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Underhåll av infrastruktur 
är en het fråga

Under 2021 har vi översköljts av webinarier, rapporter och 
tidningsartiklar som handlar om vikten av underhåll av infra-
struktur eller hur eftersatt underhållet är. De kraftiga över-

svämningarna som drabbade Sverige intensifierade samhälls-
debatten ytterligare och det blev uppenbart för många att 

infrastrukturen måste underhållas bättre för att stå emot de 
påfrestningar som klimatförändringarna innebär.

Att underhåll av infrastruktur är en så högaktuell fråga motiverar såklart oss som arbetar 
i programmet och det skickar också tydliga signaler till samhället om behovet av den 
forskning som vi bedriver. Det sammantaget leder till att våra resultat blir bättre och att 
resultaten får större spridning.

Livskraftigt forskningsområde
Genom Mistra InfraMaint banar vi ny mark då vi skapar vi en forskarmiljö dedikerad till 
underhåll av infrastruktur. Det innebär att vi utbildar nya forskare inom området, får 
seniora namnkunniga forskare att förflytta sig mot underhållsforskning och skapar en 
arena för dialog inom området. I Sverige har forskning om underhåll av infrastruktur varit 
sällsynt, men nu ser vi att vi börjar bygga upp en kritisk massa av forskare för att forsk-
ningsområdet ska bli livskraftigt. 

Dessa forskare börjar nu leverera resultat i form av vetenskapliga artiklar och rapporter, 
men än viktigare är att de sprider sin kunskap i samhället. Våra doktorander är en viktig 
framgångsfaktor i arbetet att bygga kompetens och sprida kunskap i de organisationer de 
är knutna till. Doktorander och postdoks är därför centrala aktörer i programmets arbete 
med kompetensöverföring från akademin till kommunerna. Detta gäller inte bara för våra 
fyra kommundoktorander utan för samtliga elva doktorander och tre postdoks eftersom 
nästan alla våra projekt bygger på samverkan mellan kommuner och akademin.

Resultat från projekten
Under 2021 startades inte mindre än fem nya projekt upp och nu är det totala antalet 
projekt inom programmet 25 stycken. De flesta projekten har nu kommit upp i full fart 
och vi börjar se att vetenskapliga resultat börjar ramla in. Ett betydelsefullt resultat är att 
ytterligare en av programmets doktorander har disputerat. I april försvarade Carolina 
Liljenström lyckosamt sin avhandling om livscykelanalyser. Carolina kommer att fortsätta 
sitt arbete i projektet även efter disputationen.
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Vi börjar nu närma oss slutet av programmets första fas. Flera av programmets projekt 
är dock försenade och för vi ska kunna genomföra en rättvis halvtidsutvärdering har vi i 
samråd med Mistra beslutat att Fas 1 förlängs med sex månader och avslutas sommaren 
2023. Under 2021 har arbetet med planering av programmets andra fas påbörjats, ett 
arbete som kommer pågå under hela 2022. 

Planering av Fas 2
Målet är att förbereda den kommande halvtidsutvärderingen, som genomförs i början av 
2023. Det arbetet innefattar dels att samla in och sammanställa de resultat vi har uppnått 
inom programmet, dels att inspireras och planera inför framtida forskningsprojekt. Som 
en del i det arbetet genomförde vi under hösten en seminarieserie som fokuserar på stora 
utmaningar för kommunal infrastruktur. Arbetet med halvtidsutvärderingen och plane-
ringen av Fas 2 kommer att vara viktiga arbetsuppgifter för vår nya biträdande program-
chef Magnus Arnell, som ni kan läsa mer om i avsnittet Nyckelhändelser 2021.

Framtiden för Mistra InfraMaint är ljus. Vi har nu de perfekta ingredienserna för att 
skapa fortsättningen av vårt program med nya forskningsprojekt. Vi har kompetenta 
forskare med resultat som de kan bygga vidare på, en kunskapsbas att sprida i samhället, 
engagerade behovsägare, ett allmänintresse samt svåra samhällsutmaningar att tackla. 
Vi är stolta över det program vi har lyckats bygga så här långt men samtidigt känner vi att 
detta bara är början och vi längtar efter att få se vad som ligger framför oss.

