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Vatten är en av de essentiella ingredienserna i livet. Medan många av oss tar dess 
tillgång för givet, lider miljontals människor av vattenbrist i varje dag. Och antalet ökar. På 
Smartvatten är vi hängivna till att spara hundratals miljoner liter vatten varje år och se till att 
alla får tillgång till rent vatten. 

Vi är övertygade om att ansvarsfull användning och hantering av vatten kan göra enorm 
skillnad på vägen till en hållbar och vatteneffektiv framtid. För att kunna genomföra det 
behöver vi noggrann information och förståelse om vår konsumtion. Det har vi fått genom 
att observera, mäta och analysera vattenanvändningen hos 7832 företag i fler än 10 000 
fastigheter i 17 länder. Smartvatten har nu den största europeiska samlingen av vattendata 
mätt i realtid av professionellt styrda företag.

Med den här skattkistan av information har vi satt ihop vår första årliga vattenrapport. Vi tar 
en närmre titt på ökande vattenpriser i Europa, hur den genomsnittliga vattenkonsumtionen 
ser ut och vad det betyder för er fastighetsportföljs CO2-utsläpp. Översikten av 
genomsnittliga storleken och förekomsten av läckor ger oss användbar information – precis 
som skillnader mellan olika fastighetstyper. 

Vi hoppas att detta dokument ger er värdefulla insikter och inspiration, och ser fram emot att 
jobba tillsammans på vägen mot en hållbar framtid.
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HELSINGFORS
2011 2021 Ökning

€ 2,91 € 4,04 39 %

STUTTGARD
2011 2021 Ökning

€ 4,09 € 5,64 38 %

GÖTEBORG
2011 2021 Ökning

€ 2,64 € 3,88 47 %

BRYSSEL
2011 2021 Ökning

€ 3,38 € 4,00 18 %

MALMÖ
2011 2021 Ökning

€ 1,65 € 2,74 66 %

OSLO
2011 2021 Ökning

€ 2,65 € 4,89 84 %

BERLIN
2011 2021 Ökning

€ 4,75 € 6,26 32 %

MÜNCHEN
2011 2021 Ökning

€ 3,59 € 5,32 48 %

STOCKHOLM
2011 2021 Ökning

€ 1,52 € 2,29 51 %

ANTWERPEN
2011 2021 Ökning

€ 3,11 € 4,43 42 %

AMSTERDAM
2011 2021 Ökning

€ 3,96 € 4,19 6 %

ROTTERDAM
2011 2021 Ökning

€ 3,94 € 4,55 15 %

ESPOO
2011 2021 Ökning

€ 3,19 € 4,05 27 %

VVAATTTETENNPPRRIISSEETT  
ÖÖKKAARR
Priset på vatten blir högre över hela världen. Den 
globala befolkningsökningen leder till ökad efterfrågan, 
vilket i kombination med effekter av utsläpp och 
klimatförändringar har gjort att vatten är en ovanlig, och 
väldigt värdefull, resurs.

När efterfrågan ökar för en ändlig resurs så går priset 
upp. Men det handlar om mer än så. Ökad efterfrågan 
betyder att vattenbolag över hela världen är skyldiga att 
investera mer i produktion och infrastruktur. 
Detta leder till ännu högre kostnader vilket blir tydligt 
genom vattenpriset - men även indirekt genom höjda 
skatter. Inom fastighetssektorn är den kombinerade 
kostnaden för vattentillgång, uppvärmning av vatten och 
reningssystem redan en av de största kostnaderna för att 
sköta en fastighet. 

En årlig mätning av globala värdet 
av vatten, 2021 Global Water Tariff 
Survey, visar att i västra Europa så 
har priset för vatten stigit oerhört de 
senaste 10 åren. Eftersom effekterna 
av klimatförändringen ökar, kommer 
denna trend troligtvis fortsätta.

* Priser listade per m³
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Genomsnittlig konsumtion i liter/m² per månad 2018–2021
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GGEENNOOMMSSNNIITTTTILLIGG  
VVAATTTTEENNKKOONNSSUUMMTTIIOONN
I Finland är den genomsnittliga vattenkonsumtionen 
93 liter för en person som bor ett lägenhetshus eller 
radhus, när vattnet debiteras baserat på användning. En 
finsk invånare har i snitt en boyta på 40 kvadratmeter per 
person. Det betyder att den genomsnittliga konsumtionen 
av vatten är 2,3 liter/m² per dag.

