
1

Årsredovisning 2015

Fler avloppsbilder



2

Sweden Water Research ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD.
Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att

möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar.
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Sweden Water Research gör skillnad

Forskning och utveckling är långsamma processer 
som i flera fall ger resultat först en tid efter att slut-
rapporterna publicerats. Från att en industridoktorand 
anställs, till att avhandlingen med alla vetenskapliga 
resultat föreligger, tar det minst fyra år. Ibland går det 
fortare. Styrelserna för de tre ägarorganisationerna 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), 
Sydvatten AB och VA SYD satte igång ett gemensam-
ägt Forsknings- och utvecklingsbolag (FoU) under år 
2013. Föga kunde de kanske ana vad de hade släppt 
loss för krafter när 
resurserna började 
samordnas.
FoU-verksamheten 
fick en god start när 
de olika projekt som 
redan pågick hos ägarorganisationerna samlades under 
samma hatt – med namnet Sweden Water Research. 
Det gav dem som var inblandade chans att arbeta 
tillsammans med klart uttalade gemensamma mål för 
FoU-verksamheten. Som vision för det gemensamma 
arbetet bestämdes att erbjuda världsledande kompe-
tens för uthålliga vattentjänster.

Under verksamhetsåret 2015 har FoU-arbetet konso-
liderats, så att det går att se än tydligare hur forskning, 
utveckling och innovation gör skillnad för de tre ägar-
organisationerna. Under 2015 har antalet doktoran-
der vuxit från fyra till sju samtidigt som andra större 
utvecklings- och innovationsprojekt tillkommit. 

Sweden Water Research ger förutsättningar för 
hållbara lösningar på våra vattenutmaningar. Resulta-
ten av projektet Statusbedömning av ledningsnät kan 
användas till att göra en bättre bedömning av lednings-
nätet som ligger i marken. På så sätt kan ledningarna 
använ-das hela sin tekniska livslängd men bytas ut 
innan de går sönder. Resultaten av projektet Man-
namox kan användas till att rena avloppsvatten från 
kväve utan extern kolkälla. Resultaten från projektet 
VillageWaters minskar utsläppen av närsalter till våra 

sjöar och vattendrag och minskar övergödningen av 
Östersjön. Den specifika kompetens, som Sweden Water 
Researchs seniorforskare besitter, tas till vara regelbun-
det då de bjuds in att medverka i expertmöten, betygs-
nämnder och forskningsansökningar. Sweden Water 
Research gör skillnad.

Vi erbjuder kunskap och aktiviteter som kompletterar 
existerande forskarmiljöer på universitet och högskolor. 
Vi har, i enlighet med vårt uppdrag från ägarorganisa-
tionerna, ett större inslag av praktisk tillämpning av 

kunskapen för ledningsnät, 
vattenverk och avlopps-
reningsverk. Sweden Water 
Research kan på så sätt 
fungera som en länk som 
binder samman universitet 

och högskolors verksamhet med de tre ägarorganisatio-
nernas. Vidare kan myndigheters, företags och organi-
sationers aktiviteter koordineras med Sweden Water 
Researchs. 

Vi både initierar och leder projekt, nätverkar och 
samverkar samt ger aktivt stöd till innovationer inom 
vattensektorn. Med glädje genomförde vi den första 
Sweden Water Reserachdagen i Lund den 27 november 
2015. Med 120 deltagare i salen förmedlades bland an-
nat kunskap om läkemedelsrening, biologisk vattenre-
ning och sätt att organisera en vattentjänstorganisation. 

Genom att ägarorganisationerna ställer ekonomiska 
och administrativa resurser till förfogande har Sweden 
Water Research en rejäl plattform att arbeta från, vilket 
möjliggör både långsiktighet och flexibilitet för dem som 
jobbar i projekten. Vattenforskningen breder ut sig.

”Vi både initierar och leder projekt, nätverkar 
och samverkar samt ger aktivt stöd till inno-

vationer inom vattensektorn.” 

Vår vision är att erbjuda 
världsledande kompetens för 

uthålliga vattentjänster.

Forskningschefen har ordet:

Kenneth M. Persson, 
forskningschef, 
Sweden Water Research
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Sweden Water Research är ett forsk-
nings- och utvecklingsbolag (FoU) som 
på ett målinriktat och resurseffektivt 
sätt ska möta de förändringar som 
vattentjänstbranschen står inför.  

Vi bedriver forsknings-, utvecklings- och innova-
tionsarbete inom områden som är viktiga ur ett 
hållbart samhällsperspektiv. Vi samordnar kompe-
tenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar 
och sprida kunskap. Genom samarbete ökar vi 
möjligheten att skapa internationella kontaktytor 
inom forskningsområdet med syfte att bidra till 
ett kunskapsutbyte även utanför Sverige gränser. 
Den kanske viktigaste utmaningen som vatten-
tjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. 
Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunskap 
kring framgångsrika sätt att klimatanpassa vatten-
tjänsterna i den hållbara staden. I det här viktiga 
och långsiktiga arbetet vill vi kunna erbjuda världs-
ledande kompets för uthålliga vattentjänster. 

Världsledande kompetens 
för uthålliga vattentjänster

Ägande och finansiering
Vi ägs till lika delar av NSVA, Sydvatten och VA 
SYD och finansieras genom att varje ägarorganisa-
tion avsätter minst en procent av sin omsättning till 
Sweden Water Research. Vår verksamhet drivs nära 
ägarorganisationernas verksamhet till nytta för kom-
munerna och deras invånare. 

