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Förord och tack till 
 

Jag vill rikta ett stort tack till mina två handledare, Hillevi Hägnesten och Peter Dahlqvist på 

Länsstyrelsen Skåne län. Min huvudhandledare Hillevi jobbar på Vattenstrategiska enheten 

som jag har tillhört under mitt examensarbete och Peter som jobbar på Fiske- och 

Vattenvårdsenheten. De jobbar med nära relaterade frågor och har gett mig olika 

infallsvinklar. Vi har under hela projektets gång haft en god dialog med ett nära samarbete, 

som jag ser positivt på. Dessutom vill jag tacka flera andra enheter på Länsstyrelsen Skåne län 

som gett mig värdefulla tips och givande konversationer. 

 

Tack även till Skånes 33 kommuner som ställde upp och tog sig tid för min telefonintervju, de 

personliga mötena med C4-Teknik, Bromölla Vatten AB, Tyréns AB och Sweco Environment 

AB. 

 

Slutligen vill jag poängtera att mitt examensarbete har gett mig en värdefull grund till ett 

vidare arbete inom ämnet och ett brett kontaktnät över hela Skåne och även utöver länets 

gränser. 
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Groundwater resources in the Scania region in southern Sweden 

from a climate perspective 

 

 

Abstract  

 
Scania, the southernmost region in Sweden, is facing a changing climate, and even if we limit 

carbon emissions the climate will continue to change. Increasing amounts of precipitation, but 

also an increased frequency of heavy rainfall, drought and increased temperature are examples 

of some consequences, but it is uncertain how these will affect water supplies. To understand 

the whole picture of the climate adaption, we have to reach out with information, knowledge, 

advice and together during training courses, seminars and workshops incorporate climate 

adaptation efforts. The basis of this project is a telephone interview with Scania´s 33 

municipalities over with the contingency contained in a changing climate. Work on coastal 

erosion and flooding risks to coastal communities is fairly well inventoried, but equal 

attention has not been given to threats and risks that exist to our water, especially drinking 

water. Many times an alternative water supply does not exist if current supplies are impacted. 

Municipalities must plan for our water resources in the long term, because safe and secure 

drinking water supplies are needed today and in the future. An important part of climate 

adaptation efforts is the establishment of water supply plans, in order to ensure the long-term 

supply of drinking water. The plan should include two main parts; the first part is an inventory 

of water resources and water conservation for current and future drinking water supply and 

the second part is action-oriented and based on the first part with an inventory of the potential 

impacts and threats to these resources.  

 

Key Words: climate change, climate adaptation, water supply, water supply plan 
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Sammanfattning 
 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men är även den främsta spridaren av föroreningar. 

Klimatförändringarna har redan börjat ske och samhället måste börja anpassa sig efter 

kommande förhållanden. Kommunerna måste planera för sina vattenresurser ur ett långsiktigt 

perspektiv, för att vi och nästkommande generationer ska få en trygg och säker 

dricksvattenförsörjning. 

 

Skåne står inför ett förändrat klimat och även om vi begränsar utsläppen så kommer 

klimatförändringarna att fortsätta ske. Ökad mängd nederbörd, men även en ökad frekvens 

skyfall, torka och ökad temperatur är exempel på några följder och de konsekvenser detta får 

för vattenförsörjningen är ännu ganska oklart. Vi måste vara förberedda och tänka preventivt i 

klimatanpassningsarbetet. Det gäller att förstå helhetsbilden och väva samman information 

med kunskap, rådgivning och tillsammans under utbildningar, seminarier och workshops 

förankra anpassningsarbetet. Inom ramen för detta examensarbete har en telefonintervju 

genomförts som reder ut vilken beredskap som finns och vilket klimatanpassningsarbete 

kommunerna i länet bedriver. 
 

Det finns mycket arbete gjort angående kusterosion och översvämningsriskerna för 

kustkommunerna är ganska väl inventerade. Något som inte uppmärksammats i samma 

utsträckning är vilka hot mot och risker som finns för våra vattenresurser, i synnerhet 

dricksvattnet. Vilka konsekvenser ett förändrat klimat ställer för sjöar och vattendrag är 

fortfarande ganska ovisst och många gånger saknas en alternativ vattenförsörjning om den 

ordinarie skulle slås ut. Flera olika scenarier finns antagna fram till år 2100. Tänkbara 

konsekvenser som kan komma att hota kommunens dricksvattenförsörjning och de 

förebyggande åtgärder som krävs finns framtagna. Men vad som händer efter år 2100? 

Klimatförändringarna kommer, som det ser ut idag, att fortsätta även efter detta årtal. En 

viktig del i klimatanpassningsarbetet är upprättandet av vattenförsörjningsplaner, med syftet 

att säkerställa en långsiktig dricksvattenförsörjning. Planen bör innehålla två huvuddelar, där 

den första delen utgör en inventering av de vattenresurser och vattenskyddsområden för 

nutida och framtida dricksvattenförsörjning. Andra delen är åtgärdsinriktad och bygger på den 

första delen med en inventering av påverkan på och hot mot dessa resurser.  

Vattenförsörjningsplaner är aktuella både genom arbete med miljökvalitetsmål, risk- och 

sårbarhetsanalyser, vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram och för flera kommuner 

som ser över sina översiktsplaner. 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1 

2. Metod ..................................................................................................................................... 3 

3. Dricksvattentäkter .................................................................................................................. 4 

3.1 Grundvattentäkt ................................................................................................................ 4 

3.2 Konstgjort grundvatten ..................................................................................................... 6 

3.3 Ytvattentäkt ...................................................................................................................... 7 

3.4 Barriärer vid dricksvattenberedning ................................................................................. 8 

3.5 Reservvattentäkt ............................................................................................................... 9 

4. Avlopp .................................................................................................................................. 10 

5. Vi står inför ett förändrat klimat .......................................................................................... 11 

5.1 Skyfall, höga flöden och översvämningar ...................................................................... 11 

5.2 Erosion, ras, skred och stormar ...................................................................................... 11 

5.3 Ökade temperaturer och extrem torka ............................................................................ 12 

5.4 Hälsopåverkan ................................................................................................................ 13 

5.5 Hotbilder ......................................................................................................................... 13 

6. Klimatanpassning ................................................................................................................. 15 

6.1 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram ................................................................ 15 

6.2 Nationellt, regionalt och lokalt ansvar ........................................................................... 16 

6.3 Klimat- och sårbarhetsutredningen ................................................................................ 17 

6.4 Klimatpropositionen ....................................................................................................... 18 

6.5 Översvämningsdirektivet ............................................................................................... 18 

7. Vattenförsörjningsplaner ...................................................................................................... 20 

7.1 Vad ska ingå i en vattenförsörjningsplan? ..................................................................... 20 

7.2 Samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och andra berörda .................................... 21 

7.3 Mål och vinster som uppnås ........................................................................................... 22 

8. Resultat och sammanställning av intervjuundersökningen .................................................. 24 

8.1 Finns en vattenförsörjningsplan upprättad? ................................................................... 24 

8.2 Riskinventering för föroreningar från olika verksamheter i vattentäktens 

tillrinningsområde ................................................................................................................ 26 

8.3 Antal kommunala vattentäkter som har  skydd mot översvämning av ytvatten ............ 27 

8.4 Finns reservvattentäkter för samtliga vattentäkter (ej i samma akvifer)? ...................... 28 

8.5 Finns provtagning/kontrollprogram för råvattnet? ......................................................... 28 

8.6 Typ av råvattentäkt ......................................................................................................... 29 

8.7 Finns påverkan idag av höga flöden/extrem nederbörd eller extrem torka? .................. 30 



 

 

8.8 Har kommunen haft utbrott av vattenburen smitta? ....................................................... 31 

8.9 Finns risk för skador på ledningsnät vid översvämning, ras eller skred? ...................... 32 

8.10 Finns reservkraft till vattentäkt, vattenverk och ledningsnät? ...................................... 33 

8.11 Pågår det ett klimatanpassningsarbete inom kommunen? ............................................ 35 

9. Arbete inom klimatanpassning ............................................................................................. 38 

9.1 Kristianstad ..................................................................................................................... 38 

9.2 Vellinge .......................................................................................................................... 40 

9.3 Malmö ............................................................................................................................ 40 

9.4 Helsingborg .................................................................................................................... 41 

9.5 Båstad ............................................................................................................................. 41 

9.6 Höganäs .......................................................................................................................... 42 

9.7 Västra Götaland och Kronoberg ..................................................................................... 42 

10. Diskussion .......................................................................................................................... 43 

10.1 Slutsats ......................................................................................................................... 47 

11. Referenslista ....................................................................................................................... 48 

 

Bilagor  

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 



 

 

 

 



1 

 

1. Inledning    

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och utgör mindre än 1 % av jordens vatten. 

Merparten av vattnet är bundet till världshaven, resten i sjöar, vattendrag, 

grundvattenmagasin, glaciärer eller i atmosfären. Det rådande klimatet och naturen styr 

fördelningen av hur dricksvattentillgångarna världen över i olika regioner ser ut. 

Klimatförändringarna utgör ett hot mot den framtida dricksvattenförsörjningen och det är 

viktigt att vattenkvaliteten och kvantiteten säkras för att trygga människors hälsa nu och i 

framtiden. Klimatförändringarna har redan börjat ske, vi måste börja anpassa samhället efter 

detta (SAMVA, 2008). 

Skåne står inför ett förändrat klimat med följder som bl.a. ökad mängd nederbörd, men även 

ökad frekvens av skyfall, extrem torka och ökad temperatur. Vilka konsekvenser får detta för 

vattenförsörjningen? Har risker setts över, för föroreningar som kan tränga ner i vattentäkten? 

Finns vattenskyddsområden till alla vattentäkter och finns det reservvattentäkter för samtliga 

ordinarie täkter? För en säker vattenförsörjning måste hot och risker ses över och beredskap 

med åtgärdsförslag bör tas fram. Förslagsvis så borde det tas beslut om att tillvarata 

vattenresurser. Genom upprättande av vattenförsörjningsplaner med syftet att säkra en 

långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, så kan frågor som ovan identifieras och lösas för 

att säkra framtida behov. 

 

I Skåne är klimatanpassningsarbetet påbörjat både på regional och på lokal nivå. 

Länsstyrelsen i Skåne län jobbar brett med klimatanpassning och det finns kommuner som 

ligger långt framme och kan föregå som goda exempel. Kristianstad, Helsingborg, Malmö, 

Båstad och Vellinge är några kommuner som är väl värda att nämna. Kanske därför att de 

redan har upplevt vilka konsekvenser ett förändrat klimat kan föra med sig. Då kommer 

följdfrågan, om extrema väderförhållanden med bl.a. skyfall, översvämningar och stormar 

som riskerar att slå ut dricksvattenförsörjningen, ska behöva inträffa innan man börjar anpassa 

och se över de hot och risker man står inför? Samhället måste ha kännedom över vilket sårbart 

läge vi befinner oss i och tänka steget före. Med förebyggande åtgärder och ett väl fungerande 

samarbete så undviker man akuta åtgärder i efterhand.  

