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Znajdż więcej informacji na stronie inicjatywy:
swecourbaninsight.com

Au
gu

st
ijn

en
st

ra
at

, M
ec

he
le

n 
©

 B
ra

m
 G

oo
ts

Miasta zdrowej wody 
Od kanalizacji do wzmacniania zdrowia

Augustijnenstraat, Mechelen © Bram Goots



32

 
- 

Spis treści

Miejskie Zdrowie i Dobre samopoczucie 2021

7 11

10

Miasta zdrowej wody
Od kanalizacji do wzmacniania zdrowia 

25

Wstęp 4

Wyzwania zdrowotne związane z powodziami, suszami  
i zanieczyszczeniami 6

Strategie

- Przywrócenie przestrzeni dla wody i ludzi 8

- Przywrócenie przyrody w miastach 13

- Ograniczenie, ponowne wykorzystanie i oczyszczanie  
   ścieków 20

Zintegrowane narzędzia do zarządzania wodą 25

Podsumowanie 31

O Autorach 33

Bibliografia 34



54

  

4 5

Miejskie Zdrowie i Dobre samopoczucie – Miasta zdrowej wody

Wstęp
Obecnie jesteśmy świadkami tworzenia przez intensywne 
opady deszczu i powodzie nowej rzeczywistości  w Europie.

Latem 2021 r. katastrofalne powodzie nawiedziły miasta 
w Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii i Szwecji. Ogromne 
ilości opadów spowodowały podniesienie się poziomu rzek 
w dużej części Europy. Wysoka woda i błoto doprowadziły do 
przelania brzegów rzek, zmywając budynki  oraz zalewając 
domy i ulice, co z kolei doprowadziło do śmierci setek osób. 
Śmiertelne powodzie i zniszczenia mienia, infrastruktury  
i obszarów miejskich zdewastowały te środowiska.

Połączenie górzystego terenu, nieodpornej infrastruktury 
i niecodziennych warunków meteorologicznych stało 
się receptą na katastrofę, uwalniając ogromne powodzie  
w miejscowościach położonych w tych rejonach. Przy obfitych 
opadach deszczu większość systemów odwadniających nie 
jest w stanie wytrzymać naporu tak dużych ilości wody. 
Systemy kanalizacyjne, z których wiele zostało zbudowanych 
ponad 100 lat temu, nie były przygotowane na tak rozległe 
powodzie. Ponadto rury kanalizacyjne, tzw. „szarej wody”  
i wodociągowe w europejskich miastach niszczeją, a za  
10-20 lat z powodu awarii materiałowych może dojść do 
zapaści infrastruktury kanalizacyjnej.

Zmiany klimatyczne - które według raportu IPCC 
(Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) z 2021 roku 
są alarmujące - oraz urbanizacja stanowią razem ogromne 
wyzwania, które wymagają naszej uwagi.

„Zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych 
warunków pogodowych stwarza podwyższone ryzyko dla 
zdrowia i bezpieczeństwa w całej Europie. Aby zminimalizować 
ryzyko powodzi, zanieczyszczenia i zagrożenia dla zdrowia 
potrzebne jest podjęcie konkretnych działań" - mówi Tia 
Savolainen, Inżynier ds. gospodarki wodnej w Sweco Finland.

Zanieczyszczenie jest drugim co do wielkości zagrożeniem 
dla zdrowia na obszarach miejskich w regionie Europy. 
Zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby, z powodu 
nieoczyszczonych ścieków oraz niesprawnego systemu 
kanalizacyjnego, powodują poważne problemy zdrowotne.  
W przeszłości awarie systemów kanalizacyjnych powodowały, 
że ludność umierała na cholerę, tyfus plamisty i czerwonkę, które 
rozprzestrzeniały się wskutek picia skażonej ściekami wody. Do 
dnia dzisiejszego różne rodzaje zanieczyszczeń, począwszy od 
tworzyw sztucznych, chemikaliów i farmaceutyków, przedostają 
się do środowiska, w którym żyjemy i łańcuchów pokarmowych, 
wpływając na całe życie organiczne na ziemi.

Jednocześnie, niedobór wody stanowi ogromne wyzwanie 
w skali globalnej. Bez jakiejkolwiek zmiany w zużyciu wody, 
oczekuje się, że w 2030 r. z powodu rosnącej liczby ludności, 
zwiększonej urbanizacji, zmian klimatu i zmian w konsumpcji 

żywności zapotrzebowanie na wodę przekroczy o 40% jej 
dostępne zasoby.1 

Zarządzanie podziemnymi zasobami i ich utrzymanie stanowią 
duże wyzwanie i są kosztowne. Dla jednorazowych środków 
zapobiegawczych, takich jak np. wymiana rur, trudno jest 
pozyskać polityczne wsparcie. Korzyści dla zdrowia i dobra 
społeczności zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu 
może jednak przynieść rozwiązanie wielofunkcyjne. 

Aby zabezpieczyć przyszłość z wystarczającą ilością czystej wody 
i skuteczne zarządzanie siecią wodociągową, które zapobiega 
awariom systemu, proponujemy trzy strategie wodne, które 
jednocześnie odpowiadają na wyzwania zdrowotne: przywrócenie 
przestrzeni dla wody i ludzi, ponowne wprowadzenie przyrody w 
miastach oraz ograniczenie, ponowne wykorzystanie, a także 
oczyszczanie powstających ścieków.

Raport ten zwraca uwagę uwagę na wyzwania zidentyfikowane 
przez inżynierów i projektantów. Ujawniamy innowacje  
w podziemnych i powierzchniowych systemach wodnych, które 
mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie.

Raport ten  wspiera wiele Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem:

31% rezerw wód podziemnych w Europie 
jest w złym stanie chemicznym
a 10% jest w złym stanie ilościowym.2

Dwie trzecie europejskich terenów 
podmokłych zanika. 
Tereny podmokłe, które istniały 100 lat temu, zanikły, co 
doprowadziło do znacznego zmniejszenia liczby, wielkości 
naturalnych siedlisk dużych torfowisk i bagien oraz małych lub 
płytkich jezior. Spowodowało to zmianę zarówno krajobrazu, jak 
i równowagi wodnej regionu i innych funkcji środowiskowych.3

ponad 16 milionów ludzi w Europie nadal 
nie ma dostępu do wody pitnej według WHO.4

14 osób umiera codziennie 
w regionie europejskim  z powodu chorób spowodowanych złą 
jakością wody, złymi warunkami sanitarnymi i higienicznymi.6

CZY WIESZ, ŻE?

60% europejskich zbiorników wodnych 
nie spełnia norm w zakresie jakości 
ekologicznej i chemicznej. Obecnie 
istnieją jednak techniki drastycznego 
ograniczania emisji substancji 
chemicznych i oszczędzania naszych 
zasobów wodnych, nawet do zerowych 
zrzutów do wód.
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Wyzwania zdrowotne 
związane z powodziami, 
suszami i zanieczyszczeniami
Na całym świecie z powodu powodzi, suszy i zanieczyszczonej 
wody rosną zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Czego 
możemy spodziewać się w przyszłości?

Najnowszy raport IPCC pokazuje, że naukowcy mają obecnie 
więcej dowodów na to, że zmiany klimatyczne powodują te 
zmiany we wzorcach pogodowych. „Europa ociepla się szybciej 
niż reszta świata", twierdzi IPCC. „Bez względu na to, jak 
ewoluują emisje gazów cieplarnianych, będzie coraz więcej  
i bardziej intensywnych upałów". Kiedy IPCC opublikował swój 
raport, ziemia była już o 1,1°C cieplejsza niż w drugiej połowie 
XIX wieku, a konsekwencje tego zjawiska stają się z każdym 
dniem coraz bardziej widoczne. Jak wynika z raportu, przy 
globalnym ociepleniu o 2°C ekstremalne upały coraz częściej 
osiągałyby krytyczne progi tolerancji dla rolnictwa i zdrowia. 

OBSZARY SUCHE STANĄ SIĘ BARDZIEJ SUCHE, A OBSZARY 
WILGOTNE STANĄ SIĘ BARDZIEJ WILGOTNE
We wszystkich możliwych scenariuszach klimatycznych 
zmienia się intensywność i rozkład opadów, a rośnie ryzyko 
wystąpienia opadów intensywnych. Różnice regionalne w 
Europie pokazują, że kraje skandynawskie będą otrzymywać 
więcej opadów i wiatru, co może powodować ryzyko powodzi. 
W regionach Europy Zachodniej i Środkowej w miesiącach 
letnich wystąpi więcej i dłużej trwających okresów suchych, 
co spowoduje zwiększone ryzyko wystąpienia pożarów. 
Jednocześnie, ze względu na większe parowanie i wyższe 
temperatury, powietrze może zawierać więcej wilgoci,  
co spowoduje z kolei intensywniejsze opady. Wraz ze spadkiem 
aktywności Prądu Zatokowego wzrasta ryzyko występowania 
ekstremalnych powodzi. 

SUSZA I POWÓDŹ
Intensywność opadów może czasowo przekroczyć zdolność 
gleby do infiltracji, powodując powodzie i erozję. Wraz  
z postępującą urbanizacją i nieprzepuszczalnością gleby, 
niższe współczynniki infiltracji i wypompowywanie 
naturalnych rezerw wód gruntowych prowadzi do niedoboru 
wody oraz obniżenia poziomu rzek i suszy. W związku z tym 
nadmiar wody należy rozumieć w kontekście jej niedoborów. 
Niektóre z przyczyn niedoboru wody są związane z tym,  
w jaki sposób zajmujemy i użytkujemy ziemię, pokrywamy jej 
powierzchnie i zapewniamy odprowadzanie wody deszczowej, 

zanim trafi ona do naturalnego obiegu wody.