Gemensamma krafter
Sedan FoU-verksamheten från NSVA, Sydvatten och 
VA SYD sammanförts till det gemensamma forsk-
ningsbolaget Sweden Water Research har verksam-
heten vuxit och en kritisk massa med projektledare, 
experter och doktorander kommit på plats. Vatten-
frågorna är nästan alltid komplexa och kopplar till 
många angränsande områden, vilket gör att behovet 
av en bred samverkan med många parter och många 
samhällsintressen ökar i FoU-verksamheten. Breda 
samarbetsprojekt är också vad som initierats under 
2015 av forskarna på Sweden Water Research. Med 
gemensamma krafter kan framtidsutmaningarna 
angripas med större precision och ekonomisk 

Genom våra ägarorganisationer 
NSVA, Sydvatten och VA SYD är 
Sweden Water Research förankrade 
i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret 
finns på Ideon i Lund.

Här finns vi

I följande kommuner forskar vi om vatten och 
utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vatten-
tjänstbranschens utmaningar: Bjuv, Burlöv, Båstad, 
Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, 
Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, 
Svedala, Vellinge, Åstorp och Ängelholm.
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Huvudkontoret för Sweden Water Research finns på Ideon i Lund. 

Övergripande syfte

• Öka förutsättningar att lösa stora framtids-
 utmaningar.

• Undvika stora kostnader till följd av bristande  
 kunskap.

• Skapa kostnadseffektiva lösningar som bättre  
 utnyttjar kompetenser och resurser.

• Öka takten i kunskapandet.

• Ta hem nya forskningsrön inom ett större 
 internationellt forskningsfält.

• Skapa en attraktiv aktör som tar plats på 
 internationella forskningsarenor och därmed 
 ges ökade möjligheter att erhålla externa 
 forskningsmedel.

• Undvika dubbelt FoU-arbete.

• Bidra till att förutsättningar för en god utbild- 
 ning inom vatten- och avloppsvattenhantering  
 bibehålls vid regionens olika universitet och  
 högskolor. 

• Skapa en för Norden unik, stark och inflytelse- 
 rik FoU-aktör inom VA-forskning och innovation.

• Bidra till att göra ägarna till ännu mer attraktiva  
 arbetsgivare. 

Mål med verksamheten 

Målet är att skapa nytta för ägarorganisationerna 
och få en utväxling av satsade medel. 

Långsiktigt mål

Alla tre ägarorganisationer har haft som ambition 
att bidra till att det skapas en kritisk massa av FoU-
arbete i vår del av Sverige. För att det ska finnas en 
livskraftig FoU-miljö i samverkan mellan vårt bolag, 
ägarorganisationer, näringsliv och universitet/hög-
skola är målsättningen att omsättningen för FoU ska 
vara runt 100 miljoner årligen.

Resultatmål

• Långsiktigt medverkar bolaget till att åtminstone 
 2 doktorander examineras årligen.
• Bidrar till examination av 10 studenter varje år  
 (examensarbeten).
• Deltar som medarrangör i internationell konferens  
 minst vart annat år i vår region.
• Aktivt deltar i flera nationella och internationella  
 konferenser varje år.

effektivitet. Förutom samarbetet med Lunds 
universitet har aktiviteter också satts igång med 
delägarkommuner, leverantörer, forskningsinstitut 
och kolleger i branschen från andra kommuner. 
Nätverket växer.
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Samarbete är en självklarhet

Forskningsbolagets leveranser till samhället ska 
vara omfattande och handlar om att skapa och driva 
projekt, initiera, delta i och stödja olika samarbeten 
samt aktivt stötta innovationsverksamheter. 

Ett livskraftigt samarbete med näringsliv, läro-
säten, städer och kommuner är en viktig del i vårt 
arbete med att klimatsäkra vårt vatten. 

Samarbete är en självklarhet då Sweden Water 
Research är resultatet av en god samverkan mellan 
de tre ägarorganisationerna, NSVA, Sydvatten och 
VA SYD.

Idag finansierar ägarorganisationerna verksam-
heten med 12 miljoner men tillsammans med övriga 
samarbetspartners har vi lyckats generera forskning, 
innovation och utveckling med en totalomsättning 
på cirka 100 miljoner. 

Det ger en livskraftig FoU-miljö i samverkan mel-
lan Sweden Water Research, ägarorganisationerna, 
näringsliv och universitet/högskola.

Under året har vårt vetenskapliga samarbete med 
avdelningar och institutioner på Lunds Tekniska 
Högskola och Lunds universitet mognat. Ett nytt 
samarbetsavtal om industridoktorander har teck-
nats med institutionen för kemiteknik under året. 
Exempel på andra samarbeten där Sweden Water 
Research medverkar är dricksvattenklustret DRICKS 
med säte i Göteborg på Chalmers tekniska högskola, 
avloppsvattenklustret VA-Teknik södra med säte 
på Lunds Tekniska Högskola, den Svenska Vatten-
plattformen, som är ett samarbete mellan i stort sett 

Sweden Water Research 
verkar för samarbeten 
mellan ägarorganisa-
tionerna, forsknings-
organisationer och 
andra intressenter.

