VA-guiden AB är bolaget som driver:
• Avloppsguiden
• Dagvattenguiden
• VA-planeringsguiden
och den nationella mötesplatsen och konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.
VA-guiden bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp,
dagvatten och VA-planering. De tre guidernas hemsidor är navet i
verksamheten. Medlemmarna kan också utbyta erfarenheter genom
att delta i workshops, studiebesök och seminarier som arrangeras av
de olika guiderna.
Den nationella mötesplatsen och konferensen Vatten Avlopp Kretslopp är också ett tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Fördjupande seminarier och presentationer av nyheter ger nya insikter
och nya kontakter. I mötesplatsen deltar även branschen i den stora
utställning som presenterar modern teknik och olika lösningar.
Fastighets-ägare bjuds också in till utställningen för att se vad marknaden har att erbjuda.
10 år av förändring
Avloppsguiden föddes 2004, som ett samverkansprojekt mellan tre
företag och på initiativ från några kommuner. Avloppsguiden växte
fort och har idag över 200 medlemskommuner. År 2010 tillkom
dagvattenguiden och 2011 VA-planeringsguiden. År 2011 var också
första året VA-guiden drev den nationella konferensen Vatten Avlopp
Kretslopp i egen regi. Avloppsguiden hade då redan under många år
varit medarrangör i föregångaren, Avlopp & Kretslopp.

Björn Eriksson
Redaktör Avloppsguiden
018-10 57 00

FRÅGA EXPERTERNA!
Vi har hundratals frågor & svar inom områdena
avlopp, dagvatten och VA-planering i vår kunskapsbank. Som medlem kan du både ställa frågor till
experterna och ta del av andras frågor och svar.

Jonas Andersson
WRS Uppsala AB,
Våtmarker och
dammar

Katarina Gustafsson
Redaktör Avloppsguiden
018-10 55 06

Jonas Christensen
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB,
Juridik för enskilda
avlopp

Stina Adielsson
Redaktör Dagvattenguiden
018-10 57 03
Astrid Grinell
Redaktör VA-planeringsguiden
Projektledare Vatten Avlopp Kretslopp
018-10 57 03
Mattias Mattsson
Marknadschef, 0583-406 78
Elin Johansson
Säljare, 0583-406 74

Sofia Eskilsdotter

Mats Johansson

SE Landskap och
SLU, Växtgestaltning, växtbäddar
och skötsel

Ecoloop AB,
VA-planering,
VA-rådgivning,
Processledning

Magnus Lind

Peter Ridderstolpe

Håkan Jönsson

Erik Kärrman

Thomas Larm

Urban Water
Management,
Beslutsstöd i
VA-planering

StormTac AB,
Åtgärdsplaner,
recipientpåverkan

Eidar Lindgren

Peter Nilsson

Bo Olofsson

KTH,
Grundvatten,
föroreningsspridning

Jakob Ottoson

VA-teknik och
Vattenvård,
Traditionell teknik för
enskilda avlopp

Gilbert Svensson

Ida Sylwan

Krister Törneke

SLU,
Kretslopp: systemanalys, källsorterande
system, urinsortering,

Emmelie Lignell
Säljare, 0583-406 72
Carina Jonsson
Säljare, 0583-406 74
Mailadresser:
fornamn.efternamn@vaguiden.se

Torkel Öste AB,
Lantmätare inom
fastighetsjuridik

Vatten Avlopp Kretslopp som ofta förkortas VAK är den
nationella mötesplatsen för alla som arbetar med små
avlopp, dagvatten och VA-planering.
Varje år kommer flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter
för att knyta kontakter, inspireras och
uppdatera sig. Varje år har ett eget tema.
VAK 2015 äger rum i Borås 19–21 mars
och arrangeras i samarbete med Borås
stad och Borås Energi och Miljö.
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KONTAKTA OSS
Erik Gunnarsson
VD
0583-406 71

WRS Uppsala AB,
Tekniklösningar för
småskalig avloppsrening

KTH,
Rättsliga frågor
kring dagvatten

Urban Water Management och Luleå
Tekniska Universitet,
Dimensionering av
dagvattensystem

Institutet för
jordbruks- och miljöteknik, Förtillverkade
avloppsanläggningar

Livsmedelsverket
och SLU, Smittskydd

Vi bygger nätverk och samlar
kunskap inom små avlopp,
dagvatten och VA-planering.

Tyréns, VA-planering,
organisations- och
teknikutredning

Kalle Selander, talare på VAK 2014
i Örebro.