CHOROBY ZWIĄZANE Z UPAŁEM, NIEDOBORY WODY  
I ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA
Osoby najbardziej dotknięte ekstremalnymi upałami to osoby 
starsze i grupy o niskich dochodach, które narażone są na 
takie konsekwencje jak: przedwczesna umieralność z powodu 
hipertermii, chorób związanych z upałem i pożarów w domach. 
Miasta zmagają się z niedoborem wody i niedostatecznym 
chłodzeniem przestrzeni publicznej. Innym problemem, 
z którym borykają się miasta, jest znalezienie miejsca na 
przechwytywanie i retencję wody, a jeszcze innym – jak 
oczyszczać zanieczyszczone odpływy i wody powierzchniowe.
Oprócz szkód spowodowanych przez wodę, ludność 
zamieszkująca zalane niedawno obszary w całej Europie 
musi obecnie zmagać się z problemami sanitarnymi,  
w tym z ogromnymi ilościami błota, paliwa, chemikaliów 
i innych substancji, które przedostały się do siedlisk 
ludzkich i środowiska. Z powodu zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych przez przelewy kanalizacyjne i pęknięte 
systemy kanalizacyjne została wstrzymana produkcja wody 
pitnej.  

ZERO EMISJI
Wiemy, co musimy zrobić. Kraje na całym świecie podpisują 
porozumienia klimatyczne i dążą do osiągnięcia zerowej 
emisji. Raport IPCC podkreśla, że obecne światowe emisje na 
poziomie 40 gigaton rocznie muszą niezwłocznie spaść do zera 
z uwagi na to, że na ziemi jest miejsce jedynie na dodatkowe 
500 gigaton CO2. Musimy ograniczyć zużycie zasobów naszej 
planety i jednocześnie musimy również dostosować się do 
nowych warunków. Europejscy inżynierowie i projektanci, jak 
również planiści miejscy i zarządcy gospodarki wodnej już 
od dawna badają zmiany klimatyczne i przygotowują się do 
adaptacji do nich.

Obecnie przygotowania te muszą zostać zintensyfikowane, stać 
się bardziej powszechne i skierowane na szybką adaptację 
do zmieniającego się klimatu. W niniejszym opracowaniu 
chcemy przedstawić ogólny zarys doświadczeń i spostrzeżeń 
z wizjonerskich projektów pilotażowych i ostatnich realizacji, 
aby,  w celu zapewnienia zdrowego środowiska, przyspieszyć 
przyszłą adaptację.
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Przywrócenie przestrzeni 
dla wody i ludzi
W raporcie tym koncentrujemy się na trzech strategiach 
wodnych, które jednocześnie dotyczą wyzwań zdrowotnych. 
Pierwsza strategia polegająca na przywracaniu przestrzeni 
dla wody i ludzi, jest związana z prowadzoną w ciągu ostatniej 
dekady pracą naukowców, zarządców wód oraz projektantów 
krajobrazu i urbanistów. Przywrócenie w naszych miastach 
przestrzeni dla wody może jednocześnie doprowadzić do 
poprawy zdrowia ludzi. 

Aby zapobiegać suszom i powodziom, w górnych 
biegach rzek podejmowane są odpowiednie działania.  
Wychwytywanie i zatrzymywanie wody, ponowne otwieranie 

rzek, wprowadzanie wody do przestrzeni publicznych 
i przepuszczalna nawierzchnia to środki, które mogą 
przywrócić wodę do naszego środowiska życia w ramach 
zdrowego obiegu wody.

Przywracanie naturalnych brzegów rzek z potokami, 
mikrozagłębieniami i bagnami na obszarach miejskich w celu 
zbierania, filtrowania, infiltrowania i magazynowania wody 
deszczowej może przyczynić się do poprawy samopoczucia 
mieszkańców miast i lepiej wykorzystać pozytywne 
efekty naturalnego ekosystemu rzecznego niż sztucznie 
nawadnianej zieleni. 
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STRATEGIE:  
ROZLEGŁE SKUTKI ZDROWOTNE
W przeszłości rzeki były wykorzystywane jako kanały 
ściekowe, które przykrywano, aby zredukować negatywne 
skutki, takie jak problemy sanitarne czy choroby przenoszone 
przez wodę. Jednakże dzięki odpowiednim systemom 
kanalizacyjnym i oczyszczaniu ścieków, systemy rzeczne 
powracają do normalnego stanu. Ponowne otwarcie rzek 
może poprawić stan zdrowia fizycznego, psychicznego 
i  społecznego.  Ponowne wprowadzenie wody 
powierzchniowej w kontekście miejskim przynosi komfort 
termiczny, chłodzenie, poprawę bezpieczeństwa, widoki 
na wilgotną zieleń i rośliny, dostęp do terenów zielonych  
i zwiększony potencjał rekreacyjny, co według wielu badań  
w sposób bezpośredni - korzystnie wpływa na nasze zdrowie.7 

PRZESTRZENIE WIELOFUNKCYJNE
W gęstej zabudowie miejskiej jest niewiele miejsca, co powoduje, że urbaniści i inżynierowie muszą szukać innowacyjnych 
i kreatywnych rozwiązań. Z uwagi na to, że przestrzeń dla wody, przyrody, ludzi i dobrze prosperujących społeczności jest 
ograniczona, potrzebujemy rozwiązań, które mogą łączyć różne funkcje. Mogą to być na przykład dachy z funkcją zbierania 
wody deszczowej, zbiorniki na wodę deszczową jako użytkowy sprzęt miejski, parkingi z podziemnym magazynem wody 
oraz place jako zbiorniki retencyjne. Aby zapewnić bezpieczne i prozdrowotne rozwiązania nowe technologie będą musiały 
uwzględniać skrajne scenariusze klimatyczne.

Dzięki odtworzonej w ten sposób roślinności mokradeł, 
możemy w sposób pośredni znacząco przyczynić się do 
poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. W dłuższej 
perspektywie prowadzi to nie tylko do zapobiegania 
chorobom układu oddechowego, ale również do łagodzenia 
skutków zmian klimatycznych. Z kolei roślinność terenów 
podmokłych ma duży wpływ na naturalne zabezpieczenie 
i regenerację wód powierzchniowych, a ta pozwala ludziom 
pływać w otwartych wodach, co w przeszłości nie było  
możliwe. Udowodniono również, że różnorodność walorów 
krajobrazowych może stymulować większą aktywność 
fizyczną lub inne zmiany behawioralne, takie jak odbywanie 
większej ilości spotkań towarzyskich.8

PRZESTRZEŃ SUCHA PRZESTRZEŃ SUCHA

PRZESTRZEŃ MOKRA PRZESTRZEŃ MOKRA



Projektant: Komitet ds. Koordynacji Środowiskowa i  Urbanistyki, 
Sztokholmskie Przedsiębiorstwo Wodne we współpracy z władzami 
miejskimi, urbanistami, deweloperami, architektami, architektami krajobrazu, 
inżynierami z firm zajmujących się technologiami ekologicznymi, firmą 
energetyczną Fortum i Sztokholmskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym.
Lokalizacja: Hammarby Sjöstad, Sztokholm, Szwecja
Rola  Sweco: Zaangażowane od początku w 1999 roku w zarządzanie 
zasobami wodnymi
Klient: Komitet ds. Środowiska i Zdrowia w Sztokholmie

NATURALNY SYSTEM WODNY, HAMMARBY SJÖSTAD, SZTOKHOLM, 
SZWECJA
Ekologiczna dzielnica Hammarby Sjöstad jest najczęściej 
przywoływanym przykładem wdrożonych inicjatyw. Integracja 
zrównoważonych systemów odwadniania miejskiego (SUDS) 
okazała się nie tylko skutecznym, opartym na naturze rozwiązaniem 
do zatrzymywania wody deszczowej, które tymczasowo ją 
magazynuje i powoli uwalnia z powrotem do naturalnego systemu 
wodnego. Jest to również istotny element udanej i przyjaznej do 
życia dzielnicy. Otwarte przestrzenie oferują miejsce do spotkań, 
rekreacji i bliższego kontaktu z naturą. Poznawcze, społeczne  
i psychologiczne korzyści płynące z niebiesko-zielonych elementów 
są składnikami prawdziwie zdrowej dzielnicy.
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RZEKA JEKER DLA ZDROWEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO MIASTA, 
BELGIA
Udostępnienie rzeki Jeker w ciągu dnia przywróciło mieszkańcom 
Tongeren otwartą przestrzeń. W 1954 roku, podobnie jak wiele 
innych europejskich rzek, Jeker została z powodów sanitarnych 
obwałowana. W tym roku Jeker przywrócono do stanu 
poprzedniego, zapewniając mieszkańcom miasta możliwość 
poprawy ich zdrowia i dobrego samopoczucia dzięki obecności  
i widoczności czystej, naturalnej wody przepływającej przez 
miasto. Nowy park miejski oferuje przestrzeń dla przepływającej 
stale wody. Waterplay podnosi świadomość mieszkańców 
miasta na temat naturalnego obiegu wody, zapewnia przestrzeń 
do interakcji i rekreacji, a także liczne korzyści zdrowotne, 
w tym łagodzenie stresu termicznego. Równocześnie daje 
miastu przestrzeń do zbierania wody deszczowej, zmniejszając 
częstotliwość i zanieczyszczenie spowodowane przelewami 
kanalizacyjnymi.

Info: Nagroda Przestrzeni Publicznej 2021

Projektant: Sweco
Lokalizacja: Tongeren, Belgia
Rola Sweco: Inżynieria, projekt, udział
Klient: Gmina Tongeren 
Fotograf: Bram Goots

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU ŻYCIA W KARLSTAD, SZWECJA
Miejski półwysep w Karlstad został przeprojektowany w celu 
zwiększenia komfortu życia i zadowolenia mieszkańców 
miasta. Pomysł polegał na przekształceniu tego jałowego 
półwyspu w atrakcyjny park miejski poprzez stworzenie 
walorów przestrzennych, siedlisk roślin, miejsc do siedzenia, 
terenów rekreacyjnych i obecności wody. Choć wpływ wody 
na nasz umysł jest nadal przedmiotem badań neurobiologii  
i psychologii środowiskowej, sukces tego projektu jest 
jednak bez wątpienia oczywisty w kontekście wpływu na 
nasze zdrowie. Ten park zmienił styl życia wielu mieszkańców 
Karlstad, dając im spokojną przestrzeń w pobliżu wody z 
widokiem na zachód słońca, rozległe promenady, widoki 
z wielu platform i porośnięte bujną roślinnością doliny  
w środku miasta.

