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Pristagarkommitten

Nominering Gilbert Svensson, Föreningen Vatten Vattenpriset 2014
Gilbert Svensson har en lång och meriterande yrkeserfarenhet från såväl den akademiska världen som näringslivet inom vattenområdet. PhD (1987) och docent från Chalmers Tekniska högskola, universitetslektor vid CtH 1992 och bitr. Professor i VA-teknik 2002 -2005 och sedan
2006 adj. Professor i stadens vattensystem vid Luleå tekniska universitet. Internationellt engagemang bl a genom huvudansvar för internationella SIDA kurser vid CtH och från 1999 biträdande programchef för MISTRA programmet ”Sustainable Urban Water Management”.
Gilbert har varit verksam inom näringslivet som konsult under många år inom VA-området, ofta
med fokus på dagvattenområdet, såväl kvalitet som kvantitet, med ett ständigt innovativt och
utvecklande angreppssätt och ett stort fokus på va-verksamhetens kundnytta.
Många är det i VA Sverige som har haft förmånen att få uppleva Gilberts erkända pedagogiska
förmåga i föreläsningar, föredrag, genom examensarbeten, som doktorander men inte minst
också VA-ingenjörer i den dagliga verksamheten. Gilbert är alltid öppen för att hjälpa till med
goda råd, teoretisk kunskap varvad med praktiska erfarenheter till var och en som efterfrågar
det. Det visar sig också i hans engagemang med att utveckla kurser för verksamma VAingenjörer i näringslivet.
Gilbert har under många år verkat för och bidragit till utvecklingen av benchmarking inom VAområdet i Sverige och inte minst dagens VASS (VAttentjänstbranchens Statistik System) som
drivs under Svenskt Vatten. Likaså är hans bidrag till framtagande av nationella riktlinjer för
dimensionering av ledningsnät betydelsefulla.
Gilberts mångåriga hängivna engagemang inom VA-området, hans starka yrkesintegritet, öppenhet för nya idéer och teknikutveckling kombinerad med en stor vilja att dela, och dela med
sig till andra, gör honom till en högt värderad och uppskattad kollega i branschen.
Sammanfattningsvis så är Gilberts samlade gärningar inom VA- och vattenområdet av stor betydelse för Vatten Sverige och han bör därför tilldelas 2014 års Vattenpris.
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