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NCC och Svenskt Vatten föreslår insatser för att 
modernisera Sveriges VA-system  
 

Idag samlar NCC och Svenskt Vatten ledande riksdagspolitiker till ett 

livesänt webbsamtal för att diskutera hur landets vatten- och 

avloppssystem kan moderniseras. I samband med samtalet presenterar 

NCC en rapport med nio förslag på reformer för ett stärkt VA-system. 

 
Att vrida på kranen och få rent dricksvatten är något som vi i Sverige tar för givet. Men 
trots att vi har stor tillgång till vatten har delar av landet de senaste åren upplevt både 
översvämningar, vattenbrist och för låg kapacitet i vattenverken. 

Sveriges kommunala vatten- och avloppsanläggningarna försörjer idag 90 procent av 
landets befolkning och större delen av systemet byggdes under 1950-, 60- och 70-talen. 
Sveriges VA-system är i stort behov av att moderniseras.  

– Det finns idag stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Färska siffror från 
Svenskt Vattens investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat 
från 16 till 23 miljarder per år, med de största behoven i ett gammalt ledningsnät. 
Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den 
accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka, säger 
Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure. 

NCC presenterar idag en rapport som belyser olika utmaningar och möjligheter kopplat 
till moderniseringen av VA-systemet. I rapporten kommer NCC med nio reformförslag 
med fokus på hur ökad samverkan, tydligare krav, ökad finansiering och höjd 
kompetens kan stärka VA-verksamheten i landet.  

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hur ett komplext 
samhällsproblem kan lösas på ett tydligt och konkret sätt. Sveriges VA-system är en 
tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras, säger 
Henrik Enell. 

Rapporten kommer att presenteras under ett livesänt webbsamtal som anordnas av NCC 
i samarbete med Svenskt Vatten och med inbjudna ledande riksdagsledamöter. Utifrån 
olika utgångspunkter kommer samtalet belysa vad som krävs för att Sveriges ska kunna 
planera, bygga och förvalta framtidens viktiga infrastruktur för dricksvatten och 
avloppsrening. 

Ta del av rapporterna 
NCC:s rapport Hur kan vi modernisera Sveriges VA-system; kort och lång version  
Svenskt Vattens senaste Investeringsrapport; kort version, lång version.  

Delta vid livesänt webbsamtal 

Lyssna in när NCC arrangerar webbsamtal måndag den 15 februari kl 13-13.45 via 

LinkedIn eller Facebook.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure, 076-101 29 59, henrik.enell@ncc.se 

Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-5216102, tove.stal@ncc.se 

 

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

https://ncc.se/va-rapport/
https://www.svensktvatten.se/globalassets/rapporter-och-publikationer/investeringsrapporten/slutsatser-och-kommentarer-sv_202010.pdf
https://www.svensktvatten.se/globalassets/rapporter-och-publikationer/investeringsrapporten/svenskt_vatten_investeringsrapport_202010.pdf
https://www.linkedin.com/events/hurkansverigesva-systemmodernis6760495771847557120/
https://www.facebook.com/events/411435746751667
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Sid 2 (2) 

 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa 

byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets 

utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt 

produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. 

NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 