Projektant: Thorbjörn Andersson, Sweco
Lokalizacja: Karlstad
Klient: Miasto Karlstad, Szwecja
Fotograf: Kasper Dudzik.
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ZDROWE SIECI WODNE 
Wodne sieci pełnią wielofunkcyjną rolę w miejskim 
środowisku, w którym żyjemy i mogą zapewnić lepszą 
ewapotranspirację (wymianę ciepła), a tym samym efekt 
chłodzenia. Inne korzyści z takich niebieskich przestrzeni 
obejmują filtrowane powietrze, filtrowane światło, 
zmniejszenie hałasu miejskiego i sieci zieleni, które 
zapewniają ludziom przestrzenie rekreacyjne podczas 
poruszania się po mieście. Badania wykazały, że widoki na 
wodę i kontakt z nią wpływają korzystnie na nasze zdrowie 
psychiczne. Ogólnie rzecz biorąc naukowcy stwierdzili, że 
w miejscach oddalonych od dużych zbiorników wodnych 
odnotowano wyższy wskaźnik zaburzeń psychicznych,  
a zwłaszcza ciężkiej depresji i zaburzeń dwubiegunowych.10

MIASTA ZDROWEJ WODY 
Zarówno miasta, jak i mieszkańcy powinni wziąć na siebie 
odpowiedzialność za kształtowanie zdrowego środowiska, 
w którym żyjemy. Od prywatnych działek po projektowanie 
przestrzeni publicznych, każdy element miasta ma do odegrania 
rolę w utrzymaniu równowagi naturalnego obiegu wody. 
Oddzielenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej, jak 
również zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków są częścią 
rozwiązania funkcjonującego już na poziomie indywidualnych 
działek gruntu. Zbieranie spływającej wody, jak również 
oczyszczanie i wprowadzanie sieci dystrybucji wody niezdatnej 
do picia w skali miasta pozostają nadal tematem do zbadania. 

SYSTEM WODY NIEZDATNEJ DO PICIA 
W praktyce projektowania miejskiego wdrożenie systemu 
ponownego wykorzystania wody, w celu ochłodzenia 
obszarów miejskich, zyskuje coraz większe zainteresowanie 
w Europie Południowej. Miasto Nicea eksperymentuje z kostką 
brukową na bazie muszli, układaną miejscami na nowej linii 
tramwajowej. Te ewaporacyjne chodniki z systemem zasilania 
wodą uzupełnione są o system nawilżania drogi (zraszacze), 
oba podłączone do miejskiej sieci dystrybucji wody surowej 
(nie pitnej). Wraz z poprawą jakości wody coraz bardziej 
popularne stają się naturalne letnie kąpiele w rzekach lub 
dawnych basenach portowych. 

Sieć wody niezdatnej do picia jest wykorzystywana w Paryżu 
jako rozwiązanie problemu starzejącej się infrastruktury, 
presji na zaopatrzenie w wodę i coraz ostrzejszych przepisów. 
Podwójna sieć paryska składa się z sieci wody pitnej i wody 
niezdatnej do picia. Sieć wody nieprzeznaczonej do spożycia 
ma własne linie produkcyjne, magazynowe i dystrybucyjne. 
Jest ona prowadzona pod niższym ciśnieniem, co oddziela ją od 
wody pitnej, a także wpływa na jej jakość. Chociaż ograniczenia 
dotyczące wody nieprzeznaczonej do spożycia są niższe,  
to utrzymanie sprawnej sieci kosztuje mniej, dlatego jest ona 
tańsza i używana w dużych ilościach. Woda niezdatna do picia 
zamiast wody pitnej jest używana w Paryżu do hydrantów, 
fontann, czyszczenia ulic, nawadniania ogrodów publicznych 
 i spłukiwania kanalizacji.11

Łącząc 10% powierzchni 
chodników z buforami do 
ponownego wykorzystania wody 
deszczowej moglibyśmy stworzyć 
równoważną objętość 40% 
magazynu wody

Przywrócenie przyrody w 
miastach
Ta druga strategia polega na wykorzystaniu przyrody i gleby 
w procesach planowania miejskiego, w celu rozwiązania 
problemów związanych z suszą i z powodziami. A dogłębne 
zrozumienie i zrównoważone wykorzystanie naturalnego 

obiegu wody i naturalnych procesów nie tylko przynosi 
korzyści przyrodzie, ale ma również pozytywny wpływ na ludzi 
i ich zdrowie. Przykładem tego jest popularna koncepcja tzw. 
miast-gąbek.

dla naturalnego 
i różnorodnego 

biologicznie 
ekosystemu

dla dostaw 
wody

dla łączności 
i ruchu

fizycznego

dla komfortu
termicznego 
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w mieście)

dla bezpieczeństwa  
(przed zalaniem i 

zanieczyszczeniami)
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Rekultywacja 
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JAK MOŻEMY ZMIENIĆ MIASTA W GIGANTYCZNE GĄBKI?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, zwróciliśmy się do 
Kongjiana Yu. Profesor architektury krajobrazu na 
Uniwersytecie Pekińskim, jest również ekologicznym 
urbanistą, architektem krajobrazu i założycielem biura 
planowania i projektowania Turenscape w Pekinie. Do 
tej pory brał udział w 600 tego typu projektach na całym 
świecie. 

Miasto-gąbka to rozwiązanie oparte na naturze, które 
zatrzymuje jak najwięcej wody u źródła, spowalnia 
odpływ i zapobiega powodziom na końcu przewodu. 
Jest to system holistyczny i dystrybucyjny. Pozwala on 
naturze funkcjonować jako prężny system, który wchłania 
i oczyszcza wodę - jak gąbka. 

Wiedza na temat zarządzania wodami opadowymi jest 
znana od tysięcy lat, a w przypadku klimatu monsunowego 
jest szczególnie zaawansowana. Chińska literatura rolnicza 
mówi, że na każde cztery hektary ziemi, które uprawiasz, 
musisz zarezerwować jeden hektar ziemi na wodę.

„Ludzie muszą mieć środowisko fizyczne, które pozwala 
nam na swobodny ruch, na rozciągnięcie się. Myślimy  
o naturze jako o systemie. Pandemia i blokady uniemożliwiły 
nam poruszanie się i spowodowały choroby fizyczne  
i psychiczne. System, który tworzymy w miastach, pozwala 
ludziom na swobodne poruszanie się. Ważnym aspektem 
naszej pracy jest również tzw. „placemaking”. Ludzie mogą 
się spotykać, tworzyć społeczność, odnajdywać tożsamość 
kulturową i poczucie przynależności" - mówi Kongjian Yu.

W naszych projektach miast-
gąbek „placemaking” polega 
na tworzeniu miejsc, w których 
ludzie mogą się spotykać, tworzyć 
społeczność, odnajdywać 
tożsamość kulturową i poczucie 
przynależności.
Kongjian Yu 

PARK TERENÓW PODMOKŁYCH MINGHU 
Rzeka Shuicheng i jej dolina zostały odzyskane 
jako ekologiczna infrastruktura dostarczająca 
usługi ekosystemowe dla ludności w postaci 
miejskiego parku mokradeł. Dolina została 
przekształcona z powrotem w linię życia miasta 
Liupanshui poprzez zastosowanie roślinności, 
zapewniając przestrzeń do wędrówek  
i rozmyślań na naturalnych nabrzeżach.

Lokalizacja: Miasto Liupanshui
Projektant: Turenscape
Klient: Gmina Liupanshui

PARK MOKRADEŁ TIANJIN QIAOYUAN 
Dawny, silnie zanieczyszczony teren został 
odtworzony dzięki roślinności podmokłej  
w celu oczyszczenia słono-alkalicznej gleby. 
Zastosowanie rodzimej roślinności pozwoliło 
na uzyskanie szeregu usług ekosystemowych, 
jak również na niskie koszty utrzymania. Park 
chroni środowisko, w którym żyjemy poprzez 
zatrzymywanie i oczyszczanie wody burzowej 
oraz poprawę stanu gleby, jednocześnie 
zapewniając możliwość nauki o środowisku.

Lokalizacja: Tianjin, China
Projektant: Turenscape
Klient: Environment Construction and Investment Co., Ltd, 
Tianjin City
Fotograf: @Turenscape

Kongjian Yu, Profesor architektury krajobrazu
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Projektant: ARGE Emscherkanal (Emscher sewer system consortium 
members Dorsch International Consultants, Pöyry, Germany; Sweco 
Germany; Prof. Dr. Stein & Partners GmbH)
Klient: Emschergenossenschaft 
Dział: Water Technology
Lokalizacja: Dortmund to Bottrop (Niemcy)
Rola Sweco (wraz z innymi): planowanie, zarządzanie budową, nadzór 
budowlany

EMSCHER – OD ŚCIEKÓW DO POPRAWY ZDROWIA, NIEMCY 
Od początku rozwoju przemysłowego Zagłębia Ruhry 
rzeka Emscher była konsekwentnie wykorzystywana 
do odprowadzania ścieków. Po znacznym zaprzestaniu 
działalności górniczej w północnym Zagłębiu Ruhry, rzeka ta 
ma zostać przywrócona do stanu naturalnego cieku wodnego. 
Dzięki temu projektowi mieszkańcy Zagłębia Ruhry będą mogli 
wreszcie cieszyć się kwitnącym i zdrowym ekosystemem 
wodnym. Centralnym punktem tego zadania jest nowa budowa 
Emscher, sieci kanalizacyjnej o długości około 35 km.

Nowy kanał oddzielił ścieki od wody rzecznej i umożliwił 
rozwój zdrowego ekosystemu wodnego w regionie Emscher.

Miejskie Zdrowie i Dobre samopoczucie – Miasta zdrowej wody

zdrowe niż kupowane w supermarkecie.12 Ale również picie 
z „czystych" źródeł naturalnych (odwiert, rzeka lub źródło 
mineralne) jest kwestionowane w niektórych obszarach ze 
względu na skażenie wód powierzchniowych i gleby w tej 
samej zlewni wodnej chorobami przenoszonymi przez wodę 
(od naturalnie występujących chemikaliów i bakterii po 
wirusy).13

Innowacje techniczne w gospodarce wodnej leżą u podstaw 
kształtowania nowej struktury miejskiej oraz zamożnych, 
zdrowych społeczeństw. 