 

Dagens hotbilder förväntas förstärkas med ett förändrat klimat. Det tillkommer nya hotbilder 

och därtill nya förutsättningar, vissa gånger med irreversibla förlopp (Svenskt Vatten, 2007). 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med detta examensarbete är att få en överblick över Skåne läns grundvattenresurser ur 

ett klimatperspektiv. Klimatförändringarnas konsekvenser för grundvattnet som helhet med 

fokus på dricksvattnet i synnerhet, kommer att utredas. Risk för bl.a. översvämningar, 

driftsavbrott, ökad föroreningsrisk, ökad smittrisk samt andra hotbilder och sårbarheter 

kommer att belysas. Det kommer att göras en inventering, i form av en telefonintervju, av 

vilken beredskap kommunerna i länet har inför klimatförändringens eventuella påverkan på 

dricksvattenförsörjningen. Frågor om ansvarsfördelning, lagstiftning relevant för 

klimatanpassning, Klimat- och sårbarhetsutredningen, Klimatpropositionen och 

Översvämningsdirektivet kommer att beröras översiktligt (i bilaga 1 återfinns projektplanen 

för detta examensarbete). 
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Examensarbetet kommer förhoppningsvis att ge en uppdaterad bild över det 

klimatanpassningsarbete som pågår i Skåne och belysa kommuner som kommit långt i arbetet. 

Dessa kommuner kan vara förebild för andra som inte nått lika långt. Vidare förhoppning är 

att detta projekt ska ligga till grund för kommande arbete. Att få kommunerna att upprätta 

vattenförsörjningsplaner med resultat av en långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning med 

en bred förankring. 

 

Frågeställningar som besvaras är: 

 Vilken beredskap har kommunerna inför ett förändrat klimat? 

 I vilken utsträckning jobbar man inom kommunerna med klimatanpassning? 

 Hur väl har kommunerna inventerat sina risker för föroreningar från olika 

verksamheter i vattentäktens tillrinningsområde? 

 Har de kommunala vattentäkterna skydd mot översvämning? 

 Finns reservvattentäkter för samtliga vattentäkter? 

 Finns det eller har man framtida planer med att upprätta en vattenförsörjningsplan? 

 

Begränsningar för examensarbetet: 

 Enskilda vattentäkter omfattas inte i projektet 
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2. Metod  

Inledande delen av mitt examensarbete har lagts åt insamlande och inläsning av material. Det 

har gett mig en generell bild av klimatförändringarna och mer specifikt satt mig in olika 

klimatanpassningsfrågor. Flera kontakter på olika enheter på Länsstyrelsen i Skåne län, 

Sweco Environment AB och Tyréns AB, kommuners miljöförvaltningar och VA-ansvariga 

samt vissa vattenbolag (Sydvatten och VA-Syd) har stärkt min bild.  

 

En enkätundersökning har genomförts i form av telefonintervjuer riktade till VA-sektorn inom 

Skåne läns kommuner. Även miljöförvaltningar har kontaktats i vissa frågor. Enkäten finns i 

bilaga 2. Undersökningen belyser kommuners beredskap och inventering av risker för deras 

vattentäkter med eventuella reservvattentäkter, vilken råvattentäkt som används och typ av 

desinfektion samt övriga beredningssteg i vattenverken berörs. Enkäten tar även upp frågor 

om ledningsnät för vatten och avlopp. Den centrala stora frågan i enkäten har varit vilket 

klimatanpassningsarbete som bedrivs inom kommunerna. Frågan lämnar stor frihet och 

möjlighet för kommunerna att belysa och ge exempel på vilka klimatanpassningsfrågor de 

arbetar med. 

 

Information och inspiration har under projektet hämtats från möten med Sweco Environment 

AB och två inledande möten inför framtagande av VA-plan för Bromölla Vatten AB med 

Tyréns AB. Jag har deltagit på workshops och ett heldagars klimatanpassningsseminarium 

som följdes av tre fördjupningsseminarier inom klimatanpassning med temat: Människa och 

staden, Skog, jordbruk och natur samt Vatten. Under det sistnämnda temat Vatten 

presenterade jag mitt examensarbete för kommuner, konsulter, privata bolag och 

Länsstyrelsen (presentationen finns som Power Point i bilaga 4). Givande information gavs 

även under ett tvådagars kustmöte i Åhus Hotet från havet – hur vi kan hantera högre 

havsnivåer, Klimatanpassning av strandnära områden. Tillfälle för studiebesök har getts på 

C4-Teknik med intervju av Michael Dahlman och Mattias Larsson. Med fältbesök på Tollarps 

och Näsbyfältets vattentäkter och Kristianstad Vattenverk har mina kunskaper genom hela 

grundvattenkedjan fördjupats. 
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3. Dricksvattentäkter 

Vatten anses vara vårt livsnödvändigaste livsmedel och är på många håll i världen en 

bristvara, samtidigt är vatten även den främsta spridaren av föroreningar. De vattenburna 

sjukdomsutbrott som förr i tiden ofta drabbade oss kunde ganska klart fastställas. Idag har 

dessa övergått till mer diffusa orsaker och fler okända föroreningsrisker har tillkommit, risker 

som förväntas öka med ett förändrat klimat (SAMVA, 2008).  

 

I Sverige har vi goda vattentillgångar men det är ingen självklarhet i framtiden om vi inte 

planerar inför en hållbar dricksvattenförsörjning. Grundvattnet blir mer sårbart genom bl.a. 

överuttag i kustnära områden (som kan ge saltvatteninträngning), utsläpp av miljöfarliga 

ämnen, påverkan från infrastruktur och ett ökat uttag av naturgrus. För att uppnå en hållbar 

dricksvattenförsörjning krävs information och kunskap. 

 

I Skåne utgör grundvatten den största råvattenkällan, som till viss del kommer från konstgjort 

grundvatten (infiltration av ytvatten). Från småländska sjön Bolmen leds en stor mängd 

ytvatten som transporteras genom Bolmentunneln till Sydvatten och täcker 14 kommuner i 

Skåne (Sydvatten, 2009a).  

 

Sammansättningen för grundvatten beror vanligen på markbeskaffenhet och berggrund. Det 

skiljer grundvattnet mot ytvatten som är beroende av tillrinningsområdets beskaffenhet och 

dess användning. Genom framställande av konstgjort grundvatten får man ett dricksvatten 

som har liknande egenskaper som grundvatten (Svenska Vatten, 2009a).   

 

3.1 Grundvattentäkt 

 

Grundvatten kan nybildas från nederbörd som infiltrerar direkt ner till grundvattnet. 

Kristianstadslätten är ett exempel på denna typ av grundvattenbildning och är till ytan 

Sveriges största grundvattenmagasin. Det andra nybildningssättet för grundvatten är ytvatten 

som infiltrerar från sjöar och vattendrag. Detta kan ske naturligt eller som konstgjord 

grundvattenbildning (Svenskt Vatten, 2009b). 

 

Det är viktigt att kartlägga våra grundvattentillgångar, var de finns och vilka hot de kan 

utsättas för. Vidare är det nödvändigt att veta hur vattnet rör sig i marken och hur 

grundvattennivåerna varierar under året. Det behövs kunskap om vilka skyddsmöjligheter som 

krävs och var man kan ta vatten om den vanliga vattentäkten skadas (Kristianstad kommun, 

2009a).  

 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är den myndighet som ansvarar för berg, jord och 

grundvatten i landet. SGU har kartlagt grundvattentillgångar på en översiktlig nivå som ger 

upplysning över bl.a. grundvattenmagasinens utbredning, tillrinningsområden, hydrauliska 

egenskaper, förekomst av tätande lager och anslutande ytvattensystem. Kartläggningen finns 

klarlagd för varje region. Man bedömer även uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket 

grundvatten som kan utvinnas långsiktigt från grundvattenmagasinet. Numera definieras även 

magasinens tillrinningsområde för att säkerställa att grundvattnet skyddas mot föroreningar av 

bl.a. jordbruk, vägar, deponier, avloppsanläggningar. Landets fem vattenmyndigheter, 

länsstyrelser och SGU:s kartläggning bidrar till arbetet med vattenförvaltning enligt EGs 

ramdirektiv för vatten. Informationen genom kartläggningen utgör dessutom underlag för 
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kommunal planering, vid infrastrukturplanering och vid upprättande av 

vattenförsörjningsplaner (SGU, 2009). 

 

Genom infiltrerande nederbörd, infiltration från vattendrag eller andra akviferer fylls 

grundvatten på till akviferen, även kallad grundvattenmagasin. Det är en geologisk bildning 

som är så pass genomsläpplig att grundvatten kan utvinnas i större mängd. Grundvattenuttag 

får inte överskrida tillflödet under en längre tid, då riskerar vattenkvaliteten att försämras eller 

pågående avsänkning (Kristianstad kommun, 2009a).  

 

Under Kristianstadslätten finns en av norra Europas största grundvattentillgångar. Den är unik 

för Sverige med sina lager av grus, sand, kalksten och sandsten som får grundvattnet att röra 

sig i olika plan och strömningsriktningar. Grundvattentillgången är mycket stor och ger 

dricksvatten till fyra kommuner, Kristianstad, Bromölla, Hässleholm och Östra Göinge. 

Kristianstadslätten är känt för sin bördiga jordbruksmark och stora mängder grundvatten 

används för bevattning. Likaså har ett flertal industriföretag som t.ex. The Absolut Company, 

Skånemejerierna, Scan AB och Procordia sin vattentillgång genom Kristianstadslätten 

(Kristianstad kommun, 2009a). 

 

Råvatten kallas det vatten som är råvaran till vårt dricksvatten. Vid beredning av råvattnet kan 

fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska processer behövas för att avlägsna föroreningar från 

vattnet, för att skapa barriärer mot mikrobiologisk tillväxt och för att ge dricksvattnet den 

kvalitet som krävs för distribution och konsumtion. För att uppnå rätt vattenkvalitet krävs 

kunskap om råvattnet. Kontroll och provtagningsprogram på råvattnet var i tidigare 

föreskrifter ett krav från Livsmedelsverket men är idag omgjorda till råd i vägledningen till 

gällande dricksvattenföreskrifter. Det är av stor vikt att kunskapen och intresset över 

råvattenkvaliteten finns och att man inom dricksvattenberedningen har kvar den viktiga 

provtagningen av råvattnet. Detta för att se förändringar över tid och upptäcka trendbrott som 

eventuellt ställer andra förutsättningar för beredningen. Branschriktlinjer gällande 

råvattenkvalitet finns framtagna av Svenskt Vatten, som är branschorganisation för 

kommunala allmänna VA-anläggningar. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och 

Smittskyddsinstitutet har dessutom tagit fram värdefulla kommentarer (Svenskt Vatten, 

2009a). Dessutom finns ramdirektivet (EG-direktiv 2000/60/EG) för vatten och 

dotterdirektivet grundvattendirektivet (EG 2006/118/EG) från EU med riktlinjer för hur 

naturliga vattenmiljöer ska skyddas. SGU är ansvarig myndighet för införlivandet av dessa 

direktiv i svensk lagstiftning, för grundvatten. På motsvarande sätt ansvarar Naturvårdsverket 

för ytvatten. (Svenskt Vatten, 2008).  

