjning. Detta påverkar 
hälsa och överlevnad men även social- och 
ekonomisk samhällsutveckling och tyvärr är 
det samhällets mest utsatta, ofta kallade ”the 
bottom billion”, som drabbas hårdast  (WWAP, 
2012, sid. 26, 371). Majoriteten lever i Afrika 
och östra Asien (IEA, 2012), i slumområden 
och på landsbygden i utvecklingsländer, där 
det ofta saknas ekonomiska medel för infra-
struktur och kunskap som möjliggör vatten- 
och energisäkerhet (Rodriguez et al., 2013, 
sid. 27). Samtidigt är det dessa samhällen som 
växer snabbast; det är här befolkningsökning-
en väntas vara som störst kommande år och 
den ekonomiska tillväxten här väntas bli mer 
än dubbelt så stor som i i-länder (WEC, 2010, 
sid. 10; Rodriguez, 2013). Fler och större sam-
hällen söker förhöjd levnadsstandard (WWAP, 
2012, sid. 467, 473) och med det ökar behovet 
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av vatten och energi. 

Den globala befolkningsökningen beräknas 
till 19-37 procent 2004-2030; energibehovet 
samma period väntas stiga hela 70 procent. Vi 
konsumerar nämligen mer energi per person 
ju rikare vi blir (WWAP, 2012, sid. 473-474). 
Samtidigt blir energi en allt törstigare resurs 
(IEA, 2012); vattenuttaget för energiprodukt-
ion väntas stiga 20 procent och vattenför-
brukningen (andelen av uttaget som inte förs 
tillbaka till vattendraget) hela 85 procent till 
år 2035 (Rodriguez et al., 2013, sid. 5). Större 
energiproduktion använder naturligt mer vat-
ten men den verkar alltså även förbruka en allt 
större andel av uttaget. Miljömål och säkerhet-
skrav till exempel, gör att rikare nationer söker 
förnyelsebara respektive inhemska energikäl-
lor som ofta är mer vattenintensiva, exempel-
vis vattenkraft, biobränsle och kärnkraft, för 
att täcka sitt energibehov (IEA, 2012; WWAP, 
2012 sid. 473-475; Rodriguez et al., 2013, sid. 
5). 

Till detta kommer klimatförändringar (påsky-
ndade av utsläpp av växthusgaser bland annat 
vid energiproduktion) som bland annat kan 
orsaka regionalt minskade och ojämna vat-
tenflöden, liksom ökad risk för extremförhål-
landen (storm, torka och översvämningar) (läs 
mer i moment 2 och 4). Detta försvårar dricks-

Figur 4: Den totala elproduktionen uppdelad i kärnkraft, vattenkraft, övriga förnyelsebara källor (*biomassa, bergvärme, vind- 
och solenergi) och fossila bränslen globalt (a. till vänster) (UN Water, 2013a) och i Europa (b. till höger) (Eurelectric, 2012).



vattenförsörjning och ger osäkerhet för ener-
giproduktion exempelvis i vatten- och värme-
kraftverk. Värmekraftverk kan därtill tvingas 
till större vattenuttag på grund av höjda tem-
peraturer och sänkt kylkapacitet hos vattnet. 
Samtidigt blir vatten en allt mer energikrävande 
resurs. Regionalt ökad vattenbrist kan kräva 
djupare brunnar och längre transport av vat-
ten, och avsaltning av havsvatten kan bli ett allt 
mer attraktivt alternativ. Försämrad vatten-
kvalitet och högre miljökrav (i takt med den 
ekonomiska tillväxten) kommer dessutom for-
dra kraftigare energikrävande rening (WWAP, 
2012, sid. 471-475; Rodriguez et al., 2013, sid. 
3).

Att utveckla policy och juridiska 
regelverk

2014 års tema används av FN för att lyfta 
frågorna kring vatten och energi internatio-
nellt. Flera studier har visat på behovet av jur-
idiska verktyg och bindande regelverk, bland 
annat för att koordinera vatten- och energi-
planering som annars ofta hanteras separat 
(WWAP, 2012, sid. 477). Det behövs också 
för att möjliggöra forskning, delad kunskap 
och teknik i ämnet, för att främja hållbar vat-
tenanvändning och effektiv miljövänlig energi-
produktion (IEA, 2012) och för att uppnå tryg-
gad vatten- och energisäkerhet (Rodriguez, 
2013). Detta gäller på alla skalor, lokalt som 
globalt, och det gäller att involvera inte bara 
nationer och myndigheter utan också indus-
trier, företag, jordbrukare och privata konsu-
menter för att minska risken för konflikt mel-
lan olika användare (läs mer i moment 8 och 
11) (WEC, 2010, sid. 37; Rubbelke and Vogele 
2011; Rodriguez et al., 2013, sid. 17). 

År 2000 antog världens ledare FN:s ”Mille-
niemål” att uppnå till år 2015 (läs mer i mo-
ment 7 och 9). Både vatten och energi ingår 
som viktiga verktyg för att förverkliga flera av 
dessa, exempelvis de om minskad fattigdom, 
ökad utbildning och säkrad matproduktion. 
Trots det saknas ett fokus på detta nexus och 
på dess gränsöverskridande karaktär (WWAP, 
2012, sid. 36). När nu arbetet pågår för att ut-

veckla nya mål till efter år 2015, den så kallade 
”post-2015-dialogen”, jobbar man för att in-
formera och lyfta frågan om vatten och energi; 
om kopplingen mellan dessa, om deras centra-
la roll för samhälle och miljö, och om behovet 
av internationell policy och lämpliga regelverk 
(UN Water, 2013b).