Nasze gleby są zagrożone powodziami, zanieczyszczeniem 
wody i suszą. W związku ze zużyciem istniejącej sieci, 
zmiany klimatyczne i intensywniejsze opady deszczu, 
istniejący system kanalizacyjny może stać się za mały lub 
nieodpowiedni, stwarzając zagrożenie dla utrzymania jakości 
gleby.

Zdrowa gleba z odpowiednią roślinnością jest nie tylko ważna 
dla zapobiegania spływaniu wody, ale dzięki swojej dużej 
powierzchni i zdolności do magazynowania wody służy także 

ZMNIEJSZENIE LICZBY CHORÓB 
PRZENOSZONYCH PRZEZ WODĘ
I POPRAWA JAKOŚĆ WODY,
ÅLEBÆKKEN, DANIA
Projektant: Sweco we współpracy  
z Rambøll, NCC Danmark A/S  
Civil Engineering
Lokalizacja: Karlstad
Klient: Lyngby-Taarbæk Fors
Wizualizacja: Ramboll

PRZYWRÓCENIE STAREJ KONSTRUKCJI DO UŻYTKU PRZEZ CZŁOWIEKA
Celem projektu jest zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do jeziora 
Mølleåen i jednocześnie poprawa jakości wody w tym rejonie. Jest to poprawa, 
która pomoże ograniczyć choroby przenoszone drogą wodną w tym rejonie  
i pomoże zapewnić lepszą jakość wody i lepsze siedliska dla fauny rzecznej. Projekt 
obejmuje również plan otwarcia tego terenu dla mieszkańców miasta i stworzenia 
nowego parku krajobrazowego, który zostanie zintegrowany z istniejącymi 
strukturami pochodzącymi ze zlikwidowanej oczyszczalni. W trakcie realizacji 
projektu prowadzone są prace nad recyklingiem konstrukcji betonowych i instalacji 
technicznych z opuszczonej oczyszczalni. Oznacza to, że oszczędza się duże ilości 
CO2 i zasobów. Kamienie i ścięte drzewa z tego terenu pozostają na miejscu i są 
ponownie wkomponowane w nowy park, aby zachować historię tego obszaru.

POPRZED

jako wielki zbiornik wody. Należy ją chronić, aby utrzymać 
jakość wody i ilość podziemnych zbiorników, ponieważ oba 
te elementy terminują jakość naszego zdrowia.
Toksyczne zanieczyszczenia emitowane przez przemysł, takie 
jak metale ciężkie, specyficzne farmaceutyki i chemikalia, 
(np. PFOS) oraz odpady lub rolnicze źródła zanieczyszczeń, 
są ujawniane dzięki monitoringowi gleby. Wraz z postępem 
badań medycznych coraz więcej substancji dołącza do listy 
źródeł rakotwórczych. W niektórych przypadkach produkty 
pochodzące z własnego ogrodu mogą być nawet mniej 

ORGANIZOWANIE SIĘ WOKÓŁ WODY  
I ZDROWIE W STAROŻYTNYCH OSADACH
Poprawa warunków sanitarnych w centrach miast była 
motorem odnowy miejskiej od początków planowania 
urbanistycznego. Od nawadnianych tarasów Machu 
Picchu, przez cysterny w kopenhaskim metrze do 
systemów kanalizacyjnych Paryża czy Londynu, innowacje 
technologiczne w zakresie gospodarki wodnej leżą  
u podstaw nowych struktur miejskich i dobrze 
prosperujących, zdrowych społeczeństw. Obecnie 
starożytna akwakultura zyskuje nawet zainteresowanie 
w sferze zintegrowanej gospodarki wodnej i adaptacji do 
zmian klimatu.
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SPOWALNIANIE OBIEGU WODY
Jakość wody i susza stanowią wyzwanie dla naszych 
gleb. Ponieważ rosnąca liczba ludności miejskiej wymaga 
większego zaopatrzenia w wodę, gęsto zaludnione 
obszary staną się bardziej wrażliwe na niedobór wody 
w glebie. Poza bezpośrednią zależnością od jakości 
wody pitnej, nasze zdrowie pośrednio zależy od stanu 
hydroekologicznego środowiska, w którym żyjemy. Badania 
podkreślają korzyści zdrowotne wynikające z różnorodności 
krajobrazów,14 różnorodności strukturalnej i złożoności 
zieleni. Mikrobiologiczna bioróżnorodność może również 
wzmacniać układ odpornościowy.16

Problemy związane z suszą i powodziami w regionie 
europejskim mają tę samą przyczynę: wzrost ekstremalnych 

warunków pogodowych spowodowany zmieniającym się 
klimatem. Ale są one również efektem zmieniającego się 
modelu użytkowania terenów, co jest skutkiem zwiększonego 
osuszania i większego parowania.

Połączenie gęsto zabudowanego regionu, dużego 
wykorzystania zasobów wodnych i wysokiego tempa 
brukowania nawierzchni skraca obieg wody, który dosłownie 
błyskawicznie spłukuje wodę do morza. Wraz ze wzrostem 
urbanizacji i rosnącą liczbą ludności wiele rządów europejskich 
poszukuje rozwiązań, które przyczyniają się do spowolnienia 
tak szybkiego obiegu wody.

MOBILIZACJA ZESPOŁÓW DS. GLEBY
Aby zająć się kwestiami związanymi z glebą, musimy najpierw 
zrozumieć regionalne cechy krajobrazu, właściwości 
gleby, poziom i wahania wód gruntowych oraz naturalne  
i stworzone przez człowieka systemy odwadniające. Dlatego 
też potrzebny jest zespół interdyscyplinarny składający się 
z gleboznawców, modelarzy wód gruntowych, ekologów 
i architektów krajobrazu, którzy będą w stanie rozważyć 
cechy charakterystyczne i ich wzajemną zależność w celu 
uzyskania jasnego wyobrażenia o tym, jak działa system 
wodny. Ma to kluczowe znaczenie dla określenia, w jaki 
sposób i czy dany projekt (infrastrukturalny, drogowy, 
przyrodniczy, urbanistyczny) wywiera akceptowalny wpływ 
lub, w przypadku niedopuszczalnego wpływu, w jaki sposób 
można ten wpływ złagodzić.

EFEKT GĄBKI
Obecnie miejski system odwadniania składa się z labiryntu 
sieci rynien, kanałów, rowów, kanalików, kanałów ściekowych 
i rur. Kiedyś były one budowane w celu odprowadzania 
nadmiaru wody spływowej. Teraz możemy zmienić ich 
zastosowanie, przekształcając je w zbiorniki retencyjne, 
aby złagodzić suszę. Uprzemysłowienie wprowadziło zmiany, 
takie jak odprowadzanie wód gruntowych na dużą skalę za 
pomocą systemów okrągłych rur ceramicznych stosowanych 
na obszarach wiejskich w Wielkiej Brytanii w XIX wieku. Było 
to praktyką, która rozpowszechniła się w Europie. W ten 
sposób ominięto efekt gąbki glebowej i powolne, głębokie 
procesy infiltracji. Badania wskazują, że potencjalny 
wpływ przywrócenia efektu gąbki i uzupełnienia warstw 
wodonośnych na obszarach wiejskich jest znacznie większy 
niż na obszarach miejskich.18 Jednakże wielorakie korzyści 
na obszarach miejskich są równie ważne. Powinniśmy zbierać 
naszą wodę deszczową lub przynajmniej spowolnić jej odpływ 
z miast i infiltrować ją tam, gdzie to możliwe.

STRES WODNY
Patrząc na mapę Europy można zauważyć korelację pomiędzy stresem wodnym a pokryciem gleby spowodowanym urbanizacją. 
Stres wodny definiuje się jako relację pomiędzy całkowitym zużyciem wody a dostępnością zasobów wodnych. Dostępność 
wody na jednego mieszkańca w Europie jest jedną z najniższych w Belgii i wynosi zaledwie 1480 m³/inh/rok. Wraz z Czechami, 
Włochami, Polską, Niemcami i Wielką Brytanią, zgodnie z międzynarodowymi standardami, kraje te są określane jako wyjątkowo 
podatne na przyszłe susze. Zmiany klimatyczne pogłębiają problem suszy poprzez wydłużenie jej okresów.

PIĘĆ OGRODÓW DESZCZOWYCH DIGTERKVARTERET, DANIA
Pięć Ogrodów w Digterkvarteret jest przykładem zdrowego 
i odpornego na zmiany klimatu projektu miejskiego, 
magazynującego i oczyszczającego odpływ wody deszczowej. 
Systemy kanalizacyjne nie są przeciążone, a woda nie zalega 
na drogach, przy domach i nie wylewa się do morza. Projekt 
ma również aspekt rekreacyjny, pozwalający mieszkańcom 
na relaks i odkrywanie przyrody. Ogrody zostały zbudowane 
jako pięć kaskadowych basenów, z których każdy ma 
swój charakter roślinny, oraz pięć obszarów ze wzgórzami 
przeznaczonych do różnych aktywności zarówno dla dzieci, jak  
i dorosłych. Podstawową funkcją jest w rzeczywistości adaptacja 
do zmian klimatycznych w związku z rosnącymi opadami deszczu.

Projektant: Sønderborg Forsyning, Urząd Miasta Sønderborg i Sweco 
Denmark (współpraca)
Lokalizacja: Digterkvarteret, Sønderborg 
Rola Sweco:  Zarządzanie projektem, zarządzanie projektem, projekt 
wykonawczy, dokumentacja przetargowa i nadzór
Klient:  Sønderborg Forsyning A/S (przedsiębiorstwo użyteczności 
publicznej)
Fotograf: Niels Nygaard

STRES WODNY W KRAJACH EUROPEJSKICH: 2040

STOSUNEK POBORÓW WODY DO ZAOPATRZENIA 

  niski (> 10%)

  niski do średni (10-20%)

  średni do high (20%-40%)

  wysoki (40%-80%)

  ekstremalnie wysoki (> 80%)

Przez długi czas udział terenów podmokłych w Europie 
zmniejszał się ze względu na zapotrzebowanie na 
grunty. W ostatnich latach zdano sobie jednak sprawę 
ze znaczenia terenów podmokłych dla bioróżnorodności 
i ograniczania powodzi. Wzrosło zainteresowanie 
przywracaniem starych obszarów, a także tworzeniem 
nowych.
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Kiedy korzystamy z wody, zanieczyszczamy ją wszelkiego 
rodzaju chemikaliami. Chociaż całkowita masa 
odprowadzanych chemikaliów jest stosunkowo niewielka, 
wpływ na ekosystemy wodne i nasze zdrowie jest ogromny. 
Ogromny wpływ mają azot i fosfor jako makroelementy, 
począwszy już od kilku miligramów na litr wody, ale określone 
szczególne substancje chemiczne mają negatywny wpływ 
na nasz ekosystem i zdrowie już przy stężeniach niższych niż  
1 μg/l.