I Sverige är den genomsnittliga konsumtionen av vatten 
140 liter per person, med en boyta på 42 kvadratmeter per 
person. Det betyder att den snittliga vattenkonsumtionen 
är 3,3 liter/m² per dag.

Nederländerna har ett snitt på 123 liter per person, med en 
genomsnittlig yta på 65 kvadratmeter per person. Deras 
genomsnittliga konsumtion hamnar på 1,9 liter/m² per dag. 

Tittar man på hela Europa landar den genomsnittliga 
konsumtionen på 143 liter per person dagligen, med ett 
snitt på 43 kvadratmeter per person. Den genomsnittliga 
europeiska konsumtionen är då 3,3 liter/m² per dag.

Tack vare vår realtidsövervakning, vårt läckage
detekteringssystem och vattenbesparande åtgärder så 
ser vi att genomsnittsförbrukningen för Smartvattens 
kunder är 2,6 liter/m² per dag, vilket är mycket lägre än 
den genomsnittliga konsumtionen
i Europa. Detta märker vi särskilt i 

 
 143 

l/dag 

Finland, där våra tjänster och 
vatten besparade installationer är 
vanliga, att deras 
vattenkonsumtion är betydligt 
lägre än i övriga Europa. 

ÅRLIG VATTENRAPPORT 2022 4



GGEENNOOMMSSNNIITTTTLILIGGTT 
LLÄÄCCKKAGAGEE
När det kommer till fastighetsläckage försvinner det i genomsnitt 1,7 liter vatten per minut. Det är 
bara 28% av en krans normala tappflöde (6 liter/minut) men det kan snabbt bli många liter och höga 
kostnader – och det innan vi tagit hänsyn till potentiella vattenskador.

Fastigheter kan råka ut för läckage på över 15m³ per dag – vilket är mer än 15 000 liter – och om de 
fortsätter i en månad kan det kosta över 10 000 kronor i månaden. 

Genomsnittliga storleken av läckor mätt i m³ mellan 
2018–2021
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FÖREKOMST FÖREKOMST 
AV LÄCKAGEAV LÄCKAGE
Läckor uppstår i alla former och storlekar: från 
översvämmade källare till en droppande kran eller 
en rinnande toalett. Oavsett om orsaken är väder, ett 
trasigt rör, ett VVS-problem eller en trasig maskin så 
är resultatet detsamma: vatten slösas och er fastighet 
riskerar stora skador.

Över 50% av alla fastigheter har råkat ut för 
läckagelarm under varje månad under 2021. Det 
betyder att nästan hälften av alla fastighetskunder 
råkar ut för en läcka varje månad. Som 
fastighetsägare och förvaltare är våra kunder 
vanligtvis inte slutanvändare av byggnaderna. 
Hyresgäster är inte ansvariga för underhåll och det 
händer ofta att de inte upptäcker små läckor - eller 
avstår från att rapportera dem. Till exempel kan en 
konstant rinnande toalett i en kontorsbyggnad gå 
obemärkt förbi och även om det kan verka obetydligt, 
så är det en betydande mängd vatten som slösas bort. 

Med automatisk läckagedetektering och omedelbara 
larm, finns det otroligt stor potential att minska det 
slöseri av vatten som uppstår på grund av små läckor. 
När det kommer till större läckor låter Smartvattens 
tjänst er begränsa eller förebygga stora skador på er 
fastighet. 

Genomsnittlig procent av kunder som har erfarit 
minst en läcka i månaden åren 2018–2021

100

80

60

40

20

0

50 %

Bosta
d

Idrott

Detaljh
andel

Kontor

Utbild
ning

Underhålln
ing

Omso
rg 

Sjukvå
rd

Industr
i

Offe
ntlig

a byg
gnader

Allm
änna byg

gnader

Annan

ÅRLIG VATTENRAPPORT 2022 6



KOLDIOXIDUTSLÄPPKOLDIOXIDUTSLÄPP
Att sköta sin vattenkonsumtion handlar inte bara om vatten. Det handlar 
även om era koldioxidutsläpp. Rening av (sjö)vatten för att göra det 
drickbart, transporten av det till er fastighet, uppvärmning av vatten för 
dusch eller bad och hantering av spillvatten efter att det går ner i avloppet 
är exempel på saker som leder till koldioxidutsläpp. Genom att förbättra er 
fastighetsportföljs vatteneffektivitet sparar ni alltså inte bara vatten – ni 
minskar även ert koldioxidavtryck.