 

Från uttag ur grundvattentäkt till rent dricksvatten på ledningsnätet krävs oftast inte några 

komplicerade beredningssteg. Ibland är grundvattenkvaliteten så god att inga behandlingssteg 

behövs. Grundvatten har flera fördelar jämfört med ytvatten. En låg och jämn temperatur, låg 

halt organiska ämnen och en bra mikrobiologisk kvalitet. Det gör beredningen i vattenverken 

enkel. Det ska dock tilläggas att beredningsstegen för dagens grundvatten inte har 

klimatförändringsaspekten med i projekteringen. Nedan följs en principskiss (fig. 1) över de 

generella beredningssteg vid ett grundvattenverk. Vid studiebesök med C4-Teknik följdes 

vattnet från vattentäkterna ute på Näsbyfältet in till Kristianstad vattenverk. 
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Figur 1: Principskiss över grundvattenberedning (Bromölla Vatten, 2009). 

 

3.2 Konstgjort grundvatten 

 

Konstgjort grundvatten täcker in två begrepp, konstgjord infiltration och inducerad 

infiltration. Dessa båda skiljer sig åt där den förstnämnda är ytvatten från sjöar och/eller 

vattendrag som pumpas upp och sakta får perkolera ned genom grus- och sandbassänger i 

isälvsavlagringar. Samma princip gäller då regn- och smältvatten transporteras genom 

jordlagren ner till grundvattenmagasinet på ett naturligt sätt. Det andra begreppet, inducerad 

infiltration, är grundvatten i en sand- och grusavlagring intill sjöar eller vattendrag där 

ytvatten kan sugas in och förstärka grundvattnet (Vattenportalen, 2009). Om uppehållstiden är 

14 dygn eller kortare benämns det konstgjorda grundvattnet som ytpåverkat grundvatten. För 

konstgjord infiltration finns vägledning till föreskrifter enligt Livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter, där formuleringen gällande uppehållstider för grundvatten säger att 

mer än 14 dygn krävs och en luftad markzon på minst en meter, för att definieras som 

konstgjord infiltration. Dock saknas fastställda kriterier och för inducerad infiltration saknas 

vägledning helt. Desto längre tid vattnet får infiltrera ju bättre kvalitet får vattnet och det ger 

en stabilare vattentemperatur. Med konstgjort grundvatten ges en naturlig inströmning av 

ytvatten till grundvattenmagasinet. Här krävs normalt längre uppehållstid för att uppnå god 

rening. I Holland och Tyskland finns däremot fastställda kriterier, och regeln för tillräcklig 

virusreduktion är 40-60 dygn för inducerad infiltration utan luftad markzon. I vissa analyser 

påvisas att minst 60 dygn krävs för att säkerhetsställa grundvattensystem mot virus. Det finns 

förslag på att de Holländska och Tyska principerna ska tillämpas även i Sverige (Svenskt 

Vatten, 2008).  
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I Skåne finns åtta kommuner som delvis eller till största delen har konstgjort grundvatten som 

dricksvattentäkt. I figuren nedan redovisas en enkel skiss över beredningen för konstgjort 

grundvatten (fig. 2).  

 
 

2: Vombverkets beredningssteg (Sydvatten, 2009a). 

 

Från Vombsjön passerar vattnet först genom mikrosilar innan det når Vombfältets 

infiltrationsdammar. Dricksvattnet från Vombsjön kan jämföras med samma naturliga process 

där regnvatten sakta infiltrerar ner genom olika sand- och gruslager och långsamt bildar 

grundvatten och slutligen kan pumpas upp från 120 brunnar. Första steget i reningsprocessen, 

efter att vattnet pumpats upp, är luftning för att avskilja på järn och mangan. Därefter 

avhärdas vattnet för att sänka hårdheten till 6dH (tyska hårdhetsgrader). För att separera små 

partiklar tillsätts järnklorid där man senare avskiljer dessa föroreningar i ett snabbfilter. I sista 

beredningssteget desinficeras vattnet i förebyggande syfte innan det pumpas ut på 

ledningsnätet. På Vombverket tas kontinuerligt prover för analyser under hela kedjan från 

råvattnet, under beredning och slutligen på det färdiga dricksvattnet (Sydvatten, 2009a).  

 

3.3 Ytvattentäkt  

 

Vatten från sjöar och vattendrag är båda ytvattentäkter. Dessa system kan variera stort och se 

olika ut. Omsättningstiden för ytvattnet kan skifta från många år i en större och djupare sjö till 

bara några dygn i en å. Kvaliteten på ytvatten är därför ojämn och en likstämmig bedömning 

är svår att ge. Ytvatten påverkas lättare än grundvatten av olika föroreningar, men det ska 

tilläggas att det skiljer sig stort inom ytvatten beroende på täkt. Grundvatten anses ha fler 

fördelar gentemot ytvatten, förutom att förorenat grundvatten kan förbli förorenat i flera 

generationer. Ytvatten som blivit förorenat kan lättare renas.  

 

Sydvatten förser idag 14 kommuner i Skåne län med dricksvatten från ytvattentäkt och några 

med konstgjort grundvatten. Kommunerna är delägare i företaget som leds av en styrelse 

bestående av representanter från delägarkommunerna. 

 

Vattnet som Sydvatten distribuerar kommer till största del från sjön Bolmen i Småland. Via 

en 80 km tunnel och ytterligare en 25 km lång råvattenledning leds vattnet till Ringsjöverket i 

Stehag, Eslövs kommun, där Sydvattens vattenverk är placerat. Från Ringsjöverket genomgår 

det obehandlade sjövattnet, råvattnet, en kemisk fällning. Vattnet filtreras därefter genom en 

sandbädd (snabbfilter) och går sedan vidare till ett långsamfilter där det sker en biologisk 

rening med mikroorganismer. Som ett förebyggande syfte desinficeras slutligen vattnet med 

natriumhypoklorit innan det distribueras ut till abonnenterna (Sydvatten, 2009b).  
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På grund av ett ras i Bolmentunneln i våras förses nu under 2009 Sydvattens abonnenter 

tillfälligt med dricksvatten från reservvattentäkten Ringsjön. Det kan noteras en viss 

förändring av vattenkvaliteten i ett flertal kommuner (enligt mina intervjukällor) där lukt och 

smakproblem tas upp. Vattnet från Ringsjön är hårdare (8-10 dH, tyska hårdhetsgrader) 

jämfört med Bolmenvatten (3-4 dH). Reparationsarbetet beräknas vara klart till årsskiftet 

2009/2010, därefter kommer delägarkommunerna åter få sitt dricksvatten från sjön Bolmen 

(Sydvatten, 2009c).  

 

I ett pressmeddelande i slutet av november 2009 bedömer Naturvårdsverket att området med 

Bolmentunneln är av riksintresse för vattenförsörjningen. Länsstyrelsen i Skåne och berörda 

kommuner har tagit emot förslag på remiss som skickats ut från Naturvårdsverket 

(Länsstyrelsen Skåne län, 2009a).  

 

Båda Sydvattens vattenverk, Ringsjöverket och Vombverket, har sett över riskerna om 

elförsörjningen skulle slås ut. En pumpstation finns för att säkra vattenleveransen vid en 

driftstörning som kan pumpa åt båda hållen. Utöver denna pumpstation utgörs stora delar av 

ledningsnäten av dubbla ledningar och ger en hög leveranssäkerhet för Sydvattens abonnenter 

(Sydvatten, 2009d).   

 

3.4 Barriärer vid dricksvattenberedning 

 

Grundvattenkvaliteten är normalt sett jämn och är tillräcklig god ur mikrobiologisk och 

kemisk synvinkel. Ytvatten kräver ibland mer avancerade beredningssteg, vilket ger ett ökat 

behov av att skapa barriärer mot mikrobiologisk aktivitet (Långmark, 2004).  

Konstgjort grundvatten räknas som en mikrobiologisk barriär och genom den luftade 

markzonen uppnås bäst verkan av barriären (Svenskt vatten, 2008). En viktig fråga, menar 

Svenskt Vatten i rapporten Dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat, (2007), är vad ett 

förändrat klimat med bl.a. skyfall och översvämningar innebär för den luftade markzonen. En 

otillräcklig eller total frånvaro av en luftad markzon ger inte det barriärskydd som krävs. Det 

kan konstateras att med ett förändrat klimat krävs längre uppehållstider i grundvattenfasen för 

att uppnå en god mikrobiologisk kvalitet av vattnet. 

 

Med mikrobiologiska barriärer i dricksvattenberedningen är tanken att olika behandlingssteg 

ska minska sjukdomsframkallande mikroorganismer, och på så sätt ge en säker 

vattendistribution. Samtidigt som tillväxandet av bakterieframkallande ämnen minskar i 

dricksvattenledningar, så får man ut den bästa barriärfunktionen. Ett säkerställt skydd mot 

vattenburen smitta är helt kopplad till hur verksamma barriärerna är för att minska 

mikroorganismer (Långmark, 2004).  

 

Med växande kunskaper inom distributionsteknik och med den aktuella klimatfrågan har det 

visat sig vara mer aktuellt att skapa barriärer även för grundvatten. Den mikrobiologiska 

hotbilden har förändrats och det blir framöver troligtvis ökade risker för vattenburen smitta. 

Konsekvenser från klimatförändringar genom kombinationen torka följt av kraftiga skyfall 

som leder till översvämningar förstärker hotbilden ytterligare. Våra vattenverk har inte den 

beredning som kan komma att krävas i ett förändrat klimat, det gäller även 

dricksvattendistributionen i ledningsnäten. I grundvattenverk används ofta klor och ibland 

UV-ljus som desinfektion, eller som desinfektion i beredskap. För ytvattenverk används 

vanligen en barriär i form av kemisk fällning och filtrering som avskiljare. Barriärstegen för 

ytvatten anses vara de bäst verkade mot parasiter och virus, trots att de inte är fullständiga. 
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Vattenverk med flera säkerhetsbarriärer fungerar bäst om de kombineras med avskiljning 

(t.ex. kemisk fällning) och inaktivering (desinfektion). Barriärer delas vanligen upp i två 

typer, naturliga och konstgjorda. Dessa överlappar varandra och kan vidare delas in i 

barriärsteg. Klordoserna som får användas i Sverige ger ett bristfälligt skydd och är i princip 

verkningslösa mot parasiter och virus. För grundvatten är olika klimat- och 

grundvattenförhållande nära kopplat till avskiljningen i marken mot parasiter. 

Klimatförhållanden kan snabbt förändras vid extremt väder och gör grundvattnet sårbart 

(Svenskt Vatten, 2009).   

 

Världshälsoorganisationen (WHO) anser att mikrobiologisk förorening är den största 

hälsorisk som kan drabba dricksvattnet. Vidare framgår ur Livsmedelsverkets föreskrifter om 

dricksvatten ”att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent från täkt till kran och att det är 

producentens ansvar att ge konsumenten en säkerhetsställd dricksvattenkvalitet” (Svenskt 

Vatten, 2008). 