Näringsliv
Ägar-

organisationer
Sweden 
Water 

Research

Offentliga 
aktörer

Universitet
Högskolor

Omsättning forskning 
cirka 100 miljoner

Insatt kapital 12 miljoner

Illustrationen visar en uppskattad 
bild över hur mycket forsknings-
medel Sweden Water Research 
generar i förhållande till insatt 
kapital.

samtliga kommunala och privata aktörer i vatten-
branschen i Sverige, samt utvärdering av slamsprid-
ning på åkermark, vilket pågått årligen sedan 1981. 

Ett annat exempel på innovationsverksamhet är 
Vattenacceleratorn WIN vid Ideon i Lund där över 
50 företag samlats för att genomföra innovation i 
klusterform. WIN startade 2012 med 2 innovations-
bolag och nådde över 30 innovationsbolag under 
2015. Dessa kommer från universitetsmiljö eller 
företag runt Ideon, men också från innovativa 
företagare i Nederländerna, Finland, Norge och 
Danmark som söker sig till Skåne för att ta vara på 
företagsutvecklingen där. Under 2015 har företa-
gen attraherat över 100 Mkr i nyinvesteringar och 
anställt över 100 nya medarbetare. 

Innovationstävlingen Blackwater & Food Waste 
Challenge är ett tredje exempel på innovations-
arbete. Tävlingen avslutades i april 2015 och hade 
syftet att få in förslag på lösningar på insamling 
och hantering av mat- och toalettavfall för det nya 
avloppssystem som ska byggas i stadsdelen Ocean-
hamnen i nya H+ -området. Till tävlingen skickades 
ett 30-tal förslag från Indien, USA, Holland, Indo-
nesien och Israel utöver Sverige. Tävlingen bestod 
av olika kategorier, där vinnare kunde koras i tre 
kategorier (Melica i kategori Användare, DeSaH i 
kategori Anläggning och Ekobalans i kategori 
Resursoptimering). 

Alla dessa olika slags aktiviteter hjälper till att 
uppfylla Sweden Water Researchs mål om att arbeta 
för att klimatsäkra vårt vatten.
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Vice forskningcheferna HB Wittgren och Marinette Hagman samt 
forskningschef Kenneth M. Persson.

Vi forskar om vatten

RESVAV 2015

Rening av läkemedelsrester från avloppsvatten är en 
mycket aktuell fråga. Under året har vi kört pilottester 
på Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö, gjort en 
studieresa till Tyskland och Schweiz och presenterat 
resultatet i flera olika forum.

Våra reningsverk är inte konstruerade för vare sig 
nedbrytning eller avskiljning av läkemedelsrester eller 
andra svårnedbrytbara organiska ämnen. Effektiv 
reduktion av dessa ämnen förutsätter kompletterande 
reningsmetoder. I Tyskland och Schweiz finns ett 
antal fullskaleanläggningar i drift för reduktion av 
olika mikroföroreningar och det är viktigt att följa den 
utvecklingen. Vi har därför genomfört en studieresa 
dit för att dra lärdom av erfarenheter från olika exis-
terande fullskaleinstallationer baserade antingen på 
aktivt kol eller ozon. En beskrivning av dessa tekniker 
och erfarenheter från studieresan utgör en viktig och 
central del i den omvärldsbevakning som pågår paral-
lellt med detta projekt. Under våren 2016 kommer 
erfarenheterna från studiebesöket att presenteras på 

Vi skapar, driver, deltar i och initierar projekt samt 
söker lämpliga samarbeten, allt för att öka kun-
skapen kring framgångsrika sätt att utveckla och 
klimatanpassa framtidens städer. 

Projekten inom Sweden Water Research drivs 
nära ägarkommunerna och kommer på kort eller 
lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten. Våra 
projekt är indelade i de tematiska huvudgrupperna: 

Sweden Water Research bedriver 
forsknings- och utvecklingsarbete 
inom vattenområden som är viktiga 
ur ett hållbart samhällsperspektiv.   

för denna typ av aktivitet jämfört med utvecklings- och 
innovationsaktiviteter.

Här presenteras några exempel på projekt som 
Sweden Water Research medverkar i. Mer information 
finns på swedenwaterresearch.se.

Våra för närvarande fem seniora forskare och sju 
doktorander ger en stadga och grund för en kritisk 
forskningsmassa med kunskaper och nätverk som 
behövs för att få fart på det vetenskapliga arbetet. 
På sikt vill vi ha fler doktorander inom våra olika 
teman.

Våra FoU-aktiviteter
Våra aktiviteter består av forskning (F), utveckling 
(U) och innovationsarbete (I). 

Med forskning menar vi vetenskapligt arbete 
som genererar publikationer som regel tillsammans 
med doktorander och seniora forskare. 

Utveckling för oss innefattar aktiviteter som 
syftar till att optimera och förbättra verksamheter i 
samhället med ägarorganisationerna i fokus. 

Innovation ser vi som aktiviteter som syftar till 
att ta fram lösningar vilka kan kommersialiseras 
och på något sätt generera arbetstillfällen och 
företagande till nytta för ägarorganisationerna och 
kommunerna. Sweden Water Research har identi-
fierat störst behov av stöd för forskningsprojekt då 
alternativa finansieringsvägar är mer begränsade 

vattenresurser, 
sjöar och hav

ledningsnät

samhälle

människan

avloppsvatten 
som resurs

dricksvatten

dagvatten/regnvatten

avloppsvatten
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RECO LAB

Vinnova har under året beviljat närmare fyra 
miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska 
byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Det är 
en testbädd där vi vill göra det möjligt för aktörer 
att forska och utveckla inom hela kedjan – från 
tekniska laboratorietester till beteendestödjande 
kommunikation – för både insamling och behand-
ling med de boende i fokus.