Genomsnittliga CO2 utsläpp mätt i kg/m² per månad på 
grund av vattenkonsumtion under åren 2018–2021 
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TYPER AV FASTIGHETERTYPER AV FASTIGHETER
På vilket sätt vatten konsumeras beror mycket på byggnadens syfte. För att kunna 
dela vår insamlade data på ett mer användbart sätt har vi på tidigare sidor delat in 
fastigheter i olika typer. Till exempel sker den högsta konsumtionen i lägenhetshus ofta 
under morgnar, kvällar eller under helger medan kontor ser en ökad användning under 
arbetstimmar. Och när vi ändå är inne på företagsbyggnader, så är det stor skillnad på en 
byggnad fylld med bås eller en som främst består av installationer och maskiner.

Vi har nedan valt ut några kategorier för att ge en insyn i 
vad som skapar skillnaderna i konsumtion, storlek på 
läckage och utsläpp.

Idrott

Vattenkonsumtionen i fastigheter som faller under kategorin 
idrott är markant högre än i många andra kategorier. I de 
här byggnaderna, till exempel idrottsarenor, leder den stora 
mängden besökare vid rusningstider och mängden mat och 
dryck till en mycket högre grad av konsumtion. Det betyder 
även att mycket mer varmvatten används - och det i sin tur 
innebär att koldioxidutsläppen ökar. 

Förekomsten av läckor är också högre. Toppar i 
konsumtion under matcher i kombination med perioder 
av nästan ingen användning leder till att vattensystemet 
blir belastat. Lägger ni till försenat underhåll så innebär 
det en stor risk för läckage. Eftersom fastigheten stänger 
ner efter matcherna som spelas under helgen, kan 
rinnande toaletter gå obemärkta i en vecka om ingen 
aktivt letar efter dem.

Allmänna byggnader
I allmänna byggnader är det ofta en motsatt situation än 
ovan. Mängden besökare är mycket lägre, och den 
konstanta närvaron av vaktmästare eller dagliga städare 
betyder att läckor blir snabbt upptäcka och lagade.

Industri
Fastigheter inom industrin får erfara mycket större läckor 
än andra kategorier på grund av olika faktorer. Dessa 
platser arbetar oftast med storskaliga installationer 
som använder mycket vatten, vilket kräver större 
vattenrör, vilket resulterar i större läckor om de blir 
skadade. Kombinerat med den dagliga användningen av 
arbetsfordon och maskiner, som liftar och lastbilar i närheten 
av dessa maskiner och rör, så är risken för olyckor högre. 

PANDEMIN

Kontor
Under pandemin har våra konsumtionsvanor 
helt förändrats för både kontors-och 
bostadsbyggnader. Kontorsbyggnader 
använde plötsligt mycket mindre vatten, och 
med ett begränsat antal personer 
närvarande i kontoren kunde läckage förbli 
oupptäckta under längre tidsperioder. 
De flesta organisationer betalar sina 
vattenräkningar i förskott där de faktureras 
baserat på den historiska konsumtionen. 
Det betyder att väldigt många företag och 
organisationer betalade hundratusentals 
kronor för vatten de alltså aldrig 
konsumerat. Detta gör data baserat på 
realtidsmätning av vattenförbrukningen 
desto mer relevant.

Bostadsbyggnader
För bostadsbyggnader hände det 
motsatta. Då majoriteten av befolkningen 
arbetade hemifrån, så ökade även 
vattenkonsumtionen avsevärt. Ett flertal 
kunder inkluderar vatten i sina avgifter och 
skickar ut fakturor för det kommande året. 
Vi kunde då hjälpa dem att beräkna de extra 
kostnader som de annars skulle behöva 
justera i efterhand, och på så sätt kan de 
undvika ytterligare avgifter som annars hade 
uppkommit längre fram.
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SLUTSATSSLUTSATS
På grund av stigande vattenpriser världen över blir ansvarsfull 
vattenhantering allt viktigare för fastighetssektorn. Genom 
att fokusera på att minska slöseri och förbättra hela 
vattensystemet kan ni spara både pengar och värdefulla 
naturresurser. För att ni ska kunna göra det, behöver ni 
noggrann information och en tydlig vattenstrategi. Det är där vi 
kommer in i bilden.  

Vattenkonsumtionens påverkan

Så hur ska vi tolka siffrorna som redovisats i den här rapporten? De visar på att priset för 
vatten ökar kraftigt. De tyder på att läckor inte är ovanliga – snarare tvärtom. Storleken 
på läckage kan variera från en droppande kran i en lägenhet till ett sprängt högtrycksrör i 
en fabrik. Men oavsett vilka typer av fastigheter er portfölj består av så kommer läckage 
att ske.