 

Ur kemisk synvinkel finns en annan hotbild för vattentäkter. Häftiga regn och översvämningar 

gör att kemiska föroreningar ansamlas och sprids. Genomgående i denna rapport påvisas 

vikten av att ha ett skydd av vattentäkten (Svenskt Vatten, 2009b).   

 

3.5 Reservvattentäkt  

 

I ett förändrat klimat ökar behovet av att skydda våra vattenresurser för att kunna behålla en 

säker och god vattenförsörjning i framtiden. Vattenverken idag är inte anpassade till ett 

förändrat klimat och riskerna för vattenburen smitta kan komma att öka. De klordoser som får 

användas idag är i princip verkningslösa och annan teknik måste sättas in. Att förstärka 

råvattnet med UV, ozon eller membranfilter som desinfektion kan åtgärda problemen till viss 

del. Framöver kan det även bli mer aktuellt att ha en reservvattentäkt om den ordinarie 

vattentäkten slås ut (SMHI, 2009).  

Det är avgörande för en säker och tryggad dricksvattenförsörjning att det finns en 

reservvattentäkt knuten till den ordinarie vattentäkten, speciellt där föroreningsrisker finns 

kända. Det skiljer sig inte i dricksvattenföreskrifterna om dricksvattnet kommer från en 

ordinarie täkt eller en reservvattentäkt. Samma kontroll- och kvalitetskrav krävs i båda 

situationerna. Dessvärre finns det däremot inget krav i Livsmedelslagstiftningen på att 

producenten ska ta fram alternativ dricksvattenförsörjning. I de fall en reservvattentäkt finns i 

beredskap är det viktigt att vattenkvaliteten hålls och att täkten underhålls. Ersätter 

reservvattentäkten den ordinarie vattentäkten ska det finnas rutiner för hur det ska gå säkert 

och smidigt till, för att koppla över (Svenskt Vatten, 2009c). 

Vattenförekomster som har betydelse för dricksvattenförsörjningen skyddas genom inrättade 

vattenskyddsområde. Det är viktigt att dessa revideras och hela tiden hålls aktuella. Det är 

Länsstyrelsen som tar fram vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter till skydd för 

grundvattnet. Föreskrifterna kan innefatta restriktioner mot spridning av gödsel, 

bekämpningsmedel och schaktningsarbeten m.m. (Bjuvs kommun, 2009). 
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4. Avlopp 

Nära relaterat till en säker dricksvattenförsörjning kommer avloppshanteringen. Genom mina 

intervjuer och med stöd av Konsekvenserna för dagvattensystemen i klimat- och 

sårbarhetsutredningens slutbetänkande framgår att inträffande av extrema väderförhållanden 

ger stor sårbarhet framförallt för avloppsledningsnäten. Dessa kan i sin tur påverka 

dricksvattnet. Ledningsnäten för vatten och avlopp är ofta sammankopplade i samma 

ledningsgrav och hotar varandra. Gamla ledningsrör byts inte ut i den takt som de borde. 

Livslängden för ledningsnät räknas till 80 år men det finns ingen möjlighet att hålla denna tid 

även om man fortlöpande jobbar med utbyte av ledningar. Vanligen får man nöja sig med att 

reparera och laga läckor och felkopplingar. Det ger i slutändan både mer jobb och mer 

kostnader än vad utbyte av ledningarna i tid skulle innebära (SOU 2007:60). 

 

Dagens system är antingen kombinerade system, duplikatsystem eller separatsystem. I 

kombinerade system avleds spill-, dag- och dräneringsvatten i en gemensam ledning. 

Bräddavlopp utgör en del vid extrem nederbörd för att skydda lågt liggande bebyggelse. I 

duplikatsystem avleds dag- och spillvatten i olika ledningar och dräneringsvattnet kan avledas 

i någon av dess. I den tredje typen, separatsystem, avleds spillvattnet separat. Den sistnämnda 

är ur klimat och hållbarhet den som anses som långsiktig lösning. I kombinerade system 

riskerar källare i lågt belägna områden att översvämmas och riskerna förvärras om 

avloppsledningen är överbelastad och det uppstår bakåtströmning. Olika krav ställs på källare 

och annat byggande som ska klara av att stå emot kortvarig dämning. Varje år anmäls ett stort 

antal översvämningsskador till försäkringsbolag. Skador som beror på bakåtströmmande 

vatten via spillavlopp. I samma utsträckning anmäls skador från högt vattenstånd i vattendrag 

och sjöar som orsakas av extrem nederbörd.   

 

Kraven på avloppsreningsverken har ökat från kommuner och berörda myndigheter. 

Dessvärre är kraven för ledningsnäten inte lika tydliga som för reningsverken. 

Driftoptimering och utbyggnad påverkar behovet av bräddning från ledningsnäten men är 

något man försöker bygga bort i dagens system. Principen är densamma både för 

avloppsreningsverk och för ledningsnät, där avloppsvatten via en överfallskant avleds till en 

recipient. Likaså är nödavledning, som kan uppstå vid pumpstopp och strömavbrott, något 

man försöker bygga bort. Nödavledning utgör större spridning av mikrobiologiska 

föroreningar, då koncentrationen från nödavledning enbart kommer från orenat spillvatten. 

Vid bräddning avleds både spillvatten som är utspätt med dagvatten. Krav borde ställas på 

avloppsvatten gällande mikrobiologiska halter som når recipienten men det görs inte (SOU 

2007:60).  
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5. Vi står inför ett förändrat klimat 

 

Klimatförändringarna orsakar flera förändringar i vårt samhälle. Vissa konsekvenser är 

förutsedda då andra förhållanden uppkommer, andra konsekvenser kommer oväntat att 

överraska oss. Det är i kombination av flera olika extremväder som de värsta problemen gör 

sig märkbara. Om inte samhället anpassas till rådande klimatförändringar kommer åtföljande 

hälsorisker och onödigt höga kostnader för skador att inträffa. Det är svårt att uppskatta 

framtida skadekostnader till följd av ett förändrat klimat men de kan minimeras med rätt 

kunskap och ett förankrat samarbete i anpassningsarbetet.  

 

5.1 Skyfall, höga flöden och översvämningar 

 

I vattentäktens tillrinningsområde finns en uppenbar risk att förorenat översvämningsvatten 

från skyfall och/eller översvämningar kan tränga in. Ytvatteninträngning i en grundvattentäkt 

skulle innebära stor fara för hälsa och till och med slå ut hela täkten. Förorenat ytvatten kan 

medföra akuta problem med mikrobiologisk påverkan eller ge långvariga/livslånga skador 

med miljögifter. 

 

Kraftiga och intensiva regn som leder till översvämning ger ökad risk för mikrobiella och 

kemiska föroreningar för vattentäkterna. Detta påverkar dricksvattnet bl.a. genom bräddning 

och nödavledning av avloppsvatten och gödselhantering inom jordbruket. Svenska vattenverk 

klarar inte av att rena starkt förorenat vatten (Svenskt Vatten, 2009b). Ur min 

intervjuundersökning framgår att stora satsningar pågår, inom vissa skånska kommuner, med 

att bygga bort bräddningar och nödavledning.  

 

Nederbördsmängden antas öka mer och fördelningen blir allt ojämnare. Mer intensiva regn 

och under längre tid, främst under höst, vinter och vår, är att vänta. Detta för med sig en ökad 

tillrinning och ger samtidigt en ökad transport av bl.a. humus, närsalt och grumlighet till sjöar 

och vattendrag som konsekvens av att växter tar upp mindre vatten och det sker mindre 

avdunstning till luft under denna period av året.  

 

Klimatförändringar för med sig ändrade förhållanden för jordbruket. Ökad frekvens av 

översvämningar, då även på marker som inte varit avvattnade förut, riskerar att öka halter av 

bekämpningsmedel i kommunala vattentäkter (SOU 2007:60).  

 

5.2 Erosion, ras, skred och stormar 

 

Skånes kustremsa hotas av erosion. På flertalet platser har klimatförändringarna redan gjort 

sig märkbara. Översvämningar kan indirekt orsaka erosion, ras och skred, som i sin tur ökar 

föroreningsspridningen. En ökning av humusämnen kan redan konstateras och kan sättas i 

relation till klimatförändringarna, det framgår i flera rapporter och vid min 

intervjuundersökning bland Skånes kommuner. Dessutom ökar sedimentationstransporten vid 

översvämning vilket leder till ökad partikelbunden spridning av föroreningar. Vanligen 

förstärks situationen då flera väderrelaterade klimatkonsekvenser inträffar. Vid exempelvis 

extrem torka som följs av skyfall/översvämning förvärras spridningsprocesserna av 

föroreningar (Svenskt Vatten, 2009b).  



12 

 

För dricksvattenförsörjningen kan kusterosion påtagligt skada vattentäkterna. Risk för 

saltvatteninträngning i vattentäkterna kan föra med sig allvarliga konsekvenser. 

Översvämningar kan skada ledningsnäten för vatten och avlopp och där avloppsledningsnäten 

ofta ligger lågt belägna och utgör stor riskfaktor. Förebyggande åtgärder för kusterosion är 

idag komplex och det råder stor ovisshet i tillståndsprocessen. Det är bristande samordning 

för hur processen ska gå till generellt. Frågan om strandskydd, marklov vid detaljplanelagt 

område, reglering om vattenverksamhet samt regler i PBL ska redas ut. Vidare råder det 

otydlighet om tillståndsprocessen både vid sandhämtning från land och ute till havs där bl.a. 

kontinentalsockellagen gäller. Slutliga frågan är sedan vem som är ansvarig och vem som ska 

betala? Diskussioner i länet pågår angående bidragssystem som skulle kunna ge större 

incitament till engagemang och genomförande. (Larsson & Dahlman, 2009). 

 

Att det finns risk för erosion vid höga havsvattennivåer och höga flöden i vattendrag är kända, 

mindre uppmärksammat är snabbt sjunkande vattennivåer efter en översvämning som kan 

orsaka skred. I Boverkets rapport Bygg för morgondagens klimat – Anpassning av planering 

och byggande, belyser man risk för skred och förklarar att marken är då fortfarande 

vattenmättad och vattnets kraft att hålla emot minskas (Boverket, 2009). 

 

Ras och skred tillhör en kategori som inte uppmärksammats i högre grad inom 

Skåneregionen. Vanligen talas det främst om ökad nederbörd, översvämning och erosion men 

man har inte sett över riskerna för sättningar som en konsekvens av ras och skred (Gormsen, 

2009).  

 

I kombination av skyfall som kan leda till ras och skred riskerar ledningsnät för vatten och 

avlopp att skadas. Dag- och avloppsledningar ligger på flera sträckor i samma ledningsgrav 

som dricksvattenledningar och kan ge stor hälsopåverkan vid ledningshaveri. Ras, skred och 

andra faktorer kan leda till strömavbrott vilket gör ledningsnätet trycklöst. Enligt beräkningar 

läcker ledningsnäten med cirka 15-20 % och ett trycklöst ledningsnät gör att olika 

föroreningar kan tränga in i otätheter. Ofta finns även avloppsledningar i samma 

ledningsgrav. I angelägenhet av detta finns en fråga med i enkätstudien (se Sammanställning 

– resultat av enkätstudie).  