Lars Marklund
Programchef



Nyckelhändelser 2021

Webbinarieserie om framtidens 
kommunala infrastruktur
Under hösten arrangerades fem webb-
inarier med olika teman: Befolkningen, 
klimatet, finansiering, digitalisering och 
kompetens. 

https://mistrainframaint.se/seminarieserie/

Carolina Liljenström disputerade 
om LCA i transportinfrastruktur 
Ett intressant resultat av hennes forsk-
ning är en kartläggning som visar att da-
gens livscykelanalyser (LCA) sällan väger 
in framtida klimatförändringar.

https://mistrainframaint.se/miljopaverk-
an-framtida-underhall-designstadiet/

Ny biträdande programchef
Magnus Arnell är forskare i urbana vat-
tensystem och hållbarhet inom avlopps-
system vid RISE och Lunds universitet. 
Han är också ordförande i VA-kluster 
Mälardalen.

https://mistrainframaint.se/magnus-ar-
nell-ny-bitradande-programchef-i-mistra-in-
framaint/
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Företag oförberedda på  
vattenleveransavbrott

Verksamheten i företag påverkas i olika omfattning av 
att inte ha tillgång till vatten. Hotell- och restaurang-
branschen påverkas kraftigt redan vid ett oplanerat 

vattenavbrott på två timmar, visar en studie som gjorts i 
Mistra InfraMaint. Skogsbruksindustrin är den bransch 

som klarar sig bäst vid ett avbrott.

I en studie som gjorts i Mistra InfraMaint har 1405 svenska företag inom i princip alla 
näringsgrenar svarat på en enkät kring sin vattenförsörjning och vattenanvändning. Inte 
inom någon näringsgren är samtliga företag opåverkade av ett avbrott.

 
Livsmedelsföretag påverkas mest 

Flest svar har kommit in från företag inom tillverkningsindustrin (ca 450) och där är det 
livsmedelsföretag och kemikalieföretag som påverkas mest. 
 
– Ett avbrott i vattenleveransen kan innebära att man behöver minska ner verksamheten 
av hygienskäl, inte kan hantera en eventuell brand, inte kan använda en viss typ av säker-
hetsutrustning eller för att verksamheten i sig är vattenberoende, säger Josefine Kling-
berg, projektledare på RISE, som genomfört studien. 

Värst för hotell och restauranger
 
Företagen har själva fått uppskatta hur reduce-
rat deras förädlingsvärde* blir vid avbrott som 
varar från två timmar till en månad. Hotell och 
restaurangbranschen faller kraftigt redan efter 
två timmars oplanerat avbrott och kan då bara 
upprätthålla 40 procent av sin normala produk-
tion. Skogsbruksindustrin är den bransch som 
klarar sig bäst vid ett avbrott. Ju längre avbrot-
tet varar, desto färre företag kan återhämta sig 
direkt. 
 
En majoritet av företagen har inte vidtagit några åtgärder för att minska risken att drab-
bas av ett vattenavbrott.
Att de inte gjort någonting för att skydda sin verksamhet vid ett vattenavbrott var något 
som vi anade. Vi hoppas att studien kan få företag att tänka efter kring hur väl förberedda 
de är på ett vattenavbrott och utifrån det genomföra åtgärder. Borde man skaffa någon 
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form av reservvatten när man vet att man blir väldigt hårt drabbad, eller kan man förlita 
sig på att någon annan kommer med vatten till en?, säger Josefine Klingberg. 
 

Åtgärder kan förhindra avbrotten 
 
Hon menar att studien kan hjälpa beslutsfattare, både i kommuner och företag, att priori-
tera mellan åtgärder som kan förhindra avbrotten. 
 
– Några företag har till exempel svarat att de planerat att investera i en alternativ vatten-
källa eller i en mer vatteneffektiv teknik. 
 
Resultaten från studien kan också användas som underlag för nödvattenprioritering. 
 
– När det gäller det kan kommuner agera olika. En kommun kanske vill prioritera de som 
är sårbarast och blir hårdast drabbade, en annan kommun kanske behöver prioritera de 
som står för stora ekonomiska värden. 
 
Studien har gjorts inom projektet Infrastrukturförvaltning – från data till socioekono-
miskt beslutsstöd. Studien finansieras även av Svenskt Vatten Utveckling. 
 