Siffrorna visar oss även att påverkan av vattenkonsumtion är mycket större än vad det 
verkar vid första anblick. Att konsumera vatten kräver energi. Mängden energi som ingår 
i transport, uppvärmning och behandling av vatten ska inte underskattas. Genom att 
spara vatten minskar ni också ert utsläpp av koldioxid. 

Övervakning, mätning & underhåll

Genom övervakning av er vattenkonsumtion och implementering av ett spårningssystem 
för läckage kan ni förebygga stora skador och undvika att slösa stora mängder vatten 
och pengar. Och genom att spåra, mäta och analysera er konsumtion får ni ovärderlig 
information om era fastigheter, vilket möjliggör implementering av vattenbesparande 
åtgärder och ett ansvarsfullt förvaltande av vatten.   

Och det är precis det vi hoppas hjälpa våra kunder med. Smartvatten förser data av 
hög kvalitet i realtid, skickar direkta varningar om läckage och delar sin expertis för 
att hjälpa er skapa en tydlig vattenstrategi. Anslut er till oss och minska vattenspill, 
koldioxidutsläpp och kostnader samtidigt som ni ökar värdet på era tillgångar. 
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HUR NI SKAPAR ER HUR NI SKAPAR ER 
VATTENSTRATEGIVATTENSTRATEGI
Vatten är en av största utgifterna inom fastighetsskötsel. Varje kran, dusch, toalett 
och värmekälla leder till att miljontals liter vatten konsumeras. Lägg till kostnader för 
oupptäckta läckor och överdriven användning, och det finns otrolig potential för att 
spara både vatten och pengar.

En tydlig vattenstrategi hjälper er säkerställa att era fastigheter använder vatten 
ansvarsfullt, samtidigt som ni sparar pengar och minskar trycket på naturens 
resurser. Med Smartvatten, är allt som krävs är 5 enkla steg:

Mät – Vår enkla anordning installeras direkt på er fastighets vattenmätare 
och kopplas till vår molnbaserade mjukvara. Tillsammans mäter och 
dokumenterar den er konsumtion i realtid. 

Analysera – Denna data tillåter vårt system att upptäcka alla avvikelser och 
skicka ut direkta varning om läckor, så att ni kan agera fort och förebygga 
stora mängder slöseri och skador. Regelbundna rapporter och vår digitala 
portal förser er med detaljerad insyn om er vattenkonsumtion.

Utvärdera – För att få en helhetsbild undersöker våra experter det 
nuvarande skicket av er vattentillförsel, era installationer och ert 
reningssystem. Vi listar ut exakt var ni kan spara och hur ni gör det så 
effektivt som möjligt.

Lägg upp en strategi – Med all den här informationen är vi redo att dela 
vår insyn om hur ni bäst genomför förbättringar. Tillsammans lägger vi 
upp en plan för att uppgradera ert system och minimera både slöseri och 
kostnader.

Spara – Genom att installera vattenbesparande anordningar och se till 
att hela vattensystemet går smidigt, kommer ni att vara i gång med ett 
användarvänligt, hållbart och framtidsförsäkrat vattenförvaltningssystem. 
Dags att börja spara vatten, tid och pengar! 

Redo att ta det första steget mot ökad vatteneffektivitet? 
Kontakta oss på info@smartvatten.com.

1
2
3
4
5
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SAMLA POÄNG FÖR SAMLA POÄNG FÖR 
GRESB OCH BREEAMGRESB OCH BREEAM
Hållbarhetscertifieringar säkerställer att era åtgärder och framsteg är ordentligt 
fastställda, värderas korrekt och att era värden är jämförbara. Och hos Smartvatten 
får ni en flygande start.

I den årliga GRESB-bedömningen, garanterar Smartvattens tjänst att ni får minst 4,66 
poäng av 100 i kategorin Vattenprestanda. Hos BREEAM tjänar ni automatiskt 18 
poäng – 29 när ni aktivt arbetar med vårt system.

 

GRESBpoäng för vatteneffektivitet när ni använder Smartvatten

WT1 – Vattenanvändning Rapportering av vattendata ger 4 poäng förutsatt att 100% av er fastighetsportfölj har 12 
månaders vattenförbrukningsdata för all sammanlagd våningsyta. Om ni inte når 100% av 
våningsytan benchmarkas portföljens datatäckning och poängsätts dynamiskt. Det innebär att om 
ni till exempel har 70% datatäckning på kontorstillgångar i Europa kommer ni få ett annat resultat 
än om ni har industritillgångar på samma plats och med samma datatäckning. Poängsättningen 
varierar då mellan 0–4 poäng. 