 

Stormen Gudrun drog in över Götaland och sydligaste Svealand i januari 2005. Stormen är ett 

exempel på förändringar i klimatet och ledde till stora störningar i elförsörjningen som gav 

effekter och konsekvenser för dricksvattenförsörjningen (SAMVA, 2008). 

 

5.3 Ökade temperaturer och extrem torka 

 

I Skåne förväntas en ökad årsmedeltemperatur, enligt SMHI:s scenarier, med mellan 4,1 och 

5,2 grader till år 2100. Beräkningar visar på en ökning, även under andra delar av året än 

sommaren, av antal dagar med relativ hög fuktighet och temperatur över 10 grader. Tropiska 

nätter, när temperaturen inte understiger 20 grader, kommer att öka (tabell 1) och man räknar 

med längre rötmånadsperiod i södra Sverige. Inom byggbranschen kommer problem att göra 

sig märkbara med fukt, mögel och svampangrepp. Stora skadekostnader med felkonstruerad 

byggande och hälsorelaterade besvär med astma och allergier antas öka (Boverket, 2009). 

Tabell 1. Prognos för Skåne år 2085. Beräkningar enligt internationell standard åren 1961-

1990 (Rossby Center, SMHI, 2009) 
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 Medeltemperaturen förväntas öka med 4 grader, från 7,9 till 11,8 grader 

 Tropiska nätter då temperaturen är 20 grader eller mer under sommarnätterna ökar 

 Skånes nederbörd beräknas öka med 86 millimeter, från 658 mm/år till 744 mm/år 

 Sommarmånaderna blir torrare medan övriga månader blir blötare 

 

 

Ändrade förhållanden för jordbruket, utöver översvämningsrisken, där ett torrare och varmare 

klimat förväntas ge ett ökat behov av bekämpningsmedel och gödning. Detta i sin tur 

förlänger odlingsperioden och ökar även bevattningsbehovet. En ytterligare konsekvens av 

detta är ett högre grundvattenstånd som minskar den luftade markzonen och minskar markens 

renande förmåga (SOU 2007:60). 

 

Mer gödning på åkermark ökar problematiken kring övergödning och förvärrar situationen 

kring kustområden, sjöar och vattendrag. Ett ytterligare problem är en ökad vattentemperatur 

som riskera att förändra kvaliteten för dricksvattnet. Lukt och smakproblem samt tillväxt av 

giftiga alger och annan spridning av skadliga ämnen anses bli vanligare (Naturvårdsverket, 

2009). 

 

Temperaturökning ger flera konsekvenser för samhället, därtill flera hälsorisker. Värmeböljor 

ger ökat antal dödsfall och ett förändrat klimat med allt fler och dessutom längre värmeböljor 

kommer att resultera i att många människor blir i behov av akut sjukvård. Inom vård och 

omsorg kräver detta god planering och beredskap. En ökad temperatur medverkar vidare till 

ökade humushalter. För vattenverken kommer detta att utgöra problem i reningsprocessen och 

ändrar behovet på dricksvattenberedningen. Här återkommer vikten på att kontroll och 

provtagning av råvattnet. (SOU 2007:60, bilaga 34). 

 

5.4 Hälsopåverkan 

 

Infektionssjukdomar med känd eller misstänkt koppling till klimatförändringar är olika 

konsekvenser som påverkar hälsan. Med ett förändrat klimat kan nya sjukdomar, parasiter, 

zoonoser och vektorburna sjukdomar etablera sig i Sverige. En obalans i ekosystemet på 

grund av förändrade årstidsvariationer kan konkurrera ut svagare arter medan nya arter 

etablerar sig. Den biologiska mångfalden rubbas samtidigt som flera överraskande effekter 

kan förekomma. Det ökar behovet av kunskap, information och mer forskning inom 

infektionssjukdomsområdet (SOU 2007:60, bilaga 34). 

 

5.5 Hotbilder  

 

Med största sannolikhet så kommer ett förändrat klimat att föra med sig ett antal 

överraskningar. Hot och risker som inte finns med i beräkningen, som på ett oväntat sätt utgör 

stor fara. Kunskapskomplettering på lokal nivå och ett ökat forskningsbehov på nationell nivå 

behövs. Mer information och utbildning krävs. Det är viktigt att belysa det som kan ge lärdom 

för andra, men här ska även tilläggas att en hållbar lösning i ett varmt land, med andra 

förutsättningar, kanske inte är den bästa lösningen i Sverige. Geografiska skillnader inom vårt 

land varierar och ger olika förutsättningar på valet av teknik och lösning (Svenskt Vatten, 

2007).  
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Olika hotbilder som en konsekvens av klimatförändringarna är att vänta. Råvattenkvaliteten 

kommer sannolikt att försämras med bl.a. ökade humushalter. Förorenat översvämningsvatten 

kan hamna i tillrinningsområdet för vattentäkter. Grundvatten är känsligare än ytvatten, 

framförallt de grundvattentäkter med långsamma flöden där föroreningar utgör skada under 

mycket lång tid. Miljögifter hotar att ge livslånga skador medan mikrobiologiska föroreningar 

med en snabbt men kortvarig verkan ger akuta skador på vattentäkten (Svenskt Vatten, 2007).  

 

Jordbrukspåverkan utgör flera hot mot dricksvattenförsörjningen. För jordbruket är ett 

varmare klimat mer gynnsamt genom en längre vegetationsperiod men detta i sin tur ökar 

behovet av bekämpningsmedel och gödningsmedel när skadeinsekter och ogräs frodas. 

Bevattningsbehovet kommer att öka och förändringar i nederbördsmönstren kommer 

eventuellt leda till nya behov (SOU 2007:60).  
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6. Klimatanpassning 

Dagens samhälle påverkas allt mer av extrema väderhändelser med bl.a. översvämningar, 

skyfall, torka, storm och kraftiga åskväder som sätter viktiga samhällsfunktioner på spel. Är 

samhället rustat och vilken beredskap finns om t.ex. dricksvatten, avlopp och eldistribution 

slås ut? Begreppet klimatanpassning har blivit mer aktuellt och allt fler inser vikten (fig. 3) av 

att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatanpassning handlar om mål, strategier 

och åtgärder för att hindra eller dämpa de effekter som ett förändrat klimat för med sig. 

 

 

 
 

6.1 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram 

 

Ingen myndighet har övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågan. Det är en angelägen 

fråga men inget initiativ är fastställt ännu. Naturvårdsverket har det generella ansvaret för 

klimatfrågan genom sitt miljömålsansvar för det svenska klimatmålet. Utöver detta delar flera 

centrala myndigheter andra ansvarsdelar. Positivt är att man på regional och lokal nivå bland 

länsstyrelser och kommuner påbörjat arbetet för klimatanpassning. Initiativ har även tagits 

hos företag och branscher m.fl. (SMHI, 2009).  

 

Miljökvalitetsmålen ska vägleda för hur vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling för 

kommande generation. Svensk vattenförvaltning arbetar för att samtliga vattenförekomster 

ska ha en god status senast år 2015. Arbetet bedrivs parallellt med arbetet enligt miljömålen 

som förhoppningsvis ska leda till ett ökat samarbete där information mellan kommuner och 

berörda myndigheter utbyts. Tanken är även att upprättandet av vattenförsörjningsplaner ska 

ge en bättre översikt över nödvändiga åtgärder (Länsstyrelsen Västra Götaland län, 2009). 

Flera miljömål berör klimatfrågan men det finns idag inget nationellt mål för just 

klimatanpassning. Till miljömålet Begränsad klimatpåverkan under Klimatanpassning finns 

det ett nytt förslag till regionalt delmål som föreslår att: Senast år 2015 har alla kommuner 

identifierat och analyserat risker för översvämningar, ras, skred och erosion, beaktar 

Figur 3. Att inte klimatanpassa kan 

sätta viktiga samhällsfunktioner ur 

spel och innebära stora ekonomiska 

kostnader. Foto: Sørensen, P, 

Kystdirektoratet 
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riskerna i sin fysiska planering samt har tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av 

befintlig bebyggd miljö (Anrell & Elamzon, 2009).  

 

Klimatfrågan har bäring även på andra miljökvalitetsmål än Begränsad klimatpåverkan. I 

Grundvatten av god kvalitet som SGU är ansvarig myndighet över, är syftet att trygga en 

hållbar och säker dricksvattenförsörjning. Både vi och framtida generationer ska ha tillgång 

till gott grundvatten och bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Inom miljömålet lyfts kommunala vattenförsörjningsplaner fram som en åtgärd som ska vara 

upprättade till år 2010. Vidare har arbetet med miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 

kvalitet en nära koppling till arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s direktiv om 

skydd för grundvatten, där SGU:s information utgör ett viktigt underlag. En av SGU:s roller 

är också att vara ett stöd för vattenmyndigheterna, som har det övergripande ansvaret för att 

EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. Detta gör SGU bland annat genom att 

meddela föreskrifter och utforma handböcker om hur direktiven ska genomföras (SGU, 2009).  

 

 Kommunala vattenförsörjningsplaner finns på liknande sätt som delmål i miljömålet Levande 

sjöar och vattendrag. Ansvarig myndighet för detta miljömål är Naturvårdsverket 

(Länsstyrelsen Skåne län, 2009c).  

 

De dricksvattentäkter i Skåne som omfattas av vattendirektivet saknar, i nästan tre fjärdedelar 

av fallen, tillräckligt skydd. Högre grundvattenstånd och påverkan på grundvattennivån är 

konsekvenser av dels ett förändrat klimat men hör även ihop med bristfällig kunskap om olika 

verksamheters påverkan på grundvattnet. Föreskrifterna behöver skärpas och ofta behöver 

ytan som omfattas av skyddet utökas. Det finns förslag från regeringen att miljöbalken ändras 

så att grundvattenförekomsterna klassas som riksintresse, vilket ger dem större vikt vid fysisk 

planering och samhällsplanering. Detta ändamål uppnås även vid upprättande av kommunala 

vattenförsörjningsplaner med syftet att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning och ha 

tillräckligt med grundvatten av god kvalitet i framtiden. 

 

Fler delmål inom miljömålen Grundvatten av god kvalitet berör dricksvatten och vikten av 

skyddstäkter som kan kopplas till ett förändrat klimat (Länsstyrelsen Skåne län, 2009d). 

 

I miljömålet God bebyggd miljö beskrivs hur mark och vatten samt andra resurser ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning främjas 

(Miljömålsportalen, 2009).   

 

6.2 Nationellt, regionalt och lokalt ansvar 

 

För att stödja samhällets klimatanpassning inom landet samverkar Boverket, Sveriges 

geotekniska institut (SIG), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), 

Lantmäteriet, Naturvårdsverket samt Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). 