*Förädlingsvärde = Värdet av företagets produktion (av varor eller tjänster) minus värdet 
av insatsvarorna som har använts 
 
Läs rapporten: Värdet av vattenförsörjning
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Projekten för forskningen framåt
 
Projekten inom Mistra InfraMaint utgår från tre tematiska områden: Hållbara beslutstöd 
baserade på relevanta och objektiva data, Hållbara affärsmodeller och organisationer samt 
Hållbar kompetensutveckling för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Hållbara beslutsstöd baserade  
på relevanta och objektiva data

Inom detta område finns 15 projekt. Flera av dem syftar till att hitta nya lösningar som den 
digitala utvecklingen möjliggör. En utgångspunkt är att befintliga och nya data samt ny teknik 
kan användas för att utforma besluts-
stödsstrategier och underlätta tillstånds-
bedömningar.

Flera projekt tar fram verktyg och mo-
deller som kan användas i praktiken, i pla-
nerings- och konstruktionsprocesser och 
för att beräkna livscykelpåverkan. Andra 
rör handfasta möjligheter som hur real-
tidsapplikationer och virtuell verklighet 
kan effektivisera underhåll i glesbygd och 
hur kameror och sensorer kan minska 
tillskottsvattnet i avloppsnätet, identifie-
ra de svaga punkterna i dricksvattenled-
ningar eller i det kommunala gatunätet.

Projekten i temaområdet:
1.1 Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

1.1b Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering

1.2a Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet

1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennätet

1.6 a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut I

1.6 b Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

1.11 Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

1.13 Metoder att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT
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Hållbara affärsmodeller och organisationer
Sju projekt har fokus på affärsmodeller, strategisk styrning och hur upphandling kan bidra till 
innovationer.

De behövs eftersom svenska kommuner, trots hållbarhetsfokus, ofta har misslyckats med att 
utveckla strategier och planer för att förvalta sina anläggningstillgångar.

Ett av projekten har uppdraget att samordna och integrera resultaten från andra delprojekt. 
Syftet är att skapa ett ramverk som både små och stora kommuner kan använda.

Projekten i temaområdet:
2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

2.2 Upphandlingsarena

2.3 Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

2.4 Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

2.5 Syntes av resultaten till ett ramverk

2.6 Historisk studie av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kom-
munalt VA respektive gata / väg

2.7 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll

Hållbar kompetensutveckling för  
att säkra framtidens kompetensförsörjning

Kompetensbehovet är stort inom 
förvaltningen av infrastruktur, både 
för att hantera nya krav och nya möj-
ligheter och på många håll även en stor 
underhållsskuld. Det lyfts fram tydligt i 
dialogen med såväl enskilda förvaltning-
ar som branschorganisationer.
Från forskningsprogrammet kommer 
vi att bidra med engagerade forskare, 
men vi vill även bidra löpande under 
programperioden. Vi gör det genom 
mikroIärande, genom material som 
Arbetsboken för tillgångsförvaltning 
och under 2022 hoppas vi också kunna 
starta upp samverkansprojekt.

Projekten i temaområdet:
3.1 a Roadmap för kompetensuppbyggnad I

3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad II

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Läs mer om alla projekt:  https://mistrainframaint.se/vara-projekt/

8



Mistra InfraMaint – från 
idé till verklig nytta

Gunn-Mari Löfdahl sammanfattar arbetet hittills 

Fem år redan – och så bra det blivit! Tiden går fort när man har 
roligt sägs det ju och det har det gjort här, för det var faktiskt 
redan 2017 som det började.

Det var då som Mistra lät IQ Samhällsbyggnad genomföra en förstudie om läget för 
underhållet av våra infrastrukturer och potentialen i att ta stöd av bland annat digitalise-
ring. Syftet var att effektivisera och på sikt minska underhållsskulden inom främst VA och 
gata/väg, dvs infrastrukturer under kommunalt ansvar. Hjärtefrågor för oss på RISE och 
inte minst för Annika Malm som Sveriges enda doktor inom distributionsnät för vatten.

Resultat som går att tillämpa
Redan före sommaren skickade vi ut inbjudan till en workshop, till både ledande forskare 
och behovsägare, och den 4:e september 2017 träffades vi i Göteborg. Efter engagerade 
diskussioner under workshopen följde sedan några intensiva månader där Annika och jag 
jobbade tight tillsammans och med våra nätverk av intressenter för att sätta samman en 
ansökan. Det är ju inte vilken ansökan som helst till ett Mistra program, där alla delpro-
jekt, leverabler, parter och finansiering ska vara klara och i detalj specificerade, tillsam-
mans med bland annat beskrivning av det aktuella forskningsläget och den tilltänkta 
organisationen.