MR3 – Extern granskning 
av vattendata

Smartvatten erbjuder årliga granskningsutlåtanden till kunder för att bekräfta deras årliga 
vattenanvändning. Detta ger 0,4166 poäng. 

RA4 – Vatteneffektivi
seringsåtgärder

Ofta har tillgångarna i fastighetsportföljen haft automatiska (smarta) mätare installerade under de 
senaste 3 åren. Detta ger automatiskt 0,25 poäng. 

BREEAMpoäng for vatteneffektivitet när ni använder Smartvatten
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WAT01 – Vattenanvändning När vår enhet är installerad på er fastighets huvudmätare får ni 4 poäng. När varje 
installation eller våning, som står för mer än 10 % av vattenanvändningen, är utrustad med 
en undermätare och ytterligare en enhet, får ni 2 poäng till.

WAT07 – Läckage
detektering, huvud vatten
ledning 

Efter ett helt kalenderår med Smartvattens läckagedetektionssystem tilldelas ni 4 poäng. 
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WAT11 – Mätning av 
vattenanvändning

Om ni delar insamlade data från er vattenmätare årligen, vilket ni antagligen redan gör, får ni 
4 poäng. Genom att använda Smartvattens tjänster behöver ni inte längre dela datan själv - 
det sker automatiskt. 

WAT12 – Övervakning och 
rapportering av vatten
användning

När ni använder Smartvatten tjänar ni automatiskt 2 poäng genom att ha en vattenpolicy och 
(minst) daglig registrering av data. Ni kan tjäna upp till 8 poäng när ni jämför er data med 
uppsatta mål, rapporterar era resultat internt och publicerar dom i er offentliga årsredovisning. 
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WAT18 – Minskad 
vattenanvändning

Smartvatten erbjuder en återkopplingsprocess som gör att ni automatiskt får 1 poäng. Ni kan 
dock tjäna ytterligare 2 poäng genom att utse specifika medarbetare som ansvariga för att 
förhindra slöseri med vatten och erbjuda dem formell, regelbunden utbildning för ändamålet. 

WAT19 – Implementering 
och övervakning av vatten
policy

Genom att övervaka er användning och ha ett vattenledningssystem får NI 1 poäng. Gör ni det 
genom aktivt arbete med vårt system får ni istället 2 poäng. 

WAT19 – Vattenanvändning 
föregående år 

Ni får 2 poäng om ni mäter er vattendata under hela kalenderåret. Vi sköter detta åt er genom 
att automatiskt mäta er data vid midnatt den 1 januari. 
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Vad vi gör

Vår enhet kommer utrustad med optimal igenkännings-
teknologi, är installerad på er fastighets vattenmätare och 
spårar samt dokumenterar er vattenkonsumtion i realtid.

Enheten är direktkopplad till vår molnbaserade mjukvara, där 
er data samlas och analyseras utan fördröjning.

Alla avvikelser i vattenkonsumtion utlöser en varning – 
vilket hjälper er att snabbt agera mot läckage och skydda er 
egendom från stora skador.

Våra rapporter förser er med detaljerad insyn om er vatten-
konsumtion, vilket vi kan använda för att hjälpa er skapa en 
tydlig vattenstrategi som sparar vatten, tid och pengar.

KOM IGÅNG MED KOM IGÅNG MED 
SMARTVATTENSMARTVATTEN
Vilka vi är

Sedan starten 2013 har Smartvatten 
åtagit sig att göra hållbarhet 
användarvänligt. Från att producera 
energicertifikat, tillhandahålla 
enkla vattenbesparande 
installationstjänster i Finland 
och underlätta fjärrövervakning 
av vattenförbrukningen i Europa 
till att erbjuda full service inom 
vatteneffektivitet världen över. 

Över 1000 nöjda kunder har redan gått med. Läs om deras erfarenheter hos  
smartvatten.com/se/referenser-smartvatten.

Vill ni veta mer? Kontakta oss! 

FINLAND

Kari Haahtela 
Sales Manager Finland 
kari.haahtela@envera.fi

SVERIGE, NORGE OCH DANMARK

Patrik Tjäder 
Sales Manager Nordics 
patrik.tjader@smartvatten.se

GLOBAL

Tim Twisk 
Global Key Account Manager 
tim.twisk@smartvatten.com

NEDERLÄNDERNA, BELGIEN OCH 
LUXEMBURG

Raymond Tieman 
Sales Manager Benelux 
raymond.tieman@smartvatten.nl
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