Testbädden kommer att fungera som pilot för 
hur vi skulle kunna upprätta liknande aktiviteter 
inom Sweden Water Research. Vinnovas motive-
ring lyder:

”…ett viktigt område med stark miljö- och till-
växtpotential. Testbädden kommer att utvecklas 
som en del av ett större stadsförnyelseprojekt i 
Helsingborg vilket bedöms vara av stort värde och 
kommer att skapa viktiga synergieffekter. Fokus 
på beteendestödjande insatser, studier och påver-
kan ses också som ett positivt inslag.

Aktörskonstellationen bedöms som stark och 
har en relevant sammansättning av aktörer från 
akademi, näringsliv och offentlig sektor.”

Testbädden RECO LAB skapas i direkt anslut-
ning till en toppmodern utvecklingsanläggning 
intill stadsförnyelseområdet H+. Där utvecklas nya 
tekniska lösningar och tjänster inom vatten och 
avfall i förbindelse med att ett unikt sorterande 
avlopps- och avfallssystem installeras. Detta ger 
möjligheter för hållbara processer och lösningar 
för framtidens städer.

Projektet kommer att drivas av 
Helsingborgs stad, NSVA, 

Sweden Water Research och 
Nordvästra Skånes Renhållning 
(NSR).

Därutöver deltar EkoBalans 
Fenix, WIN, Inuse Experience, Jets 
Sverige, Lunds universitet, Rhetik-
fabriken, Sustainable Business Hub 
Scandinavia, Sveriges lantbruks-
universitet, Tyréns och WSP.

IWA Sveriges kunskapsseminarium i Uppsala.
Reduktionsnivåerna för olika mikroföroreningar 

hänger ihop med reningsverkens processutform-
ning. Det är därför viktigt att utvärdera olika 
tekniker i olika kontexter, att utreda vilka komplet-
terande reningsmetoder som passar till olika verk 
och varför. Pilotförsök vid olika reningsverk är 
därför viktigt.

Det är många som är intresserade av vårt projekt 
och våra resultat. Vi har därför blivit inbjudna till 
olika forum för att berätta om vad vi gör. Vi har 
bland annat presenterat resultat för Länsstyrelsen i 
Halland, Miljönämnden i Helsingborg, Skånes VA-
chefer och på Öresunds vattenvårdsförbunds möte i 
Malmö för att inte glömma NordIWA i Bergen.
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Pipestatus

Eftersom va- och fjärrvärmeledningar är dolda blir 
arbetet med dem ofta reaktivt – man ingriper efter 
att en skada har uppstått. Detta vill vi ändra på. I 
ett omfattande samarbetsprojekt mellan fjärrvärme-
bolag, va-bolag, forskare och teknikleverantörer 
kommer statusen för ledningsnät att bedömas med 
hjälp av metoder som varken kräver avbrott i drift 
eller uppgrävning. I projektet Pipestatus testar vi 
fem icke-invasiva metoder:

1. Delta-t – ljudvågor skickas ut i ledningen för att  
 få fram kvarvarande godstjocklek.

2. GRP Ground Penetrating Radar – vilken informa-
 tion om ledningens status kan man få ut genom
 markradar?

3. Elektrokemisk metod – elektrisk ledningsför-
 måga används för att detektera defekter på 
 metalledningar.

4.  Pipe Inspector – en kamera filmar insidan av 
 vattenledningar och spelar in ljud från läckor.

5. Resistivitetsmätningar – vi undersöker om 
 metoden kan detektera pågående korrosion på
 metalledningar.

Dessutom identifierar vi vilka andra data som 
behöver samlas in, till exempel ledningsnätsålder, 
material, läggningsdjup, grundvattenstånd, trafik-
mängd, markförhållanden eller nederbörd. En data-
plattform skapas med informationen och historisk 
data om specifika ledningar. Detta kombineras med 
data från de fem olika metoderna hos individuella 
ledningar. Plattformen utgör själva verktyget för 
statusbedömningen. 

Hållbar hantering av urbana 
översvämningar

Översvämningar i städer är ett ökande problem, 
både i Sverige och i världen. En orsak är klimatför-
ändringar, men de huvudsakliga orsakerna beror 
på att våra samhällen inte är planerade för att klara 
extrema skyfall.

Problemet med översvämningar går tvärs igenom
samhället vilket gör att myndigheter, enheter och 
personer som tidigare inte varit så aktiva i frågan 
nu måste samarbeta. Forskningsprojektet Hållbar 
hantering av urbana översvämningar tittar på 
hur samhället bäst ska samordna sig för att hantera 
problemen.

För att handskas med översvämningsproblema-
tiken på ett hållbart sätt behöver vi överge tidigare 
tänkesätt med hårda åtgärder och istället bygga 
resilienta städer. Med metodiken Hållbar hante-
ring av urbana översvämningar ligger fokus på 
mjuka aspekter som intressenters medverkan och 
socialt lärande. Det är ett synsätt som genomsyrar 
EUs översvämningsdirektiv men som inte till fullo 
implementerats i Sverige. 