ZMNIEJSZAMY ZUŻYCIE WODY
Aby zachować maksymalnie najwyższą jakość wody po 
przystępnych kosztach, ważne jest, aby ograniczyć zużycie 
wody. W naszych gospodarstwach domowych zużycie 
wody do minimum możemy ograniczyć stosunkowo łatwo 
poprzez zastosowanie inteligentnej technologii w naszych 
pralkach, zmywarkach, systemach prysznicowych, systemach 
spłukiwania toalet i niskoprzepływowych kranach. Na zużycie 
wody ma jednak również duży wpływ nasze zachowanie. Aby 
zapewnić wszystkim dostęp do dobrej jakości wody niezbędne 
są kampanie uświadamiające i silna strategia cenowa.

PONOWNE WYKORZYSTANIE NASZYCH ŚCIEKÓW
Inny znaczący wpływ można uzyskać poprzez ponowne 
wykorzystanie ścieków. Oczyszczone ścieki mogą być 
ponownie wykorzystane lokalnie lub z zasobów centralnych 
do zastosowań wymagających wody o niskiej jakości, np. do 
spłukiwania toalet. Obecnie dostępne są nawet systemy do 
produkcji wody pitnej wytwarzanej po przeróbce  ścieków 
(rozwiązanie pozasieciowe). 

Rozwój technologiczny umożliwił ponowne wykorzystanie 
wszystkich rodzajów wody. Nadal wielkim wyzwaniem 
pozostaje ponowne wykorzystanie maksymalnej ilości 
ścieków bez zastosowania skomplikowanej technologii. 
Pozostałości ścieków będą prawdopodobnie bardzo 
skomplikowane w oczyszczaniu, ale całkowita wielkość, 
którą należy poddać oczyszczaniu, zostanie drastycznie 
zredukowana, co nadal jest ekonomicznie realne. 
Doprowadzenie do zerowego zrzutu ścieków do środowiska 
będzie miało pośrednio ogromny wpływ na nasze zdrowie.
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Trzecia strategia związana jest ze strategiami dotyczącymi 
wody obiegowej, mającymi na celu ograniczenie eksploatacji 
naturalnych zasobów wodnych. Wraz ze wzrostem liczby 
ludności wzrasta całkowite zużycie wody. Poprzez ponowne 
wykorzystanie wody możemy zmniejszyć jej ilość odprowadzaną 
do rzek, co z kolei zapobiegnie powodziom w dolnym biegu rzeki. 
Poprawa jakości wody może mieć również wpływ na nasze 

bezpieczeństwo i zdrowie.
Zakłady przemysłowe, które pompują wody gruntowe w celu 
wykorzystania ich jako wody technologiczne lub chłodzące, 
należą do największych konsumentów i sprawców zrzutów 
takich wód. Innymi przykładami są nawadnianie upraw 
i pompowanie wód w miejscach budowy infrastruktury, 
zarówno stałych, jak i tymczasowych.

Ograniczenie, ponowne 
wykorzystanie i oczyszczanie 
ścieków

WULPEN, ŚCIEKI DO PRODUKCJI WODY POPRZEZ NATURALNE FILTRY (WYDMY)
Woda pitna jest produkowana bezpośrednio w komunalnej oczyszczalni ścieków w Wulpen (Belgia). Oczyszczone ścieki,  
po przefiltrowaniu przez membranę, są wprowadzane do oddalonych o kilka kilometrów wydm jako zasilanie do produkcji wody. 
Ujęcie tej wysokiej jakości wody gruntowej wymaga jedynie prostego oczyszczenia w celu uzyskania wody pitnej. Ilość infiltrowanej 
wody stanowi 35% wielkości produkcji przedsiębiorstwa wodociągowego IWVA. System jest stosowany od 2002 roku oraz tworzy 
i stanowi trwałą barierę dla infiltracji soli w tym rejonie nadmorskim.

PONOWNE WYKORZYSTANIE WODY TECHNOLOGICZNEJ 
W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
Nowe osiągnięcia technologiczne pozwalają na znaczną 
redukcję chemikaliów. W przypadku ponownego 
wykorzystania wody, nie tylko redukuje się całkowitą ilość 
wody, ale także ogranicza emisje substancji chemicznych.

Zamiast wykorzystywać wodę pitną i gruntową w produkcji 
przemysłowej, do produkcji wody zdemineralizowanej 
można ponownie wykorzystać wodę technologiczną. 
Wykorzystując technologię membranową, można 
zastosować minimalną ilość dodatków chemicznych. 
Niewielka powierzchnia instalacji pozwala na łatwe 
zastosowanie tego systemu i tworzy niewyczerpane źródło 
wody.

Ponowne wykorzystanie ścieków prowadzi nie tylko do 
zmniejszenia zużycia wody i zrzutu wody, ale także do 
redukcji stosowania chemikaliów i ich zrzutu, co wywiera 
duży pozytywny wpływ na środowisko.

18% 93%
zmniejszenie 
zużycia wody  
i zrzutu ścieków

zmniejszenie 
zużycia soli  
i zrzutu ścieków

STRATEGIE:  



PONOWNE WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW DLA ROLNICTWA 
W KAPELLE, HOLANDIA
Na naszą produkcję rolną mogą mieć poważny wpływ susze. 
Zamknięcie tego błędnego koła może stworzyć rozwiązanie 
pozwalające na radzenie sobie z okresami suszy. Przemysł 
spożywczy wytwarza duże ilości ścieków pochodzących  
z przetwarzania różnych rodzajów żywności. Po oczyszczeniu 
ścieki mogą być przetwarzane i rozprowadzane z powrotem na 
pola uprawne w celu nawadniania, zabezpieczając w ten sposób 
całą produkcję. W studium wykonalności dla Impuls Zeeland w 
Holandii zbadano zasadność biznesową dystrybucji oczyszczonych 
ścieków do potencjalnych pól uprawnych. Dzięki temu rozwiązaniu 
firma produkująca warzywa w Kapelle może, jako dostawca wody, 
ponownie wykorzystywać co roku 600,000 m3 wody.

Zmniejszanie zużycia wody 
Gdybyśmy zmniejszyli zużycie wody o 10% w przemyśle 
(z wyłączeniem wody chłodzącej) i gospodarstwach 
domowych, moglibyśmy uzyskać 23% zmniejszenie zużycia 
wód gruntowych (wody gruntowe są jednym ze źródeł naszej 
wody pitnej), co stworzyłoby strategiczny bufor wodny 
podczas suszy. Efekt ten zostałby podwojony, gdybyśmy 
osiągnęli 10% redukcję zużycia wody chłodzącej. 

Redukcja soli w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia 
Gdyby do produkcji wody zmiękczonej tylko 10% przemysłu 
stosowało alternatywne technologie, emisja soli zostałaby 
zmniejszona o 50%. Miałoby to równoważny wpływ 
na zużycie soli ponad 1,3 razy większe niż w naszych 
gospodarstwach domowych.
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RY Z Y KO  Z A N I ECZ YS ZCZ A J ĄCYC H  P R Z E L E W Ó W 
KANALIZACYJNYCH
Ze względu na zmiany klimatyczne coraz częściej będą 
występować intensywniejsze burze. Tradycyjne systemy 
kanalizacyjne zatykają się częściej, szczególnie na obszarach 
miejskich o rozległych powierzchniach nieprzepuszczalnych. 
Coraz większe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa  
i zdrowia stanowią ulewne powodzie i zanieczyszczające 
przelewy kanalizacyjne. W tradycyjnych systemach 
kanalizacyjnych woda deszczowa jest odprowadzana do 
systemu kanalizacyjnego i mieszana ze ściekami. Duże 
ilości wody powodują wysokie koszty ekonomiczne związane  

z utrzymaniem infrastruktury dystrybucyjnej i oczyszczaniem 
wody.

Całkowitą ilość wody do oczyszczenia zmniejszyłoby 
maksymalne ograniczenie spływu wód deszczowych  
i podłączenie do oddzielnego systemu zbierania 
wody wraz z maksymalnym ograniczeniem jej zużycia  
i odprowadzania. Maksymalna integracja sieci wodnych  
i zieleni w naszych miastach uczyniłaby gospodarkę wodną 
bardziej ekonomicznie opłacalną, a tym samym skutecznie 
poprawiłaby jakość wody w odpływach.

ULEPSZONE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI 
BRUKSELA POŁUDNIE
Aby poradzić sobie ze zwiększonym przepływem ścieków 
i spełnić bardziej rygorystyczne normy jakości ścieków 
oczyszczalnia ścieków Bruksela Południe wymagała remontu. 
Aby spełnić te wymagania przy bardzo małej dostępnej 
powierzchni zastosowano technologię membranową. Jej zaletą 
jest wysoka jakość ścieków, którą można uzyskać, a która 
przyczyni się do poprawy jakości życia w środowisku wodnym  
i pośrednio do poprawy naszego zdrowia.

Projektant oczyszczalni: Sweco
Klient: SBGE
Lokalizacja: Bruksela, Belgia
Rola Sweco: Projekt koncepcyjny, inżynieria, zarządzanie projektem

SKUTKI DZIAŁANIA MIKROZANIECZYSZCZEŃ 
Skutki działania mikrozanieczyszczeń w ekosystemach 
wodnych nie są jeszcze całkowicie znane. Istnieją jednak 
wyraźne dowody na to, że ich wpływ jest znaczący. 
Negatywny wpływ akumulacji tych mikrozanieczyszczeń 
w organizmach wodnych i ludzkich, ich toksyczność   
i odporność na degradację w środowisku jest spodziewany 
szczególnie w perspektywie długoterminowej. Regulacje 
dotyczące ich emisji i zrzutów mają zatem decydujące 
znaczenie dla poprawy środowiska wodnego i jakości 
wód powierzchniowych.