Genom SMHI:s klimatanpassningsportal framgår det bl.a. hur en anpassningsplan ska tas 

fram och hur arbetet ska integreras i det dagliga arbetet. Däremot finns det idag ingen strategi 

eller organisation på central nivå för klimatanpassning.  

 

Regionalt bedriver Länsstyrelsen i Skåne län idag ett väl förankrat klimatanpassningsarbete. 

Enligt klimat- och energipropositionen 2009 har Länsstyrelsen med särskilda medel fått 

ansvaret att samordna och driva länets klimatanpassningsfrågor. Under de kommande tre åren 

fram till 2011 kommer projektet att pågå. Dessutom kommer två projekt till att pågå, varav 
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Hållbara städer och Mångfunktionella ytor. Tanken med klimatanpassningsprojektet är att 

flera delprojekt ska omfattas, med en bred klimatanpassningsaspekt, varav mitt 

examensarbete ingår (Länsstyrelsen Skåne län, 2009d). Förhoppning finns om att fördjupa 

detta projekt, för att motivera kommunerna i länet att upprätta kommunala 

vattenförsörjningsplaner. Det gynnar ett brett förankrat samarbete på regional och lokal nivå. 

Förutom de tre personer som jobbar löpande med projektet så ingår en arbetsgrupp med 

representant från varje enhet på Länsstyrelsen. Både internt inom Länsstyrelsen och utåt 

kommer klimatanpassningsarbetet att märkas genom kunskapsförmedling, seminarier och 

med att starta upp delprojekt där behov till förbättring behövs (Westlin, 2009).  

 

På lokal nivå utgör kommunerna en viktig roll. Vissa kommuner har kommit längre än andra i 

klimatanpassningsarbetet. Vanligen är utsatta kommuner, som känt av klimatförändringar 

med extrema väderförhållanden, goda exempel för anpassningsarbetet. Många gånger är 

resurser och politiska beslut hinder mot ett bättre klimatanpassningsarbete. Under Arbete 

inom klimatanpassning längre fram i denna rapport beskrivs ett urval kommuner som kommit 

långt i sitt arbete inom klimatanpassning. Kommunerna ansvarar för den kommunala fysiska 

planeringen, flertal kommunala verksamheter, vid prövning och tillsyn av miljöfarlig 

verksamhet och är ur klimatanpassningssynpunkt högaktuellt. Inom begreppet 

klimatanpassning ingår en säker och tryggad vattenförsörjning ur ett långsiktigt perspektiv.  

Det är kommunerna som anger hur vattenförsörjningen ska användas och hur den ska 

anpassas till rådande förändringar (SMHI, 2009).  

 

6.3 Klimat- och sårbarhetsutredningen  

 

Genom den statliga Klimat- och sårbarhetsutredning har förslag tagits upp om hur 

klimatanpassningsarbetet i landet bör organiseras och hur ansvaret bör fördelas på olika 

myndigheter. Utredningen är mycket omfattande och ger i detalj de konsekvenser som ett 

förändrat klimat skulle betyda för vårt land.  

 

Kommunernas roll betonas i Klimat och sårbarhetsutredningen. Det är bl.a. kommunerna som 

ansvarar för den fysiska planeringen, för ett långsiktigt och hållbart byggande som är anpassat 

för ett förändrat klimat. Inom kommunen ligger ansvaret för krishantering i ett nära samarbete 

med MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare 

krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar). För 

klimatanpassning är det kommunerna som sitter på den bästa kunskapen angående kartering, 

mätningar och annat planeringsunderlag. Det är här som bäst kännedom om vilka 

anpassningsåtgärder som krävs. Kommunerna ansvarar till stor del över infrastrukturfrågor, 

där vatten och avlopp i relation till ett förändrat klimat kommer in.  

 

I klimat- och sårbarhetsutredningen finns aktuella anpassningsåtgärder listade. Arbetet inom 

klimatanpassning är inte helt lätta att genomföra alla gånger, beroende av vissa politiska 

beslut, resursbegränsningar och nuvarande lagstiftning som hindrar (SOU 2007:60). 

 

Utredningen tar upp förslag för klimatanpassning inom Plan- och bygglagen (PBL). Förslag 

för hur kommunerna skulle kunna få ett tydligare ansvar och möjlighet att uppmärksamma 

klimatförändringarnas risker. I PBL har ändringar gjorts med hänseende för 

klimatförändringarna. I samband med de nya ändringarna som trädde i kraft den 1 januari 

2008 fick Boverket ett uppdrag om klimatanpassning för planering och byggande. Boverket 

ska i gemensamt med länsstyrelserna råda och vägleda för att uppmärksamma riskerna för 
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olyckor, översvämningar och erosion. Före ändringarna i PBL definierades endast olyckor 

som plötslig händelse. Långsamma eller ständigt pågående skeende som översvämning 

och/eller erosion föll då utanför lagen. Boverket fick även uppdraget att ta fram metoder och 

visa på goda exempel hur byggande kan anpassas till klimatförändringar. tyngdpunkten under 

arbetets gång har varit på PBL, mellankommunal och regional samverkan vid planering och 

översiktsplanering samt detaljplanering med hänsyn till risker för översvämning, ras, skred 

och erosion (Boverket, 2009).  

 

6.4 Klimatpropositionen 

 

I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik (2008/09:162) som kom i mars 

2009 diskuteras behovet om just klimatanpassning. Att anpassa samhället till ett förändrat 

klimat kräver god samordning både centralt och regionalt. Det belyser regeringen och anser 

att klimatanpassningsarbetet på ett förebyggande sätt ska integreras i den fysiska planeringen. 

Både som en del i kommunernas översiktsplanering där kommunen kan styra lokaliseringen 

och att anpassningsåtgärder lyfts in i detaljplaneringen. Kommunerna har stor möjlighet att 

påverka samhällsplaneringen. Hänsyn måste tas vid ny bebyggelse, infrastruktur och 

planering av mark- och vattenanvändning för att inte hotas av erosion, ras, skred och 

översvämning.  

 

Ofta berörs flera kommuner i klimatrelaterade planeringsfrågor. Behovet av mellankommunal 

planering och samverkan är stort men behöver utgöra ännu större roll. Enligt 

klimatpropositionen bör länsstyrelsen spela en viktig roll i samhällsplaneringen men även 

kommunernas ansvar bör tydliggöras. Samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan är 

viktiga inom klimatfrågor. Kopplingen mellan propositionen (2008/09:162), Klimat- och 

sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och arbetet i den nya plan- och bygglagen (PBL) är 

ännu inte helt tydlig. Ändringar som föreslås samverkar inte med varandra (2008/09:162). 

 

6.5 Översvämningsdirektivet 

 

Översvämningsdirektivet (2007/60/EG) är ett nytt direktiv som har trätt i kraft den 26 

november 2009. Behörig myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

som ansvarar för föreskrifter och rapportering, därtill även allt EU-arbete. Syftet är att 

principen om hållbar utveckling ska främjas genom att en god miljöskyddsnivå integreras. 

Detta framkommer i artikel 37 i Europeiska unionens stadga, om de grundläggande 

rättigheterna. Syftet inrymmer vidare, ur Artikel 1, 1 kap, allmänna bestämmelser, att minska 

de ogynnsamma följderna för människans hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 

verksamhet genom att upprätta en ram bedömning för hantering av översvämningsrisker. Det 

är direktivets mål att en upprättande ram för åtgärder för att minska risker 

översvämningsskador ska tas fram. Medvetenhet om att detta inte är möjlig att uppnå i den 

omfattning som krävs av medlemsstaterna gör att det ska uppnås på gemenskapsnivå enligt 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget.  

 

Direktivet tar upp definitioner och begrepp av översvämning, en preliminär bedömning av 

översvämningsrisker finns med samt hanteringsplaner för översvämningsrisker. 

Medlemsstaterna ska ta fram kartmaterial över både översvämningshotade områden och 

översvämningsrisker. I Sverige är MSB ansvarig över att utföra preliminära riskbedömningar 

och beslutar översvämningsområde med betydande risk. Ansvaret ligger även ta fram kartor 
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över översvämningshotade områden och på regional nivå har länsstyrelserna en roll med att ta 

fram översvämningsrisker och riskhanteringsplaner. Detta material ska sedan kunna utbytas 

mellan de berörda medlemsstaterna (Svensson, 2009) 

 

Översvämningsdirektivet ska samordnas med direktiv 2000/60/EG och information till 

samråd med allmänhet ska hela tiden vara gällande. Senast den 26 november 2009 ska 

översvämningsdirektivet vara implementerat i svensk lagstiftning (2007/60/EG, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

7. Vattenförsörjningsplaner    

 

Syftet med en vattenförsörjningsplan är att säkerställa en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning i ett område, idag och på lång sikt för kommande generationer. Planen 

omfattar både ytvatten och grundvatten således kommunala och enskilda vattentäkter. Det är 

kommunens ansvar att säkerställa att alla medborgare inom kommunen har en säker och 

långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning. 

 

Det finns idag ingen definition på begreppet vattenförsörjningsplan. Västra Götalands län har 

själva valt att precisera termen, vad det betyder för dem. Västra Götalands län har jobbat 

mycket inom vattenförsörjningsplaner och bl.a. tagit fram rapporten Vattenförsörjningsplaner 

– innebörd och innehåll (rapport nr 2006:99). Snarlika begrepp som vattenplan, VA-plan, 

VA-policy, vattenöversikt, vatteninventering kan lätt förväxlas med vattenförsörjningsplan 

om ingen definition finns uttalad. Förhoppningar finns på att Boverket och SGU uttalar sig i 

frågan, att de fastställer en definition samt att det är termen Vattenförsörjningsplan som 

används med samma upplägg och innehåll. 

 

7.1 Vad ska ingå i en vattenförsörjningsplan? 

 

Vattenförsörjningsplanen bör vara uppdelad och innehålla två huvuddelar 

 

 Inventering av vattenresurser och vattenskyddsområden 

 Inventering av påverkan på och hot mot dessa resurser samt ställningstagande och var 

prioriteringar bör läggas  

 

Den första delen är en översikt, i form av kartmaterial, som omfattar en inventering och 

redovisning av de vattenresurser som kan användas för uttag idag och de potentiella för 

framtiden, både lokalt och regionalt, samt vilka vattenskyddsområden som finns fastställda 

inom kommunen (se överskådligt i tab. 2). Inventeringen ska utgöra grunden för arbetet med 

den andra delen som är åtgärdsinriktad med en konkret handlingsplan. Den andra delen 

omfattar en beskrivning av hot mot, och påverkan på, dessa resurser. Faktorer som bör 

beaktas i planen är bl.a. vattenverksamheter, torka, översvämningar, jordbruk, dagvatten, 

förorenade områden, vägar och miljöfarliga verksamheter. Arbetet sträcker sig över 

kommunens gränser där påverkan på eller mot annan kommuns vattenresurser ska tas upp. 

Förhoppningsvis leder ett beaktande av dessa faktorer fram till ett resultat med tydligare 

riktlinjer inom kommunens för framtida arbete inom dricksvattenförsörjning (Dahlqvist, 

2009). 

