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IWA Tokyo



IWA = International Water Association
Världsomspännande vattenorganisation



Vartannat år hålls en stor vattenkongress 
– i år var det i Tokyo!



Följ med till Tokyo Big Sight!



Under 6 dagar möts 10 000 personer…
…från 100 länder för att prata vatten och avlopp



49 workshops

88 technical sessions

633 posters

27 poster sessions

Och Tokyos borgmästare 
som inledningstalar

 

462 presentationer



Gemensam nordisk monter för nätverk & seminarium



Nu ska ni få höra vad vi lärde oss! 

Men först lite grann om        (vatten) i Japan…



Dagvattenmagasin i Tokyo – där det regnar rejält!



Tokyo använder 
lika mycket dricksvatten 

varje dag 
som Lund använder

på ett år



Skånes största 
dricksvattenledning

Tokyos största dricksvattenledning



Ledningarna säkras för att klara jordbävningar



Ledningsarbeten utförs på natten, 
sen på med asfalt igen innan morgontrafiken!



Å du får alla spolningar du kan 
önska dig…uppåt…neråt

På toa sparas både plats & vatten



Nu tillbaka till mässan på IWA kongressen



Vad gör man på IWA kongress?

• Går på seminarier
• Workshopar
• Håller föredrag
• Presenterar posters
• Presenterar projekt
• Nätverkar
• …och lär sig massor!



Vi var där 



…och vi kom hem igen…här kommer vi nu live!



4 spaningar från Tokyo:

Hållbarhetsmålen
Innovation

Off grid
Smarta prylar



SDG 6: Clean water and sanitation

844 miljoner saknar vatten för grundläggande behov

2,1 miljarder saknar dricksvatten av god kvalitet



Water: connecting people!

38% av vattnet som behövs för Europas livsmedel 
kommer från utanför Europas gränser





Future muti-separate system: controlled water cycle

Open water

Simpel 
stormwater 
treatment
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detention
volume

Groundwater
drainage
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Smarta saker



Vattenläckageprojekt
• Närmare 10 projekt
• DMA, ljudloggrar, smarta vattenmätare

Smarta system



TerraSAN Anti-biofilm 
PE Water Pipe



あなたの注意をありがとう
(Tack för uppmärksamheten)
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