Obecnie nie istnieją ogólnoeuropejskie regulacje 
dotyczące mikrozanieczyszczeń. Pierwszym krajem, 
który prawnie ograniczył uwalnianie mikrozanieczyszczeń  
z komunalnych oczyszczalni ścieków jest Szwajcaria. 
Sprawdzone procesy techniczne do skutecznego 
usuwania mikrozanieczyszczeń oparte są na metodach 
utleniających, adsorpcyjnych i fizycznych.
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Narzędzia zintegrowanej 
gospodarki wodnej
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Oprócz trzech strategii projektowych dla miast dostępne są dwa 
solidne narzędzia do poprawy gospodarki wodnej. Pierwsza 
to wizja wywodząca się z europejskiego ustawodawstwa 
wodnego i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Innym niezbędnym 
narzędziem, które może pomóc nam przygotować się na 
przyszłe wyzwania, jest narzędzie do zarządzania aktywami 
cyfrowymi, za pomocą którego zarządcy miast i gospodarki 
wodnej mogą integrować rozwiązania i podejmować właściwe 
decyzje dotyczące budżetu, harmonogramu i bezpieczeństwa.

GDY WIZJA JEST POŁĄCZONA Z PLANOWANIEM
Miasta w całej Europie opracowują dokumenty strategiczne, 
w których dostosowują swoje plany urbanistyczne do planów 
gospodarki wodnej, w celu zwiększenia odporności na 
zagrożenia związane z wodą i lepszego przygotowania się do 
aktywności rzek w ich górnym i dolnym biegu (miasta wrażliwe 
na zmiany w dorzeczach). Ukierunkowane plany miejskie, 

takie jak Water Plan Antwerpii, Plan Bleu Lyonu, Waterplan2 
Rotterdamu i inne, powstały w oparciu o wizje radzenia sobie  
z niemal wszystkimi problemami związanymi z wodą, takimi jak 
powodzie, bezpieczeństwo wodne i środowisko.

REAGOWANIE WIELOPOZIOMOWE 
W Holandii adaptacja przekłada się na przyjęcie podejścia 
wielopoziomowego. Pierwszy poziom zapewnia ochronę 
przed powodzią za pomocą podwyższonych wałów i środków 
stosowanych w górnym biegu rzeki. Z drugim poziomem 
mamy do czynienia w przypadku przerwania wałów i wówczas 
najbardziej zagrożone obszary powinny być chronione poprzez 
zastosowanie możliwości ich obejścia. Ostatni poziom obejmuje 
przygotowanie i posiadanie  infrastruktury niezbędnej do 
bezpiecznej ewakuacji danego obszaru.

KLUCZOWA INFRASTRUKTURA WODNA W ZDROWYM MIEŚCIE
Prężnie rozwijające się miasto zdrowej wody to miejsce, w którym ludzie mają bezpośredni kontakt z wodą i są zabezpieczeni 
przed zagrożeniami powodziowymi oraz suszą. Jest to miasto, w którym wszystkie miejskie sieci wodociągowe współpracują 
ze sobą w celu przywrócenia równowagi w naturalnym obiegu wody i zminimalizowania wpływu rozwoju obszarów miejskich. 
Zdrowe miasto to miasto, które spowalnia spływy wody deszczowej w celu jej zatrzymania, przetwarza i ponownie wykorzystuje 
ścieki, aby zminimalizować pobór wód gruntowych oraz instaluje systemy wody niezdatnej do picia. Jest to miasto,  
w którym ludzie mają kontakt z wodą i ze sobą nawzajem, gdzie naturalne siedliska przyrodnicze dostarczają mieszkańcom 
różnorodnych korzyści, takich jak komfort termiczny, filtrowane powietrze, wytłumiony dźwięk, cień, lokalna żywność, tereny 
rekreacyjne, możliwości alternatywnej mobilności. Ochrona zasobów wodnych i zachowanie naturalnych środowisk na 
obszarach miejskich ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania życia i odgrywa ważną rolę w walce ze zmianami klimatu.
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NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
Zasoby wodociągowe stanowią zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Nieszczelne 
przemysłowe i komunalne systemy kanalizacyjne, 
niewymiarowe lub nieodpowiednie zasoby wodne oraz 
nasilające się skutki zmian klimatycznych mogą prowadzić 
do zagrożeń dla zdrowia. Nieszczelne sieci wody pitnej  
i kanalizacyjne mogą powodować choroby związane z wodą 
i wywoływać poważne skutki środowiskowe wynikające  
z zanieczyszczenia gleby i systemów wodnych. A wycieki wody 
stały się już w Europie rzeczywistością: średnie wartości strat 
wody pitnej to 23% w krajach członkowskich europejskiej 
organizacji ds. wody EurEau, przy czym straty te wahają się od 
mniej niż 10% do prawie 50%.20

Miejskie systemy wodne składają się nie tylko z podziemnych 
rur i sieci kanalizacyjnych, ale także z elementów wody  
i zieleni znajdujących się na powierzchni ziemi. Zintegrowane 
podejście do tego zagadnienia wprowadziła Unia Europejska 
przyjmując Ramową Dyrektywę Wodną od około 1980 roku. 
Na podstawie tego prawodawstwa miasta i administracje 
opracowują plany wodne, ale tylko najnowsze z tych planów 
uwzględniają integrację z planowaniem przestrzennym.22

Aby miasto było w stanie strukturalnie i skutecznie zarządzać 
zdrowiem w złożonych miejskich systemach wodnych, 
potrzebuje zintegrowanej wizji i skutecznego systemu 
zarządzania.

ZASOBY OWIANE MGŁĄ TAJEMNICY
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia ponad 4 milionów 
kilometrów podziemnych sieci wody pitnej i 3 mln km sieci 
kanalizacyjnych w Europie, co odpowiada 19 odległościom 
między ziemią a księżycem.20 Innym zagadnieniem jest brak 
wiedzy na temat stanu naszych zasobów. Niektóre miasta nie 
dysponują bazą danych zawierającą kluczowe informacje, 
takie jak liczba kilometrów ich sieci, rok budowy, materiały, 
lokalizacja, wartość ekonomiczna, kierunek przepływu, 
wydajność objętościowa, prawdopodobieństwo przecieków 
i inne wskaźniki. 

Rzeczywista lokalizacja sieci może nie być zdigitalizowana lub, 
w najgorszym przypadku, nawet znana. Powoduje to problemy, 
na przykład podczas budowy lub gdy okazuje się, że sieć leży 

w skażonym gruncie. W takich przypadkach pojawia się ryzyko 
zagrożenia zdrowia. W zanieczyszczonych gruntach sieci wody 
pitnej wymagają zastosowania rur z ochroną dyfuzyjną, która 
zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń przez materiał 
rur. W ten sposób do systemu wody pitnej mogą dostać się na 
przykład węglowodory ropopochodne.

Ważnym pytaniem jest, w jaki sposób możemy zoptymalizować 
wykorzystanie istniejących zasobów i przewidzieć największe 
prawdopodobieństwo ich awarii, aby zapobiec szkodom 
dla zdrowia ludzkiego? Odpowiedź na to pytanie wymaga 
posiadania aktualnej bazy danych o zasobach. 

UTRZYMANIE I ODBUDOWA
Infrastruktura wymaga konserwacji i inwestycji w celu 
wspierania zdrowych miast. Infrastruktura wodna  
w Europie jest w złym stanie.23 Nawet w Finlandii, jednym  
z najbogatszych krajów Europy, szacuje się, że 6% sieci wody 
pitnej i do 12% sieci kanalizacyjnej jest w wyjątkowo złym 
stanie.24, 25 Wskaźniki odnowy zasobów wody pitnej w krajach 
EurEau wahają się od prawie 0 do prawie 10%, a wskaźniki 
dla kanalizacji od prawie 0 do prawie 9%.20 W obliczu 
zaostrzających się przepisów i adaptacji do zmian klimatu 
konieczne jest więc zwiększenie wskaźników odnowy sieci 
wodociągowych, podobnie jak innych znaczących inwestycji.25

OD REAKTYWNEGO DO PROAKTYWNEGO ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI
Konserwacja systemów dystrybucji wody i systemów 
kanalizacyjnych nie może mieć już dłużej charakteru czysto 
reaktywnego. W celu zapewnienia długoterminowego zdrowia 
miejskiego, poprzez zrównoważony rozwój, odporność  
i bezpieczeństwo zasobów wodnych, niezbędne jest proaktywne 
zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi. Zarządzanie tymi 
zasobami to systematyczny proces, który kieruje planowaniem, 
nabywaniem, utrzymaniem, eksploatacją, odnawianiem  
i zbywaniem zasobów, jak również zarządzaniem informacjami 
związanymi z finansami i majątkiem. Zarządzanie tymi 
zasobami zapewnia, że planowana konserwacja i naprawy 
mogą być przeprowadzane na czas. Zarządzanie obejmuje 
ich inwentaryzacje, zadania związane z eksploatacją  
i utrzymaniem oraz długofalowe planowanie finansowe. 
Inwentaryzacje zawierają dane dotyczące m.in. wieku, stanu  
i oceny sieci wód podziemnych.