Projektet kommer att göra fallstudier i Malmö, 
Helsingborg, Göteborg, Höje å avrinningsområde 
(Lomma, Lund, Staffanstorp) för att analysera vilka 
hinder som finns för att arbeta med Hållbar hante-
ring av urbana översvämningar och utveckla stra-
tegier för att övervinna dessa. Projektet fokuserar på 
existerande byggnader och infrastruktur. För att få 
bästa möjliga förutsättningar att lyckas består fors-
kargruppen av experter från flera ämnesområden.
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Varje land kommer att genomföra en pilotstu-
die där tekniker för avloppshantering för enskilda 
avlopp testas och utvärderas. Vilken eller vilka 
tekniker som kommer att testas i piloterna be-
stäms gemensamt av projektparterna.

Totalt deltar 23 partners från sex Östersjö-
länder: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen 
och Sverige. Dessa representerar universitet, 
forskningsinstitut, kommuner, myndigheter, 
företag och organisationer. Huvudprojektägare 
är finska Luke (Naturresursinstitutet), en statlig 
myndighet med säte i Helsingfors.

Svenska partners är Sweden Water Research, 
Sydvatten, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo kommun, 
LU Open och Ideon (WIN).

Projektet VillageWaters har fått anslag från 
EU:s Interreg Baltic Sea Region. Den totala 
budgeten är på 34 miljoner kronor. Den svenska 
budgeten är 4,4 miljoner kronor och 2,5 av dessa 
är Sweden Water Researchs.

VillageWaters – nya sätt att minska 
näringstillförseln till Östersjön

Enskilda avlopp är en del av alla källor av näringsäm-
nen som når våra sjöar och hav och leder till övergöd-
ning och algblomning. Bara i Sverige uppskattas det 
finnas över 700 000 fastigheter med enskilt avlopp, 
och en hel del av dem saknar rening överhuvudta-
get. Naturvårdsverket beräknar att det från enskilda 
avlopp släpps ut ungefär 160 ton fosfor och 1100 ton 
kväve per år till sjöar och vattendrag. Det treåriga 
projektet VillageWaters ska utreda möjligheten att 
hitta miljövänliga, kostnadseffektiva och långsiktigt 
hållbara avloppssystem för enskilda avlopp i gles-
bygd. De skall kunna fungera på bred front i länderna 
runt Östersjön, vara ekonomiskt hanterbara för 
fastighetsägarna och enkla att underhålla.

Vi forskar om vatten
Följande seniora forskare är verksamma 
i Sweden Water Research: 
David Gustavsson, Teknisk doktor (VA SYD)
Marinette Hagman, Teknisk doktor (NSVA)
Linda Parkefelt, Filosofie doktor (Sydvatten)
Kenneth M Persson, Professor (Sydvatten)
HB Wittgren, Docent, (VA SYD)

Följande doktorander är kopplade till 
Sweden Water Research och Lunds 
Tekniska Högskola: 
Sandy Chan, Teknisk mikrobiologi
Maja Ekblad, VA-teknik 
Salar Haghighatafshar, VA-teknik
Tobias Hey, VA-teknik
Angelica Lidén, Teknisk vattenresurslära
Katharina Lührig, Teknisk mikrobiologi
Misagh Mottaghi, VA-teknik

Inom projektet utvecklas plattformen för två nät – 
fjärrvärmenätet som ägs av Kraftringen i Lund res-
pektive dricksvattennätet som ägs av Göteborgs stads 
Kretslopp och Vatten. Delar av ledningar kommer att 
grävas upp och skickas till ett oberoende laborato-
rium för analys och verifiering av metoderna.

Schaktfria metoder och tekniska lösningar efter-
frågas i både Sverige och globalt. Nya lösningar har 
därför stor marknadspotential.
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Avtryck och intryck 2015

Prisbelönt monter på Vattenstämman
Under Vattenstämman i Sundsvall erbjöd vi bransch-
kollegor att ”bolla” sina forskningsidéer med oss i 
vår badbollsfulla monter. Målet med vår närvaro på 
Vattenstämman var att 
berätta om vårt gemen-
samma forskningsbolag, 
vad vi gör och hur vi 
jobbar. Vår monter var 
full av nyfikna besökare. 
Att vår monter sedan 
utsågs som mässans 
mest kreativa monter 
var ett extra stort plus 
och visade att vi är ett 
bolag att räkna med.

Sweden Water Research-dagen
Fredagen den 27 november kom 120 personer 
till Ideon Gateway i Lund för att lära sig mer om 
Sweden Water Research och bolagets arbete. Varför 
behövs Sweden Water Research, vad har hänt 
bolagets första år, för- och nackdelar med olika 
organisationsformer inom vattenbranschen och 
snabbpresentationer av aktuella forskningsprojekt 
var några av ämnena. Hur man får tre organisa-
tioner med sammanlagt 18 kommuner att arbeta 
tillsammans diskuterades också. Dagen avslutades 
med Orbital Systems, ett företag inom WIN – Wa-
ter Innovation Accelerator.

Dagen gav också möjligheter till mingel och 
kontaktskapande i pauserna, något som var mycket 
uppskattat.

NOM 6-konferens 
Drygt 200 deltagare 
från hela världen deltog 
i konferensen NOM 6 i 
Malmö den 7-10 septem-
ber 2015. Den tvär-
vetenskapliga gruppen 
forskare och ingenjörer 
samlades för att dela rön 
och diskutera forsk-
ningsresultat inom om-
rådet naturligt organiskt 
material (NOM) i vatten.