 

SGU har identifierat potentiella grundvattenresurser som kan nyttjas för dricksvattenuttag. 

Redovisningen finns i en databas över grundvattenområden och vattentäkter (DGV). Däremot 

finns det ingen motsvarande identifiering när det gäller potentiella ytvattenresurser för 

dricksvattenuttag. Dock finns Vatteninformationssystem för Sverige (VISS) en databas 

upprättad av Vattenmyndigheten med faktaunderlag som även tar upp ytvattenförekomster. 

Materialet är tänkt att användas för att bedöma eventuella miljöproblem, kemisk och 

ekologisk status för vattnet (Olofströms kommun, 2009). 
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7.2 Samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och andra berörda 

 

Vattenförsörjningsplaner är aktuella såväl genom arbete med miljökvalitetsmål, risk- och 

sårbarhetsanalyser, vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram som för flera kommuner 

som just nu håller på att se över sina översiktsplaner. Det är olika förutsättningar för behovet 

av vattenplanering mellan kommuner och län men grundtanken med att ha en gemensam 

utgångspunkt och vägledning anses som värdefullt.  

I de åtgärdsprogram som tagits fram enligt Vattendirektivet är en åtgärd att kommunerna ska 

ta fram kommunala vattenförsörjningsplaner. I Skånes miljömål finns 

vattenförsörjningsplaner med som delmål under målet Levande sjöar och vattendrag, där 

kartmaterial över potentiella ytvattentäkter ska identifieras och kommunens eventuella brister 

i vattenförsörjning redovisas. Likaså ska hot mot dessa ytvattentäkter identifieras och åtgärd 

vidtas. Både på kommunal och på regional nivå ska upprättande av vattenförsörjningsplaner 

tas fram senast år 2010, där nya vattenskyddsområden, skyddsbestämmelser och åtgärder för 

hur vattenanvändningen kan effektiviseras ska finnas med. Som delmål under 

vattenförsörjningsplaner ska dessutom det lagliga skyddet av vattenskyddsområden fastställas 

(Länsstyrelsen Skåne län, 2009b).  

 

I miljömålet Grundvatten av god kvalitet bör grundvatten ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning. För Skåne finns regionala åtgärder knutna till detta miljömål att 

vattenförsörjningsplaner ska tas fram för alla grundvattenförekomster som används för uttag 

som överstiger 10 m
3 

eller förser fler än 50 personer per år med dricksvatten till senast år 

2010. Det innebär en inventering av vattenresurser och viktiga geologiska bildningar för 

vattenförsörjningen som ska redovisas i kommunernas översiktsplaner. Genom upprättande av 

vattenförsörjningsplaner kommer flera åtgärder i miljömålet helt eller delvis att uppnås som 

effektmål (Länsstyrelsen Skåne län, 2009b). 

  

Upprättande av vattenförsörjningsplaner bör resultera i ett samlat dokument, med fog av det 

som framkommer i delmål till miljömålet Levande sjöar och vattendrag och som 

åtgärdsförslag till miljömålet Grundvatten av god kvalitet (Rapport 2006:99). Till senaste 

miljömålspropositionen, Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag, anses att arbetet med 

vattenförsörjningsplaner sannolikt kommer att uppnås genom fortsatt arbete från kommunerna 

ihop med upprättande av skyddsområden och skyddsbestämmelser (Prop. 2004/05:150).  

 

Upprättandet av kommunala vattenförsörjningsplaner har inte fått den genomslagskraft som 

det var tänkt. Tanken utifrån miljömålen har varit att upprätta kommunala 

vattenförsörjningsplaner som sedan ska ligga till grund för regionala vattenförsörjningsplaner 

(Prop. 2000/01:30).  

 

Staten har, genom länsstyrelserna och med stöd av 6 kap 20§ Miljöbalken, ansvar att förse 

kommunerna med kunskap och planeringsunderlag. För att detta arbete ska kunna ske anser 

SGU att länsstyrelserna ska ta fram regionala vattenförsörjningsplaner. Denna ska i sin tur 

fungera som underlag för de kommande kommunala vattenförsörjningsplanerna. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

7.3 Mål och vinster som uppnås 

 

Vattenförsörjningsplaner medverkar till att nå miljökvalitetsnormerna inom vattenplaneringen 

i samverkan med vattenförvaltningsarbetet, med målet att allt vatten ska nå god status senast 

år 2015 (Rapport 2006:99). 

 

Planering av vattenresurser i ett område är nära förknippat med materialförsörjningsplanering. 

Många samhällsintressen gör anspråk på mark- och vattenresurserna. Får man in 

vattenförsörjningen i den fysiska planeringen ökar förutsättningen för en långsiktig 

vattenförsörjning, dessutom effektiviseras vattenanvändningen. De kommunala 

vattenförsörjningsplanerna bör vara en fördjupning till översiktsplaneringen, där en 

sammanfattning av planen med kartmaterial bör ingå. Genom att se vattenförsörjningsplaner 

som en fördjupning till översiktplanen riskerar man inte att påverka vattenresurser negativt. 

Genom detta får man in planering av lokaliseringsfrågor, förstudier och MKB m.m. på ett 

naturligt sätt. För vissa sårbara områden behöver planen vara mer detaljerad och i andra delar 

mer översiktlig. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 

översiktsplan (PBL 1kap 2§). Dagens översiktsplaner innehåller ofta bara vattenförsörjning 

för idag och ser inte långsiktig på framtida behov. Inriktningen är ofta en teknisk 

försörjningsplan och man missar flera viktiga aspekter, som långsiktigt tryggad 

vattenförsörjning. 

 

En regional vattenförsörjningsplan bör vara en del av det regionala planunderlaget som 

Länsstyrelsen ska stödja och hjälpa kommunerna med. Arbetet med planen ska vara ett stöd i 

det konkreta arbetet med dricksvattenförsörjning. Förutom långsiktig planering bör planen 

användas som stöd för olika prioriterande användning för mark och planering av tillsyn och 

tillståndsgivning. Speciellt för tätorternas framtida betydelse kommer regionala vattenresurser 

att få ökad mening. Vattenresurser med tillrinningsområde sträcker sig över kommun- och 

länsgränser. Det ställer ett ökat krav på mellankommunal samordning, något som märks redan 

idag. Flera kommuner köper dricksvatten från grannkommuner eller över länsgränsen och 

väntas öka i framtiden. Det är viktigt att vattenförsörjningsplaner hänger ihop med allt annat 

arbete som rör dricksvattenförsörjning och vattenarbete. Arbetet bygger på en helhetssyn med 

ett gott samarbete, både mellan olika förvaltningar och nämnder inom kommunen men även 

mellan lokal och regional nivå.  

  

En positiv effekt med upprättande av vattenförsörjningsplaner är att vattenresurserna 

synliggörs och att betydelsen för behovet att bevara och skydda dessa lyfts fram. 

Förhoppningsvis ska vattenförsörjningsplaner ge stöd för långsiktiga lösningar istället för 

akuta åtgärder med en kortsiktig lösning, eller värre än så, en vattentäkt som inte går att 

använda. Planerna ska hållas aktuella och revideras förslagsvis varje mandatperiod (Åkesson 

& Wikström, 2009). 

 

Redan år 2000 kom Boverket och Naturvårdsverket ut med en rapport Sams om vatten – 

samhällsplanering för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Tanken var då att väcka en 

fundering och för att exemplifiera och inspirera kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter med att förebygga åtgärder för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Om 

frågan, en säker och hållbar vattenförsörjning kan uppnås, tar rapporten Sams om vatten – 

samhällsplanering för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning upp kriterier som bör ses över 

och åtgärdas i de fall frågan besvaras negativt. Kriterierna i frågorna är vinklade på vilket 

krav som ställs på kommuners planering och markanvändning. Är vattenresurserna säkrade i 

ett flergenerationsperspektiv? Är vattenförsörjningen säkrad mot klimatförändringar? Är 
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risker och hot under kontroll? Finns flera vattenförsörjningsalternativ och fullgoda 

reservvattentäkter? Är råvattenkvaliteten god? Detta är frågor som rapporten tar upp och som 

bör redas ut för att säkra en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.  

 

Istället för en vattenförsörjningsplan har vissa kommuner valt att upprätta vattenöversikter, 

VA-planer eller vattenplaner. En vattenöversikt kan ligga till grund för en 

vattenförsörjningsplan. Förutsättningen är då att den är aktuell för att inte riskera att syftet 

med vattenförsörjningsplanerna inte uppnås.  

Genomslagskraften för kommunala vattenförsörjningsplaner har varit lågt. I Skåne län är det 

bara Båstad kommun som har upprättat en plan. Västra Götaland län kan föregå som gott 

exempel utanför Skåneregionen, när det gäller arbetet med att ta fram kommunala 

vattenförsörjningsplaner. Där drev Länsstyrelsen tillsammans med Boverket, 

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och SGU ett projekt som resulterade i en rapport och en 

checklista. Alla kommuner i Västra Götaland län fick ta del av detta materialutskick med 

tanken att fungera som stöd och som en kom-ihåg-lista vid det praktiska arbetet med 

kommunala vattenförsörjningsplaner som nu pågår i ett flertal kommuner i Västra Götaland 

län. Ett liknande arbete är nu påbörjat i Kronoberg fast där med tanken att upprätta en regional 

vattenförsörjningsplan. Ambitioner finns att i Skåne driva ett liknande projekt (Wikström & 

Dahlqvist, 2009). 

 
Tabell 2. Förslag till vattenförsörjningsplanens olika steg och arbetsgångens utformning 

(Rapport 2009:07). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Användningsområde för vattenförsörjningsplan (sammanfattning i punktform) 

  

 Fördjupning till översiktplaner 

 Vattenförvaltningens arbete med åtgärdsprogram 

 Stöd i arbetet med miljökvalitetsmålen 

 Underlag till med risk- och sårbarhetsanalyser 

 Stöd vid bygglov, tillsyn och tillståndsgivning 

 Hot mot och risker för vattenförekomster inventeras och revideras 

 

Resultat och vinster med upprättande av vattenförsörjningsplan  

 

 Den regionala och kommunala planeringen av dricksvatten tydliggörs 

 Bred förankring gynnar olika förvaltningar/nämnder och politiska beslut 

 Långsiktig strategisk planering för VA-systemet 

 En central roll i samhällsplaneringen 

 

 

 

Steg 1  översikt 

 

Steg 2  prioritering 

 

Steg 3 handlingsplan 

 

Steg4  implementering och uppföljning 
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8. Resultat och sammanställning av 

intervjuundersökningen 

Skånes läns kommuner har intervjuats, där min undersökning var att ta reda på vilken 

beredskap som finns för ett förändrat klimat (karta över Skånes kommuner finns i bil. 5). En 

enkät utformades till telefonintervju innehållande kvantitativa frågor (bil. 2). Svarsfrekvensen 

var 100 % och ett stort engagemang bland kommunerna kunde noteras. Överlag har det varit 

kontakt med VA-chef eller VA-ansvarig, då frågorna har varit inriktade på vattentäkter, 

vattenverk, ledningsnät och den beredskap som finns ur ett klimatperspektiv. Hos ett par 

kommuner har miljöförvaltningen kontaktats. En avslutande frågan lämnades öppen för att ge 

fritt utrymme för kommunerna att svara på vilket klimatanpassningsarbete som finns generellt 

inom kommunerna.  