Zarządzanie zasobami postrzegam jako narzędzie minimalizujące ryzyko 
zanieczyszczenia i zagrożeń dla zdrowia. Ryzyko maleje dzięki konserwacji 
sieci i utrzymaniu w ten sposób umiarkowanego poziomu zadłużenia  
z tytułu jej reorganizacji.
Pekka Raukola, Przedstawiciel firmy zajmującej się gospodarką wodną Turun Vesihuolto

Miejskie Zdrowie i Dobre samopoczucie – Miasta zdrowej wody

Projektant: Sweco Zespół Zintegrowanej 
Gospodarki Wodnej, Belgia
Lokalizacja: Mechelen 
Rola Sweco: Projektowanie, modelowanie 
hydrauliczne, uczestnictwo
Klient: Miasto Mechelen, wspierane przez EU 
Interreg 2 Seas, Water Resilient Cities

PLAN WODNY MECHELEN, BELGIA 
Miasto Mechelen w swoim Planie Wodnym wyraża ambicję zintegrowania planowania 
miejskiego, gospodarki ściekowej i wód powierzchniowych. W oparciu o podejście 
interdyscyplinarne plan ma na celu zatrzymanie, magazynowanie i ponowne wykorzystanie 
jak największej ilości wody w przestrzeni publicznej, dążąc w ten sposób do włączenia 
przyrody, adaptacji do warunków klimatycznych i ochrony zdrowia mieszkańców. Wizja 
planu wodnego jest szczegółowa i określona ilościowo; dokonano obszernej analizy 
istniejących ograniczeń i możliwości w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. 
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PLANY INWESTYCYJNE
Dzięki proaktywnemu reagowaniu na rosnące potrzeby 
inwestycyjne, w dłuższej perspektywie ceny zaopatrzenia  
w wodę pozostają niższe. Dzieje się tak ponieważ droższe jest 
naprawianie już zepsutego systemu, którego skutki mogą być 
zwielokrotnione, niż przeprowadzanie regularnej proaktywnej 
konserwacji, która w zasadzie zapobiega nagłemu 
wystąpieniu tego rodzaju problemu. Ceny można utrzymać na 
umiarkowanym poziomie dzięki krótko- i długoterminowemu 
planowaniu finansowemu uwzględniającemu modelowanie 
ekonomiczne, rozwój, planowanie strategiczne i biznesowe, 
projektowanie struktury taryfowej, koszty cyklu życia 
oraz czasowej optymalizacji wydatków kapitałowych  
i remontowych. Takie podejście promuje zdrowie poprzez 
zapewnienie wody i oczyszczania ścieków dla wszystkich, 
niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego. 
Zapewnia ponadto długoterminową wydajność operacyjną, 
co skutkuje czystszym środowiskiem i lepszym zdrowiem 
mieszkańców.

FINANSOWANIE
W Europie rozwojowi miast towarzyszy starzenie się 
miejskich instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
zmniejszanie zasobów wody. Starzejące się zasoby powodują 
wzrost kosztów napraw. W Europie infrastruktura wodna jest 
kosztowna i w złym stanie z powodu niewystarczających 
środków na jej utrzymanie. 23 Inwestycje kapitałowe w tym 
sektorze są poniżej poziomu potrzebnego do utrzymania 
istniejącej infrastruktury. 27 Rocznie europejskie służby wodne 
inwestują w infrastrukturę wodną ok. 45 mld euro.20 Szacuje 
się, że do 2030 roku we wszystkich krajach UE z wyjątkiem 
Niemiec wydatki na zaopatrzenie w wodę wzrosną o co 
najmniej 25%. 25 

We Flandrii, w Belgii, gęstość sieci kanalizacyjnej wynosi 
około 4 km rur kanalizacyjnych na km² a gęstość sieci wody 
pitnej jest jeszcze większa. Zakłada się, że systemy instalacji 
kanalizacyjnych będą działać przez 75 lat, co pociąga 
za sobą konieczność poniesienia w ciągu 10 lat kosztów 
inwestycyjnych w wysokości 2 mld euro. 28

Finlandia , Szwecja i  Norwegia przeprowadziły 
długoterminowe badania dotyczące inwestycji w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, wskazując na potrzebę zwiększenia 
wskaźników odnowy sieci wodociągowych. Potrzebne 
inwestycje to kwota 480 mln euro rocznie w przypadku 
Finlandii i 550 mln euro rocznie w przypadku Szwecji. 25 
Potrzebne inwestycje w tym zakresie wynoszą 480 mln 
euro rocznie w przypadku Finlandii i 550 mln euro rocznie  
w przypadku Szwecji.

INTEGRALNE I PROAKTYWNE NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
Dokładne określenie lokalizacji zasobów i ich statusu jest pierwszym krokiem w kierunku integralnego, proaktywnego 
zarządzania tymi zasobami. System Obsurv jest dobrym przykładem rozwiązania online, które pomaga miastom w utrzymaniu 
ich zasobów związanych z wodą i przestrzenią publiczną. Niezależnie od tego, czy są to systemy kanalizacyjne, urządzenia 
infiltrujące dla nadmiaru wody deszczowej, czy naturalne strefy zieleni oferujące dodatkowe i bezpieczne wchłanianie wody, 
wszystkie one mogą być utrzymywane we wzajemnych relacjach. Dzięki temu miasta mogą dokonywać wyborów w oparciu 
o fakty. Obsurv jest używany przez ponad 150 organizacji, głównie miejskich.

System konserwacji, taki jak Obsurv, pomaga również planistom podejmować właściwe działania we właściwym czasie. 
Przykładowo, zbyt wczesna modernizacja systemów instalacji kanalizacyjnych może spowodować wzrost wymaganych 
rocznych kosztów inwestycyjnych o 30%. Gdy kanalizacja jest odnawiana zbyt późno, oznacza to, że stare systemy pozostają 
w użyciu, a więc rośnie ryzyko wycieków, co prowadzi do indukowanych bezpośrednich uszkodzeń infrastruktury i zagraża 
jakości wody i zdrowiu. Odnowienie kanalizacji w odpowiednim momencie jest niezbędne, aby zapobiec zagrożeniu dla 
środowiska i zarządzać kosztami.

Podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących konserwacji jest 
możliwe tylko przy użyciu zrównoważonego systemu, który jest w stanie 
sprostać temu wyzwaniu. System taki jak Obsurv umożliwia nam spojrzenie 
na kilka lat do przodu i opracowanie realistycznego programu konserwacji.
 
Anja van der Ven, Kierownik zespołu zarządzania danymi, miasto Rotterdam

Podobnie sieci i rozwiązania z zakresu wody pitnej wymagają cyfrowych rozwiązań zarządzania zasobami. W Holandii kilka 
przedsiębiorstw wodociągowych korzysta z GeoWeb, oprogramowania GIS do cyfrowej i efektywnej konserwacji systemów 
wodociągowych, w tym rozwiązywania problemów i zamknięć awaryjnych, a także do długoterminowych modeli obliczeniowych 
wody pitnej i wody odpływowej.

Projektant: Sweco
Lokalizacja: Netherlands
Rola  Sweco: Dostawca, projektowanie, 
modelowanie hydrauliczne, doradztwo
Klient: 155 miast w Holandii

NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PRZY 
KAPITALNYCH REMONTACH 
Klasa oceny stanu sieci wodociągowych może być 
określona poprzez obliczenie ryzyka wystąpienia awarii. 
Narzędzia zarządzania zasobami biorą pod uwagę wiek, 
lokalizację i materiał, z którego wykonano wodociąg. 
Przyszłe oszacowanie kosztów inwestycji można 
opracować na podstawie danych o stanie rur i sieci 
wodociągowej.

   Dobry stan

  Wymaga konserwacji
   Stan krytyczny
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Wnioski i zalecenia

Ulewne deszcze i powodzie latem 2021 r. oraz alarmujący 
raport IPCC o bardziej ekstremalnych warunkach pogodowych 
sprawiają, że zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodna  
w europejskich miastach zwraca coraz częściej naszą uwagę. 

Nasze zdrowie i zdrowie naszych ekosystemów w dużej mierze 
zależy od jakości naszych wód podziemnych i powierzchniowych. 
Kluczowe znaczenie ma utrzymanie infrastruktury podziemnej 
w dobrym stanie. W tym sensie inżynierowie wodni w miastach 
mają do odegrania dużą rolę w zapobieganiu przyszłym 
problemom zdrowotnym mieszkańców miast.

Musimy dostosować i wzmocnić gospodarkę wodną w naszych 
miastach. Tymczasem nasza infrastruktura podziemna 
starzeje się i jest w złym stanie. Miasta ponoszą ogromne 
koszty związane z radzeniem sobie z zanieczyszczeniem wody, 
suszami i powodziami, a także koszty odbudowy infrastruktury 
podziemnej. 

Aby zapewnić przyszłość z wystarczającą ilością czystej 
wody i skutecznym zarządzaniem siecią wodną, które 
zapobiega awariom systemu, proponujemy trzy strategie 
wodne, które jednocześnie odpowiadają na wyzwania 
zdrowotne: przywrócenie przestrzeni dla wody i ludzi, ponowne 
wprowadzenie przyrody w miastach oraz ograniczenie, ponowne 
wykorzystanie, a także oczyszczanie powstających ścieków.

1. PRZYWRÓCENIE PRZESTRZENI DLA WODY I LUDZI

Aby zapobiegać suszom i powodziom, w górnych biegach rzek 
podejmowane są odpowiednie działania. Wychwytywanie  
i zatrzymywanie wody, ponowne otwieranie rzek, woda  
w przestrzeni publicznej i budowa przepuszczalnych 
nawierzchni to działania mające na celu przywrócenie wody do 
naszego środowiska, co ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. 

Ponowne otwarcie koryt rzek ma potencjał magazynowania 
nadmiaru wody spływającej podczas szczytów częstszych 
burz. Oprócz zapobiegania powodziom pluwialnym 
(błyskawicznym), zyskujemy wiele korzyści zdrowotnych. 
Ponowne wprowadzenie wód powierzchniowych w kontekście 
miejskim, zapewnia komfort termiczny, wywołuje efekt 
chłodzenia, zapobiega chorobom związanym z upałem, 
poprawia bezpieczeństwo, zapewnia widoki na wilgotną 
roślinność i rośliny, a także oferuje dostęp do terenów zielonych 

i zwiększony potencjał rekreacyjny, co - jak wskazują badania 
- przynosi bezpośrednie korzyści dla naszego zdrowia.

Ponowne otwarcie rzek i umożliwienie zatrzymywania wody 
na powierzchni ziemi uświadamia mieszkańcom korzyści 
związane z wodą, takie jak czysta woda na obszarach miejskich. 
Obecność wody może zapewnić lepsze środowisko życia 
dla mieszkańców miasta, zwiększając spójność społeczną 
i ponosząc walory rekreacyjne. Gdy woda jest dostępna 
lokalnie, łatwiej jest również zwiększyć świadomość potrzeby 
inwestowania w czystą wodę i bioróżnorodność. W miarę jak 
w krajobrazie wizualnym powraca widok rzek, zapewniających 
więcej interakcji, ludzie będą bardziej angażować się w sprawy 
dotyczące środowiska i tworzyć ze swoim środowiskiem bliższe 
relacje.