Halterna av löst organiskt material tycks öka i 
många av världens vattendrag som därmed blir allt 
brunare. Den internationella specialistkonferensen 
NOM 6 syftar till bättre förståelse av dynamiken 
och effekterna av NOM i akvatiska system. NOM 6 
arrangerades av International Water Association 
(IWA), Lunds universitet och Sydvatten. Sweden 
Water Research var samarbetspartner och en av 
guldsponsorerna.

Framtidens av-
loppssystem på 
IWA-seminarium 
i Helsingborg
Den 22 april höll IWA 
Sverige (International 
Water Association) ett seminarium på Dunkers 
kulturhus i Helsingborg om källsorterande av-
loppssystem.

Det bjöds på flera intressanta programpunkter 
om källsorterande avloppssystem ur såväl globalt 
som skandinaviskt perspektiv. För- och nackdelar, 
möjligheter och problem med olika lösningar och 
vad Sverige kan lära av detta diskuterades.

Seminariet var ett samarrangemang mellan    
Sweden Water Research, Havs- och Vattenmyn-
digheten, NSVA, IWA Sverige och Svenskt Vatten.
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Styrelsen och verkställande direktören får härmed 
avge årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Förvaltningsberättelse 
Sweden Water Research har som uppdrag att bedriva 
Forskning och Utveckling (FoU) inom vattentjänst-
området. Bolaget är ett samarbete mellan Sydvatten, 
VA SYD och NSVA. 

Verksamheten ska ge avkastning i form av kost-
nadseffektiva lösningar som ska kunna utnyttjas av 
aktieägarna till gagn för invånarna i respektive kom-
muner.

De övergripande syftena med bolaget är att:

• Bidra till att förutsättningar för en god utbildning
 inom vatten- och avloppsvattenhantering bibehålls
 vid regionens olika universitet och högskolor. 

• Öka förutsättningar att lösa stora framtids-
 utmaningar.

• Undvika stora kostnader till följd av bristande
 kunskap.

•  Skapa kostnadseffektiva lösningar som bättre 
 utnyttjar kompetenser och resurser.

• Öka takten i kunskapandet.

• Ta hem nya forskningsrön inom ett större inter-
 nationellt forskningsfält.

• Skapa en attraktiv aktör som tar plats på inter-
 nationella forskningsarenor och därmed ökade
 möjligheter att erhålla externa forskningsmedel.

• Undvika dubbelt FoU-arbete.

• Skapa en för Norden unik, stark och inflytelserik
 FoU-aktör inom VA-forskning och innovation.

• Bidra till att göra parterna till ännu mer attraktiva
 arbetsgivare.

• Medverka till att nationella och internationella 
 vattenkonferenser arrangeras i regionen.

• Sweden Water Research:s vision är att leverera 
 världsledande kompetens för uthålliga vatten-
 tjänster.

Verksamheten bygger på att skapa och driva projekt, 
initiera, deltaga i och stödja olika samarbeten samt 
aktivt stötta innovationsverksamheter. 

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under året
Under året har verksamheten utvecklats positivt och 
ytterligare projekt har kunnat påbörjas tillsammans 
med externa finansiärer och samarbetspartners. 
Vetenskapligt samarbete sker med olika institutioner 
vid Lunds universitet, framför allt Lunds tekniska 
högskola (LTH) och Ekonomihögskolan, men också 
med Chalmers tekniska högskola i Göteborg och 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna.  

Totalt bedrivs ett tjugotal större projekt i egen regi. 
Av dessa finns sju doktorandprojekt:

• Mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät. 

• Den varma och rena staden. 

• Mikrobiell ekosystemteknik för säkert och hög-
 kvalitativt dricksvatten.

• Membran mot brunt vatten – ”GenoMembran”. 

• Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avlopps-
 vatten.

• Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvatten 
 hantering.

• Om planering för och integrering av vatten i stads- 
 miljön – den vattenresilienta staden.

Några andra större projekt som initierats under 
året är:

VillageWaters – ett treårigt samarbete mellan sex 
länder runt Östersjön med syfte att hitta miljövänliga, 
kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara avloppssys-
tem för enskilda avlopp i glesbygd, som kan användas 
av länderna runt Östersjön.

Pipestatus – statusbedömning av ledningsnät – ett 
tvåårigt samarbete mellan ledningsnätsägare och tek-
nikleverantörer i Sverige där schaktfria metoder för 
att bedöma statusen av vattenledningar och fjärrvär-
merör ska tas fram och utvärderas. 

RECO LAB – en testbädd inom vatten, avlopp och 
matavfall som kan bidra till att utveckla det nya syste-
met för insamling och hantering av mat- och toalett-
avfallet som ska införas i H+området i Helsingborg. 
Testbädden blir en plats där innovatörer och teknik-
utvecklare kan testa sina lösningar i pilotskala eller 
fullskala fristående från befintliga tekniska system. 
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Den ska vara klar 2019. RECO LAB är en praktisk 
fortsättning av innovationstävlingen Blackwater & 
Food Waste Challenge för återvinning av toalett- och 
matavfall i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen.

Samarbetet med dricksvattenklustret DRICKS 
med säte på Chalmers tekniska högskola, respektive 
avloppsvattenklustret VA-Teknik södra med säte på 
Lunds tekniska högskola har utvidgats och fördjupats 
under 2015. Därtill har en omfattande samverkan 
med dagvattenforskarna på Teknisk vattenresurslära 
vid LTH också initierats under året och ett Formas-
projekt om framtidens dagvattenhantering beviljats 
med betydande medfinansiering från Sweden Water 
Research.  