Grön ekonomi, industri och effek-
tivitet

I samband med policy och juridiska regelverk, 
och särskilt vid den senaste FN-konferensen 
Rio+20 i Brasilien år 2012, lyfter man ock-
så fram behovet av en ”grön ekonomi”.  I 
korthet vill man möjliggöra användandet av 
ekonomiska styrmedel såsom skatter och ut-
släppsrätter för att gagna positiva miljöinitia-
tiv, debitera negativ miljöpåverkan, och därig-
enom stimulera effektivitet i både vatten- och 
energianvändning (WWAP, 2012, sid. 28, 39, 
481). Man lyfter också fram industrin som in-
tensiv användare av både vatten och energi. 
I i-länder, såsom Sverige, kan denna sektor 
nämligen stå för runt 40 procent av både en-
ergianvändning och vattenuttag (Energimyn-
digheten, 2011a). Globalt står den för cirka 20 
procent av det totala vattenuttaget. Generellt 
är den relaterade vattenförbrukningen dock 
låg; stora delar av uttaget förs tillbaka till vat-
tendraget - tyvärr ofta med försämrad kvalitet 
(läs mer om vattenkvalitet i moment 3 och 9) 
(WWAP, 2012, sid. 59-60; 482; 488). 

I och med temat för Världsvattendagen 2014 
läggs därför mycket fokus inom FN på att 
lyfta fram metoder och verktyg för att uppnå 
både en grön ekonomi och en ”grön industri” 
som är vatten- och energieffektiv (UN Water, 
2013c). Alternativa tekniska lösningar erb-
juder till exempel möjligheter att spara energi 
vid vattenanvändning eller vatten vid energi-
produktion; vatten kan återanvändas och spill-
värme utnyttjas i betydligt större utsträckning 
än idag, vattensnål energiproduktion såsom 
vindkraft och solceller kan prioriteras och vat-
tenextraktion och -rening kan effektiviseras 
för att nämna några exempel (WEC, 2010, 
sid. 37; WWAP, 2012, sid. 26; Rodriguez et al., 
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2013, sid. 18-19).

Till sist...

Vatten och energi är varandras förutsättning; 
vattnet som ett verktyg för generation och 
transport av energi; energi som ett måste 
för extraktion och rening av vatten. Båda är 
avgörande för att vårt samhälle ska fungera 
och vatten är dessutom grundläggande för vår 
överlevnad. I takt med att behovet av både vat-
ten och energi ökar, och att båda resurserna 
blir alltmer begränsade, ökar behovet av åt-
gärder för hållbarhet på individuell som global 
nivå. Internationella och nationella bindande 
juridiska ramverk, effektivitet och en grön 
ekonomi blir allt viktigare.

Trots detta är kanske den absolut lättaste och 
billigaste lösningen att använda mindre av 
både vatten och energi. Besparing av det ena 
leder ju till besparing av det andra. Här kom-
mer du och jag in. Genom aktiva val i varda-
gen, genom att exempelvis använda lågener-
gilampor, välja vattensmart el och undvika 
att slösa dusch- och kranvatten, kan vi bidra 
till hållbarhet i detta nexus (Svensk Energi, 
2012c). Så, vilka smarta vatten- och energival 
kan du göra, hemma, i skolan, på utlandsre-
san eller i idrottshallen, som inte belastar våra 
värdefulla resurser i onödan?

Tips på fördjupning

- På FN:s officiella hemsida för Världsvat-
tendagen 2014 har man samlat använd-
bara lästips, illustrationer, mediaexempel, 
förslag till aktiviteter samt appar relaterade 
till Vatten och Energi (engelska).
http://www.unwater.org/worldwaterday/campaign-mate-
rials/documents-and-information-resources/en/

- De har även samlat ett anknytande vide-
obibliotek på YouTube (engelska). 
http://www.youtube.com/watch?v=uCAO8yga5NM&list
=PLFTN9sqQxpYFLhFRDfrwZ80_ZC0xQCpP0

- Energimyndigheten har skapat ”Lärar-
rummet” som rymmer omfattande under-
visningsmaterial relaterat till energi och 
miljö för årskurserna F-9. 

http://www.energikunskap.se/sv/LARARRUMMET/ 

- Världsnaturfonden (WWF) har utvecklat 
läromedel kring bland annat vatten och en-
ergi under temat ”På hållbar väg”. Här finns 
omfattande underlag till praktiska övningar 
i relaterad undervisning.
http://www.wwf.se/utbildning-gammal/lromedel/p-hll-
bar-vg/1333155-utbildning-p-hllbar-vg

- På svenska hemsidan för Världsvattenda-
gen 2014 (där också Vattenpaketet finns) 
finns mer information om engagerade or-
ganisationer och myndigheter samt aktiv-
iteter som äger rum i Sverige under året och 
särskilt under Världsvattendagen. Här finns 
också momentet ”Roligt med vatten” som 
ger tips på experiment, aktiviteteter och 
rollspel relaterade till vattenfrågor.
http://www.vattendag.org/ 
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