Ponadto naturalna sieć wody deszczowej (przywrócony obieg 
wody lub sztuczna sieć podziemna) może przyczynić się do 
bardziej użytecznej gospodarki wodnej. Prowadzi to z kolei do 
bardziej efektywnego systemu oczyszczania ścieków, co może 
poprawić jakość miejskich rzek i ponownie udostępnić wodę 
społeczeństwu.

Z uwagi na to, że przestrzeń dla wody, przyrody, ludzi i dobrze 
prosperujących społeczności jest ograniczona, potrzebujemy 
rozwiązań, które mogą łączyć różne funkcje. Należą do nich 
dachy do zbierania wody deszczowej, zbiorniki na wodę 
deszczową, jako urządzenia miejskie, oraz place jako zbiorniki 
retencyjne na wodę deszczową.

2. PRZYWRÓCENIE PRZYRODY W MIASTACH

Dogłębne zrozumienie naturalnego obiegu wody i naturalnych 
procesów nie tylko przynosi korzyści przyrodzie, ale ma 
też pozytywny wpływ na ludzi i ich zdrowie. Czynniki 
środowiskowe, takie jak jakość wody, wilgotność powietrza, 
dźwięki i zapachy, wpływają na nasze samopoczucie, zarówno 
fizyczne, jak i psychiczne. 

Niech natura funkcjonuje jako elastyczny system, który 
wchłania i oczyszcza wodę – jak gąbka. Uznanie gleby za 
powierzchnię, która ma bezpośredni wpływ na jakość wody 
i gospodarkę wodną oraz nasze najważniejsze zbiorniki 
wodne, uzupełnia ideę wykorzystania natury do rozwiązywania 
przyszłych wyzwań w praktykach gospodarki wodnej. 

CIĄGŁE MONITOROWANIE JAKOŚCI WODY
Monitorowanie jakości wody on-line w czasie rzeczywistym 
jest również częścią zarządzania zasobami. Ujawnia ono 
wpływ sieci na jakość wody, dostarczając informacji na 
temat rodzaju wody pompowanej do sieci i jej zmian. W celu 
monitorowania jakości wody zdalnie i w czasie rzeczywistym 

opracowywane są nowe technologie, takie jak monitorowanie 
online aktywności mikrobiologicznej w wodzie za pomocą 
ATP (adenozynotrifosforan). Pozwala to na monitorowanie 
jakości wody zarówno zdalnie, jak i w czasie rzeczywistym.26

Projekt: Projekt badawczo-rozwojowy
Konsorcjum: Trzy zakłady dostarczające ścieki i trzy 
przedsiębiorstwa przemysłowe opracowujące nowe 
technologie
Klient: Projekt jest finansowany przez Duńską Agencję 
Ochrony Środowiska
Rola Sweco: Zarządzanie projektem i dostarczenie 
specjalistycznej wiedzy w projekcie.

NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI: ASPEKT KONTROLI ZA POMOCĄ 
TECHNOLOGII CYFROWYCH
Dostawy ścieków doświadczają coraz większych problemów z siarkowodorem  
w wyniku centralizacji oczyszczalni ścieków i wdrażania długich rur 
ciśnieniowych. Celem tego projektu jest wykonanie zintegrowanej cyfrowej kontroli 
zapobiegania siarkowodorowi, gdzie platforma będzie obejmować integrację:  
1) dozowania środków chemicznych, 2) fizycznego oczyszczania osadu/biofilmu, 
oraz 3) sterowanie biofiltrem w celu łagodzenia nieprzyjemnych zapachów.

Miejskie Zdrowie i Dobre samopoczucie – Miasta zdrowej wody
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STEVEN RAES, bioinżynier technologii środowiskowej w Sweco, od ponad 20 lat 
zajmuje się inżynierią wodną i zarządzaniem. Był zaangażowany we wszystkie 
aspekty łańcucha wodnego, z produkcją wody, jej wykorzystaniem i oczyszczaniem 
ścieków jako punktem wyjścia. Jego praktyczne doświadczenie wykorzystuje 
istniejące technologie w nowym, wymagającym i ogólnie zrównoważonym 
kontekście ekonomicznym. Wychodzi od szerokiego kontekstu problemu i określa 
rozwiązania w oparciu o możliwości techniczne i potencjalne ryzyko. Angażuje się 
w projekty od samego ich początku po oddanie do użytku.

TIA SAVOLAINEN (mgr inż.), jest inżynierem gospodarki wodnej w Sweco Finland 
w Tampere. Doświadczenie inżynierskie Tii obejmuje kilka projektów zarządzania 
zasobami w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach wodociągowych, 
a także planowania finansowego i przebudowy. Tia pełniła również funkcje 
operacyjne w sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków, prowadziła firmę 
wodociągową i studiowała chemię reaktorów biogazu. Tia jest pasjonatką tworzenia 
zrównoważonego dobrobytu dla wszystkich.

O Autorach

Jeśli masz jakieś spostrzeżenia lub pytania chętnie pomożemy. 
Prosimy o kontakt: urbaninsight@swecogroup.com
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Oprócz rezerwowania miejsca na naturalną infiltrację, nowe 
technologie wprowadzają również praktykę zwiększonej 
infiltracji. Wzmocnione procesy infiltracji pociągają za 
sobą wychwytywanie deszczu lub odprowadzanych albo 
oczyszczonych ścieków i kierowanie ich do warstw wód 
gruntowych lub do powierzchniowych stref infiltracji.

3 sposoby zabezpieczenia gleby jako zbiorników wodnych:
1.  Ograniczanie do minimum zużycia wód gruntowych, aby 

stanowiły one rezerwę strategiczną w okresach szczytowego 
zużycia lub suszy.

2.  Uzupełnianie i odnawianie jej. Chodniki i ograniczona 
infiltracja wody deszczowej stanowią obecnie ogromne 
wyzwanie. Zamiast prowadzić wodę długimi rurociągami 
bezpośrednio do morza, powinniśmy powrócić do naturalnej 
infiltracji i utrzymywać wodę na poziomie lokalnym.

3. Zapobieganie zanieczyszczeniom. Musimy przestać   
  zanieczyszczać nasze wody gruntowe na przykład
    poprzez utrzymywanie w dobrym stanie naszych systemów
     kanalizacyjnych. 

3. OGRANICZENIE, PONOWNE WYKORZYSTANIE I 
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Wraz ze wzrostem populacji ludności spodziewany jest wzrost 
całkowitego zużycia wody. Poprzez ponowne wykorzystanie 
wody możemy zmniejszyć ilość wody odprowadzanej do rzek, 
co z kolei zapobiegnie powodziom w dolnym biegu rzeki. 
Poprawa jakości wody może również wpłynąć na nasze 
bezpieczeństwo i zdrowie.

Zużycie wody można zmniejszyć poprzez zastosowanie 
nowych, inteligentnych technologii. Nasze emisje i całkowite 
koszty środowiskowe zmniejszy ponowne wykorzystanie 
ścieków do celów produkcji wody technologicznej lub nawet 
do produkcji wody pitnej.

Powinniśmy zbierać naszą wodę deszczową lub przynajmniej 
łagodzić miejskie odwadnianie poprzez infiltrację wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe. Woda deszczowa musi być częścią 
architektury naszych miast, tworząc miejsca dla rekreacji 
i doświadczeń przyrodniczych oraz zwiększając dobre 
samopoczucie, zdrowie fizyczne i funkcje poznawcze.

Oddzielny system zbierania wody deszczowej z maksymalnym 
ograniczeniem jej zużycia i odprowadzania zmniejszyłby 
całkowitą ilość wody wymagającej oczyszczania. Dzięki 
temu gospodarka wodna stałaby się bardziej ekonomicznie 
opłacalna, a tym samym skutecznie poprawiłaby jakość 
wody. 

Zrozumienie naszego związku z wodą wiąże się również  
z utrzymaniem i wykorzystaniem wody na miejscu tak długo, 
jak to możliwe. Ponowne wykorzystanie wody deszczowej 
i jej infiltracja w gruncie doprowadzą do znacznego 
zmniejszenia zrzutu ścieków, zapobiegając wysokim kosztom 
ekonomicznym systemów kanalizacyjnych i głównych 
systemów buforowych, ale także zapobiegną powodziom  
i niedoborom wody w czasie suszy. 

Lokalne powtórne wykorzystanie ścieków przyczynia się 
do bezpośredniego zmniejszenia ilości pobieranej wody, jej 
produkcji i zużycia. Określone obciążenia odpadami ze ścieków  
mogą być oczyszczane przy użyciu bardziej zaawansowanych 
technologii, co prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i – jak już wspomniano - podnosi 
jakość naszego środowiska i naszego zdrowia. Chociaż 
technologia ta jest obecnie dostępna, należy ją stosować  
w sposób przemyślany, aby kontrolować koszty i ryzyko. 

Podwójne sieci składające się z sieci wody pitnej i wody 
nieprzeznaczonej do spożycia wspierają wykorzystanie wody 
o odpowiedniej jakości we właściwym miejscu, pomagając 
odciążyć zasoby wodne i starzejącą się infrastrukturę oraz 
zająć się zaostrzającymi się przepisami. Stwarza to okazję 
do zwiększenia możliwości ponownego wykorzystania wody 
deszczowej i oczyszczonych ścieków.

NARZĘDZIA ZINTEGROWANEJ GOSPODARKI WODNEJ
Oprócz trzech strategii projektowych dla miast, dostępne 
są dwa solidne narzędzia do poprawy gospodarki wodnej. 
Pierwszym z nich jest wizja wyrażona w planie gospodarki 
wodnej. Drugim niezbędnym narzędziem, które może 
pomóc nam przygotować się na przyszłe wyzwania, jest 
cyfrowe narzędzie do zarządzania zasobami, które miasta 
i zarządcy wód mogą wykorzystać do integracji rozwiązań 
i podejmowania właściwych decyzji dotyczących budżetu, 
harmonogramów i bezpieczeństwa.

Oprogramowanie do zarządzania ma na celu pomoc miastom 
w zarządzaniu ich zasobami poprzez mapowanie, wizualizację 
i zapewnienie łatwego dostępu do danych.

Dzięki proaktywnemu reagowaniu na rosnące potrzeby 
inwestycyjne, w dłuższej perspektywie ceny dostaw wody 
mogą pozostać niższe.
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