Innovationsverksamheten genom Vattenaccelera-
torn WIN vid Ideon i Lund har fortsatt att utvecklas 
mycket positivt och för närvarande finns 54 partners 
i WIN-nätverket.  

Bolaget har ingen anställd personal. Forsknings-
tjänster hyrs in via ägarbolagen och samtliga dok-
torander är anställda av respektive ägarbolag eller 
knutna till Lunds Universitet. För den löpande 
verksamheten hyrs de administrativa tjänsterna in 
från ägarbolagen. 

Framtiden
Under 2016 kommer vidare utveckling att ske av 
bolaget. Konkret ska ytterligare industridoktoran-
der knytas till bolaget under året. Bolaget ska också 
fortsatt bevaka och bearbeta arenor för forskning, 
utveckling och innovation som finns tillgängliga na-
tionellt och på europeisk nivå. Den uppmärksamhet 
som Sweden Water Research rönt för sitt arbetssätt 
och sina leveranser kommer att förvaltas och bland 
annat kommer bolaget att engagera sig i större om-
fattning på europeisk nivå för att öka deltagandet i av 
EU finansierade forsknings- och innovationsprojekt. 

Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 
vid fem tillfällen, 6 mars, 12 maj, 5 juni, 28 septem-
ber och 11 december. 

Styrelsen har sedan årsstämman 5 juni följande 
sammansättning:

Magnus Jälminger (ordf.), NSVA, Håkan Fäldt 
(vice ordf.), Sydvatten, Johan Andersson, Sydvatten, 

Mats Helmfrid, VA SYD, Björn Persson, NSVA, 
Carina Svensson, VA SYD.

Resultatdisposition (kr)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till 
årsstämman förfogande stående medel utgörande  

Balanserade vinstmedel    60 361

Årets netto     88 712

Summa    149 073 

Disponeras på följande sätt: 

Överförs i ny räkning   149 073
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NOTER (tkr)  
   
Belopp i tkr där annat ej anges. Belopp inom parentes anger 
föregående års värde.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisnings- och värderingsprinciperna överensstämmer med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2012:1) samt Årsredovisnings regler enligt 
K3. Företaget tillämpar K3 från 2015.

Övergången till K3 har inte påverkat företagets resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys eller noter utöver utökade 
upplysningskrav. Inga effekter har således påverkat företagets 
eget kapital vid tidpunkten för övergången eller för jämförelse-
året. Övergången har inte heller inneburit att någon för företa-
get väsentlig redovisningsprincip har ändrats med undantag för 
projektredovisningen. 

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

INTÄKTSREDOVISNING
Projektredovisning

Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag till fast pris i takt 
med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräk-

RESULTATRÄKNING (tkr)  

 Not 2015 2014

RÖRELSEINTÄKTER   
Nettoomsättning 1 14 869 3 887

Summa  rörelseintäkter  14 869 3 887
   
RÖRELSEKOSTNADER   
Övriga externa kostnader 3 -14 705 -3 804

Summa  kostnader  -14 705 -3 804
   
Rörelseresultat  164 83
   
FINANSIELLA POSTER   
Övriga räntekostnader och 
liknande resultatposter  -7 -3

Summa finansiella poster  -7 -3
   
Resultat efter finansiella 
poster  157 80
   
Resultat före skatt  157 80
   
BOKSLUTS-
DISPOSITIONER 4  
Periodiseringsfond  -41 
   
Skatt på årets resultat  -27 -20
   
ÅRETS RESULTAT  89 60

BALANSRÄKNING (tkr)  

 Not 15-12-31 14-12-31

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Förutbetalda kostnader  532 915
Övriga fodringar  283 479

Kassa och bank  10 159 4 433

SUMMA TILLGÅNGAR  10 974 5 827
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

EGET KAPITAL 5  

Bundet eget kapital   
Aktiekapital (5 100 aktier)  51 51
Summa bundet eget kapital  51 5 

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst  60 0
Årets resultat  89 60

Summa fritt eget kapital  149 60

Summa eget kapital  200 111
   
OBESKATTADE RESERVER 6  
Periodiseringsfond  41 
Summa obeskattade reserver  41 

KORTFRISTIGA SKULDER   
Fakturerad men ej upp-
arbetad intäkt 2 6 571 2 363
Leverantörsskulder  500 1 735
Skatteskuld  47 20
Upplupna kostnader   3 615 1 598

Summa  skulder  10 733 5 716 

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  10 974 5 827 

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

ningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats 
som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt be-
räknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan 
redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balans-
räkningen i posten ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”.

OFFENTLIGA BIDRAG
Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida presta-
tion som krävs för att erhålla bidraget utförts. I de fall bidragen 
erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidragen som skuld 
i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga 
värdet av vad företaget har erhållit eller kommer att erhålla.

PERSONAL
Bolaget har inga egna anställda och löner. Tjänster köps in från 
ägarbolagen, samt även från Lunds universitet. Under perio-
den har fem seniora forskare och fem industridoktorander varit 
knutna till bolaget.

STYRELSE OCH VD
VD-skapet i bolaget roterar årligen mellan de som har posten 
som VD/Förbundsdirektör i ägarbolagen är VD i Sweden Water 
Research AB. Under perioden 2015-01-01–2015-12-31 har 
Jörgen Johansson varit VD. 