Men så bra det blev! Ja, först fick vi ju grön flagg för själva ansökan, puh, i kvalificerad 
konkurrens. Vår valda inriktning kändes så helt rätt; att samla ett kluster av både etable-
rade och nya forskare, där de nya i så stor utsträckning som möjligt handlade om kom-
mundoktorander. Detta med att arbeta med forskningen nära och inom verksamheterna 
såg vi nämligen som en nyckelfråga. Dels för att nå praktiskt tillämpliga resultat, dels för 
att minimera startsträckan till tillämpning och inte minst för den nytta som doktorander-
na gör genom att visa vilket intressant och givande område som underhåll av infrastruk-
tur är att arbeta med. Och det bästa av allt; våra parter inom både förvaltningarna och 
högskolorna lyckades sedan rekrytera ett gäng av helt fantastiska doktorander.

Metoden med mikrolärande sprider sig
Utmaningar då? Ja visst har vi haft sådana, inte minst detta med rekryteringen och 
uppstarten av doktorandprojekten som tog betydligt mer tid än vi hoppades på. Sedan 
har vi haft en del händelser som påverkat tidsplaneringen, allt ifrån barnledigheter till 
pandemin. Men samtidigt har mycket åstadkommits och mycket av det ser du nu i den 
aktuella årsrapporten och även i de från 2020 och 2019. Själv brinner jag bland annat 
för lärande och där har vi ju jobbat en hel del med Mikrolärande. Hittills har vi publicerat 
ett 40-tal YouTubefilmer. Metoden har dessutom spridit sig som ringar på vattnet så nu 
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pratar många fler om mikrolärande som en bra metod. Superkul, och bidragen fortsätter 
att produceras, spridas och komma till nytta.

Men mest spännande är det att blicka framåt! Nu när jag går i pension känns det riktigt 
bra att få lämna över stafettpinnen till en så engagerad kraft som Magnus Arnell, som nu 
axlat rollen som biträdande programchef. Jag tror att vi alla är överens om att området 
underhåll av infrastruktur är superviktigt och nu gäller det ju bland annat att planera och 
jobba för en andra programperiod. Från ”bänken” håller jag alla tummar! 

10

Gunn-Mari Löfdahl
Biträdande Programchef 

2019-2021



11

Mistra InfraMaints 
Mikrolärande
En kunskapsbank öppen för alla 

Under 2021 intensifierades arbetet med att producera mikrolärande för att sprida 
kunskap till områdets aktörer. 26 nya filmer publicerades inom en rad olika områden.
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Biofilm inom VA Tillgångsförvaltning / 
Asset Management bland 

annat ISO 55000

Workshop med arbets-
bok för självskattning av 

tillgångsförvaltning

Asset Management i 
enlighet med god ekono-

misk hushållning

Digitalisering av vatten-
sektorn

Sopsaltning - en metod 
för vinterväghållning

Se videoklippen: https://mistrainframaint.se/larande/mikrolarande/
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Det kommer mera! Detta händer 2022

Ny etapp på gång

Vad ska Mistra InfraMaint forska om 
de kommande åren? Det arbetet har 
inletts och kommer att intensifieras 
under 2022. I december planerar vi 
att lämna in en ansökan för Fas 2 av 

programmet.

Doktorandträffar och 
årsmöte

Det händer mycket i Mistra InfraMaint 
under 2022. Under både vår och höst 
blir det doktorandträffar och i oktober 
är det årsmöte. Vi hoppas att vi i år kan 
träffas fysiskt.

Flera licenciatuppsatser 
på gång

Flera av doktoranderna inom pro-
grammet kommer att presentera sina 
licenciatuppsater under 2022: Amjad 
Afridi, Amelie Bennich (halvtidssemi-
narium), Martin Larsson, Roya Meydani 
och Anna Ohlin Saletti.

Matchmaking
Under 2022 satsar Mistra InfraMaint på 
matchmakingevent. Vi återkommer med 
datum och möjlighet att anmäla sig till 
träffarna.
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Mistra InfraMaint i siffror

Till programmet har vi också knutit ett flertal parter från indu-
stri, entreprenad, konsulter och nationella och internationella 
nätverk.