Du spar tid och resurser.
Brukskontoret, 694 99 Skyllberg • Tel 0583-405 00

Bild & Kultur AB • 2014

vattenavloppkretslopp.se
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Nationell kunskapsbank om små avlopp

På avloppsguiden finns oberoende information om små avlopp.
Webbplatsen riktar sig till husägare, myndigheter och branschen.
Avloppsguidens husägarsidor innehåller fakta om små avlopp, framförallt riktat till fastighetsägare i begrepp att anlägga en enskild
avloppsanläggning. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips
och goda råd. I diskussionsforumet kan husägare ställa sina frågor
och ta del av andras erfarenheter på området.
Medlemssidorna vänder sig till kommunernas miljökontor. Här finns
en stor kunskapsbank med rapporter och expertsvar inom juridik,
avloppsteknik och kretslopp. Medlemmar kan även ta del av nyhetsnotiser och engagera sig i en användarförening som ger möjlighet att
lyfta angelägna frågor till nationell nivå.
Avloppsguiden Bransch används av den som letar efter produkter
eller tjänster. Här finns kontaktuppgifter till fler än 700 entreprenörer
runt om i landet och ett fyrtiotal tillverkare. I produktregistret hittar
du alla marknadens produkter och tjänster som rör avlopp. Nyheter
och tips på utbildningar presenteras också på branschsidorna.
Avloppsguiden arrangerar medlemsträffar, utbildningar, driver projekt, ger ut nyhetsbrev, tar fram rapporter och samverkar med aktörerna på området.
www.avloppsguiden.se

På avloppsguiden
hittar du
223 medlemskommuner
700 entreprenörer/konsulter,
tillverkare och analysföretag

Kontakta mig för mer
information.
Katarina Gustafsson
Redaktör Avloppsguiden
katarina.gustafsson@vaguiden.se
018-10 55 06

För dig som arbetar med
kommunal planering av vatten och avlopp

Samlingsplatsen för alla som arbetar med dagvatten

Dagvattenguiden är en samlingsplats för kunskap, information
och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering.

VA-planeringsguiden – En nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal planering av vatten och avlopp.

Dagvattenguiden är ett stöd för yrkesverksamma. Den vänder sig
till plan-, hus- och landskapsarkitekter, samhällsplanerare, tekniska
konsulter, tillverkare, projektörer, byggnadsingenjörer samt till
tjänstemän inom kommunala förvaltningar för teknik, samhällsbyggnad och miljö- och hälsoskydd samt inom regionala och nationella
myndigheter.

VA-planeringsguiden riktar sig till dig som arbetar med VA-planering
på kommunens plan-, VA- eller miljöförvaltning, på kommunförbund
eller bolag.

På dagvattenguiden
hittar du

Dagvattenguidens medlemssidor innehåller ett bibliotek med en stor
samling rapporter inom områden som dimensionering, föroreningar,
lagar, kommunala dagvattenstrategier, provtagning, reningsfunktion
och tekniska utredningar. Som medlem får du även webbplatsens reportage och expertpanelens svar. Här presenteras också erfarenheter
om tekniska dagvattenlösningar och kommuners dagvattenarbete.

• Bibliotek med över 350
rapporter om dagvatten

I dagvattenguidens produktregister finns allt från sedumtak till vägtrummor. Här kan alla som vill söka efter dagvattenrelaterade produkter ordnande efter användningsområde.

• Produktregister med
artiklar och tjänster för
mark, byggnader, dammar
osv.

Dagvattenguiden arrangerar studiebesök, workshops och
utbildningar inom området dagvatten. Vi skickar också
ut ett kostnadsfritt nyhetsbrev 8–10 gånger per år.

• Nätverk

www.dagvattenguiden.se

• Reportage och artiklar
• Erfarenhetsutbyte
• Expertpanel med frågor
och svar

På VA-planeringsguidens medlemssidor finns en kunskapsbank med
över 200 rapporter, utredningar, kommunala planer och strategidokument. Medlemmarna kan få expertsvar i juridiska, ekonomiska,
tekniska och organisatoriska frågor. I diskussionsforumet kan medlemmarna direkt utbyta erfarenheter med varandra. Foruminläggen
kan till exempel handla om i väntan på kommunal VA, särtaxor eller
VA-rådgivning för enskilda avlopp. Du håller dig enkelt uppdaterad
genom våra nyhetsbrev och medlemsnytt.
I ”mina VA-planeringsvänner” finns en beskrivning av alla medlemskommuner och var de ligger i VA-planeringsarbetet. tillsammans
med aktuella kontaktuppgifter.
VA-planeringsguiden ordnar medlemsträffar, utbildningar och workshops för att öka erfarenhetsutbytet.

På VA-planeringsguiden
hittar du
• Nyheter
• Kunskapsbank
• Fråga Experten
• Nätverk och kontaktlistor
• Omvärldsbevakning
• Diskussionsforum
• Utbildningar och
seminarier
Kontakta mig för mer
information.

www.vaplaneringsguiden.se
Kontakta mig för mer
information.
Stina Adielsson
Redaktör Dagvattenguiden
stina.adielsson@vaguiden.se
018-10 57 03

Astrid Grinell
Redaktör VA-planeringsguiden
astrid.grinell@vaguiden.se
018-10 57 03