Från och med 2016-01-01 är Anders Ledskog VD. 
VD har under verksamhetsåret inte arvoderats från bolaget.   
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Not 1 INTÄKTER 

 2015 2014 

Intäkter från ägare 12 763 10 000
Externa bidrag  6 314 
Finansiering projekt 0 -6 113
Återföring föregående år 2 363 
Avsättning pågående projekt  -6 571

Nettoomsättning 14 869 3 887 

Not 3 ARVODE REVISORER 

 2015 2014 

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 30 8

Summa 30 8

Not 6 OBESKATTADE RESERVER 

 2015 2014 

Periodiseringsfond 2015 41 0

Summa 41 0

Not 2 UPPDRAG MED SUCCESIV
VINSTAVRÄKNING   

 2015 2014 

Ingående värden 2 363 0
Omklassificeringar -2 363 
Upparbetade intäkter -16 480 -8 746
Fakturerat belopp 23 051 11 109

Utgående redovisat värde 6 571 2 363

Not 4 BOKSLUTSDISPOSITIONER   

 2015 2014 

Periodiseringsfond 2015 41 

Summa 41 0

 

 Aktie- Bundna Balanserat Årets Summa
 kapital reserver resultat resultat eget kapital

Ingående balans 51  60  111
Vinstdisposition
Årets resultat    89 89

Utgående balans 51 0 60 89 200

Underskrifter
Malmö den 17 februari 2016

Magnus Jälminger                  Håkan Fäldt

  Carina Svensson                  Mats Helmfrid

                  Björn Persson                  Johan Andersson           

Anders Ledskog

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning 
har avgivits den 4 mars 2016

Ernst & Young AB

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har avgivits den 4 mars 2016

 Sten Dahlvid              Cecilia Lindell
Lekmannarevisor                 Lekmannarevisor

Ordförande                           Vice ordförande 

Verkställande direktör

Not 5 EGET KAPITAL
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Till årsstämman i Sweden Water Research AB, org.nr 
556945-8945 

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Sweden Water Research AB för räkenskapsåret 2015.    

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och för den interna kontroll som styrelsen och verk-
ställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgär-
der som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgär-
der som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sweden 
Water Research AB:s finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Sweden Water 
Research AB för räkenskapåret 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 

Revisionsberättelse
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Vi, av fullmäktige i Malmö och Helsingborg kom-
mun utsedda lekmannarevisorer,  har granskat 
Sweden Water Research AB:s (org nr 556945-8945 ) 
verksamhet.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten be-
drivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska 
verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen 
och kommunallagen,  god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt utifrån bolagordning och av års-
stämma och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
Granskningen har genomförts med den inritning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning.
Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens el-
ler verkställande direktörens förvaltning föreligger 
därmed inte.

Malmö den 4 mars 2016

Sten Dahlvid   Cecilia Lindell
Lekmannarevisor  Lekmannarevisor

bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen. 
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Malmö den 4 mars 2016 
Ernst & Young AB 

        
Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
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Styrelsen för Sweden Water Research, från 
vänster: Vice styrelseordförande Håkan 
Fäldt, Mats Helmfrid, Carina Svensson, 
styrelseordförande Magnus Jälminger och 
Björn Persson. Johan Andersson infälld i 
bild till höger.

Jörgen Johansson, VD, Sydvatten.
VD för Sweden Water Research  
under 2015.

Emmanuel Morfiadakis,
 hedersordförande i 

Sweden Water Research.

Anders Ledskog, Förbunds-
direktör, VA SYD.
VD, Sweden Water Research 
för 2016.

Styrelse och ledning

Arbetet i Sweden Water Research leds genom ett 
ambulerande ledarskap mellan de tre ägarnas VD 
respektive Förbundsdirektör. Under 2015 leddes 
arbetet av Sydvattens VD Jörgen Johansson. 

Forskningsarbetet drivs och utvecklas av forsk-
ningsgruppen som leds av forskningschefen 
Kenneth M. Persson och vice forskningscheferna 
Marinette Hagman och 
HB Wittgren.  

Styrelsen
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Världsledande kompetens 
för uthålliga vattentjänster.

Foto:
Ulf Celander: Sid 11 bild 4.
Salar Haghighatafshar: Baksida bild 2.
Jesper König: Sid 9 bild 2, sid 20 bild 4. 
NSVAs bildarkiv: Framsida bild 5, sid 8 bild 1. 
Lars Owesson: Sid 1 bild 1 och 4, sid 2, sid 19 och baksida bild 3. 
Linda Parkefelt: Sid 10. 
Roos & Tegnér: Sid 18 porträtt Emmanuel Morfiadakis. 
Kennet Ruona: Baksida bild 1 och 5. 
Schönherr Landscape/ADEPT Architects: Framsida bild 2 Visionsbild delområde Södra hamnen – Oceanpiren. 
Åsa Siller: Sid 3, sid 7, sid 18 styrelse och porträtt Anders Ledskog.
Johanna Sörensen: Sid 9 bild 1.
VA SYD: Sid 11 bild 1, 2 och 3. 
Ulrika Vendelbo: Framsida bild 3, sid 5, sid 18 porträtt Jörgen Johansson och Johan Anderssson.
 
Produktion: Sweden Water Research och Kristall kommunikation.
Tryck: Papper Scandia 2000, Tryckfolket.
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