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, är huvudfinan-
siären för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint och bidrar 
med 49 av de 80 miljonerna som finns i programmets budget.

Projektets parter och deltagande organisationer, inte minst 
kommuner och kommunala organisationer som anställer  
doktorander, står för en stor del av den övriga finansieringen.

Svenskt Vatten har gått in med 3 miljoner kronor. Den  
satsningen är kopplad till projekt som fokuserar på VA-frågor.

En förteckning över alla deltagande programparter hittar du 
här: https://mistrainframaint.se/partners-konsortium/

80
Budget MSEK

4.5
Programår 

11 
Doktorander

5
Universitet

20
Kommuner, förvaltningar  

& bolag

3
Forskningsinstitut
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Årsrapport 2020. Mistra InfraMaint rapport 2021:01. 
Författare: Ljung, M., programledningen.  (2021)

https://mistrainframaint.se/arsrapport-2020/

Publikationer  
2021

Programmets rapporter

Externa rapporter där  
programmet medverkar

Life cycle assessment of transport systems and 
transport infrastructure : Investigating methodolo-
gical approaches and quantifying impacts at project 
and network levels. Författare:  Liljenström, C. KTH 
doktorsavhandling (2021)

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=di-
va2%3A1537091&dswid=7691

Infiltration and inflow to wastewatersystems – A 
litteratur review on risk management and decision 
support. Författare: Ohlin Saletti, A. Litteraturstudie, 
Chalmers (2021)

https://research.chalmers.se/publication/522159/
file/522159_Fulltext.pdf

Ensuring Safety and Security in the Era of Digital Wa-
ter: A qualitative study on the implications following 
the digital transformation of the Swedish water indu-
stry. Författare: Bjärkeby, S., Värnlund, F. Examensar-
bete (2021)

diva-portal.org/smash/record.jsf?a-
q2=%5B%5B%5D%5D&c=2&af=%5B%5D&searchTy-
pe=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=värn-
lund&language=en&pid=diva2%3A1584652&a-
q=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sor-
tOrder=author_sort_asc&onlyFullText=fal-
se&noOfRows=50&dswid=1437

Framförhållning behövs för strategisk utveckling av 
huvudmännens anläggningstillgångar – utkast till ett 
manifest Författare: Kenneth M Persson, Tommy 
Giertz, Ingemar Clementson, Johanna Sörensen. 
Vatten – Journal of Water Management and Research 
(2021)

https://www.tidskriftenvatten.se/wp-content/uplo-
ads/2021/10/20739_VATTEN_185-193.pdf

WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricks-
vattensektorn. Författare: Sjöstrand, K., Lindhe, A., 
Rosén, L. SVU-Rapport. (2021)

https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/
uploads/2021/09/svu-rapport_2021-08.pdf

Byggtrafik i Göteborg. Planering och genomföran-
de för ökad säkerhet för cyklister och fotgängare. 
Författare: Niska, A., Karlström, J. och Eriksson, J. VTI 
rapport 1094, Statens väg- och transportforskningsin-
stitut. Linköping. (2021)

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1604820/
FULLTEXT01.pdf

Smart Water Meters in Swedish Households: The En-
ablers and Barriers for a Large-Scale Implementation. 
Författare: Ekström, E., Sivadasan, S. Examensarbete 
(2021)

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?a-
q2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchTy-
pe=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=SI-
VADASAN&language=en&pid=diva2%3A1588517&a-
q=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sor-
tOrder=author_sort_asc&onlyFullText=fal-
se&noOfRows=50&dswid=5868
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Vetenskapliga artiklar

A Sustainability Index within Water and Wastewater 
Management in Sweden: An Evaluation of Eight Case 
Studies. Författare: Nasik Najar, Kenneth M Persson. 
Water 2021 13(14), ISSN: 2073-4441 (2021)

https://www.mdpi.com/2073-4441/13/14/1879

Framework for Risk-Based Decision Support on In-
filtration and Inflow to Wastewater Systems. Förfat-
tare: Anna Ohlin Saletti, Lars Rosén, Andreas Lindhe. 
Water 2021, 13(17) (2021)

https://www.mdpi.com/2073-4441/13/17/2320

Konferensbidrag

Tillskottsvatten i Göteborg. Författare: Blom, L., Ohlin 
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