 

Nedan följer en sammanställning av svaren med tillhörande diagram (råmaterialet finns i bil. 

3). Till höger om diagrammen ses en gubbe och en pil som generaliserar åt vilket håll trenden 

är på väg.  

 

 kommer nås    positiv utvecklingstrend 

 möjlig att nå    ingen tydlig utvecklingstrend 

 mycket svår att nå     negativ utvecklingsriktning 

 

8.1 Finns en vattenförsörjningsplan upprättad? 

 

Första frågan visar hur många kommuner som har upprättat en kommunal 

vattenförsörjningsplan, som finns med som delmål och som åtgärd i miljömålsarbetet och bör 

vara upprättad till årsskiftet 2010.  

 

    
 

Figur 4. Andel kommuner som har upprättat en vattenförsörjningsplan.  

 

Endast en kommun i länet (fig. 4) har en vattenförsörjningsplan upprättad. Det är Båstad 

kommun som nyligen, i samarbete med konsult, upprättat en vattenförsörjningsplan. Bromölla 
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kommun har påbörjat arbetet med en VA-plan och har löpande avstämningsmöten med 

konsult (Johnsson, 2009). 2 kommuner har haft ett första möte tillsammans med konsult, där 

arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan har planerats. Hos ytterligare 2 kommuner 

finns planen med för framtida planering och en bred motivation och engagemang finns. 

Merparten av länets kommuner har dock inte diskuterat frågan angående upprättande av en 

kommunal vattenförsörjningsplan ännu. Det kan bero på oklarheter om begreppet och dess 

innebörd men även på grund av politiska beslut med andra prioriterande mål. Någon enstaka 

kommun ansåg sig inte vara i behov av en vattenförsörjningsplan. I de kommuner som är 

anslutna till Sydvatten avvaktar man och anser att ansvaret ligger på Sydvatten. På Sydvatten 

har frågan diskuterats, inget tydligare svar ges i dagsläget. 

 

Som följdfråga till fråga 1 efterfrågades kommunens kännedom om begreppen och på en 

överskådlig nivå, vad en vattenförsörjningsplan är. Resultatet framgår nedan under fig. 5. 

 

       
 

Figur 5. Antal kommuner som känner till begreppet med vattenförsörjningsplan. 

 

Begreppet vattenförsörjningsplan känner flertalet till. 22 kommuner svarar ja på den frågan, 7 

kommuner menar att de hört begreppet men vet inte på vilket sätt den är tänkt upprättas eller 

fungera. Resterande 4 kommuner svarar nej och har aldrig hört talas om begreppet. Det kan 

konstateras att ovisshet råder om vad den ska innefatta, hur den är tänkt att användas samt 

vem som ansvarar för att sätta igång arbetet. 

 

Klippans kommun ser en baksida med vattenförsörjningsplaner. Det är inte bara 

klimatpåverkan som hotar vattentäkterna. Genom att blottlägga sina vattentäkter finns en risk 

för sabotage. ”Det finns fördelar med en vattenförsörjningsplan men den bör inte vara 

tillgänglig för vem som helst, eller gå att hitta på webben”. Exempel på 

vattenförsörjningsplaner som finns åtkomliga genom att bara söka på webben där sårbara 

vattenförekomster finns kartlagda och beskrivna i detalj. Då går planen emot Risk- och 

sårbarhetsanalysen (Andersson, 2009). 
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8.2 Riskinventering för föroreningar från olika verksamheter i 
vattentäktens tillrinningsområde 

 

I fråga 2 utreds om kommunerna har sett över risker för föroreningar från olika verksamheter i 

vattentäktens tillrinningsområde (fig. 6). Ökade frekvens skyfall ger tätare och längre intervall 

av översvämningar, det sätter behov av att inventera risker från t.ex. bräddavlopp, dagvatten 

från industri, statsmiljö och vägar, förorenad mark och jordbruket. Frågan innebär även 

översvämningsområden och infiltrationsbenägna jordar. 

 

Vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter som finns knutna till vattentäkterna 

bör regelbundet revideras och hållas aktuella. Det bör vidare framgå tydligt hur väl de följer 

sina inre och yttre gränser. Flera kommuner ser betydelsefullt på skyddsområden och det är en 

aktuell fråga som ses över. 

 

       
 

Figur 6. Antal kommuner som har inventerat risker för föroreningar från olika verksamheter i 

vattentäktens tillrinningsområde. 

 

9 skånska kommuner arbetar på ett effektivt sätt och har grundligt inventerat de risker som 

kan finnas. Pågående arbete sker i 21 kommuner, där inventering av de risker som finns i 

vattentäktens tillrinningsområde. Dessa kommuner anser dock att ytterligare behov finns. 3 

kommuner svarar att de har dålig koll, eller att de inte anser sig vara i riskzon då inga risker 

förekommer. Här måste återigen tilläggas, att det skiljer sig stort på vem man pratar med och 

hur väl insatta i frågan de är.  

 

Många gånger krävs det att en katastrof eller en kris först ska inträffa, för att man ska få upp 

ögonen istället för att lyssna till vad personer med lokal kännedom m.fl. försöker tala om och 

tänka på vilka förebyggande åtgärder som kunde ha hindrat en katastrof. Genom att inventera 

vilka risker som finns inom kommuner blir man medveten om hoten vid extrema 

väderförhållanden som ett förändrat klimat för med sig. Flera kommuner i länet som ligger 

långt fram i sitt klimatanpassningsarbete har varit med om ett krisläge och efter detta tvingats 

tänka om. Det finns dock kommuner som påbörjat anpassningsarbete med åtgärder i rent 

förebyggande syfte för att undvika att hamna i ett sådant läge. Översvämningarna i 

Kristianstad bl.a. år 2002 och 2007 gjorde stora delar av centralorten översvämmat. De har ett 
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sårbart geografiskt läge och har även känt av konsekvenserna av klimatförändringarna men 

har under lång tid arbetat preventivt. 

 

8.3 Antal kommunala vattentäkter som har skydd mot 
översvämning av ytvatten 

 

Frågan reder ut om alla kommunala vattentäkter har skydd mot översvämning av ytvatten. 

Om ytvatteninträngning sker i grundvattentäkten kan katastrofala följder ske. Gifter och andra 

föroreningar kan slå ut en vattentäkt under mycket lång tid eller för alltid. 

 

   
 

Figur 7. Antalet kommuner som har skydd mot översvämning av ytvatten. 

 

Man kan tycka att alla kommuner borde ha skydd mot översvämning av ytvatten men 

dessvärre, som fig. 7 ovan visar, ser det negativt ut. 15 kommuner har inte skydd mot 

ytvatteninträngning, 2 av dem ansåg inte att det förelåg någon risk medan 2 kommuner var väl 

medvetna om riskerna men tyvärr inte kunde svara ja på frågan. För de kommuner som förses 

med enbart Sydvatten, är frågan inte relevant då deras vattenförsörjning kommer från 

ytvattentäkt. Glädjande är att 11 kommuner, enligt intervjukällorna, har fullgott skydd mot 

översvämning av ytvatten.  
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8.4 Finns reservvattentäkter för samtliga vattentäkter (ej i samma 
akvifer)?  

 

 

  
 

Figur 8. Antal kommuner som har reservvattentäkter att tillgå om vattentäkten slås ut. 

 

Så många som 25 kommuner i Skåne län har inte reservvattentäkter för samtliga vattentäkter 

(se svart stapel i fig. 8). Om vattentäkten slås ut, som en konsekvens av ett förändrat klimat 

och inte kan fungera som källa för vattenförsörjning, så finns ingen reservvattentäkt som kan 

täcka upp. Flera kommuner har reservvattentäkt till vissa täkter men kan inte täcka ett behov 

som ger alla kommunens invånare en tryggad dricksvattenförsörjning. Här tillkommer frågan 

om hur länge reservtäkten kan försörja invånarna med vatten. Ett extremt väderförhållande 

kan slå ut en vattentäkt under lång tid. Att ha en reservvattentäkt för bara några dygn och som 

endast täcker en del av befolkningen ger ingen tryggad vattenförsörjning. Flera av de VA-

ansvariga jag varit i kontakt med belyser samma dilemma. Endast 8 av 33 kommuner kan 

svara ja på denna fråga. 4 kommuner uppger ett ovisst svar (se grå stapel i fig. 8) och menar 

på att det är för tidskrävande arbete att förbereda ledningarna, vilket gör det orimligt att tjäna 

som reservvattentäkt. En gammal reservvattentäkt där ny bebyggelse runt om, gör att täkten 

ligger för komplext till för att nyttja. En kommun svarar att de idag har en reservvattentäkt 

men att den inom kort kommer avvecklas, ännu fler kommuninvånare får en otryggad 

dricksvattenförsörjning om huvudtäkten slås ut.  

 

Kommuner som är anslutna till Sydvatten har reservvatten tryggat, berättar Sydvattens 

produktionschef. Ringsjön utgör reservvattentäkt och kan täcka upp det behov som efterfrågas 

idag. 

 

8.5 Finns provtagning/kontrollprogram för råvattnet? 

 

Fråga 4 inriktar sig på vikten av provtagning och kontrollprogram för sitt råvatten, alltså det 

ingående vattnet till verket. Enligt egenkontrollsföreskrifterna ingår numera inte kontroll och 

provtagning på råvattnet. Idag finns bara råd och kravet gäller bara kontroll på det vatten som 

lämnar vattenverket och som finns ute på ledningsnätet. En viktig del går då förlorat. Man 

tappar grundtanken att se trender som förändras över tid. Ett förändrat klimat kan påverka 

vattenkvaliteten och vilken typ av beredning som krävs, om råvattnet ändrar kvalitet. Det kan 
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innebära stora hälsorisker där inverkan av mikrobiologisk, organisk eller kemisk påverkan 

skadar dricksvattnet. Intresset över att ha kvar provtagning och kontrollprogram på råvattnet 

är mycket gott i länet men det finns inget samlat tidsintervall, vissa tar en gång per månad 

medan vissa endast tar ett prov per år. För att följa trender bör man ta mer än ett prov per år. 

Det är även en fördel om man tar proven vid samma tidpunkt. 

 

   
 

Figur 9. Kommuner som har provtagning/kontrollprogram för sitt råvatten. 

 

Det känns betryggande att, 31 stycken, en övervägande majoritet bland Skånes kommuner, 

inser vikten, och har ett eget intresse, av att följa sitt råvatten och spåra förändringar som kan 

sättas i relation till ett förändrat klimat. De övriga 2 kommunerna har råvattenprovtagning i 

viss mån, svarar de med osäkerhet (se fig. 9 ovan). 

 

8.6 Typ av råvattentäkt 

 

I fig. 10 nedan framkommer vilken typ av råvattentäkt kommunerna i Skåne har. Dricksvatten 

från grundvattentäkter är den vanligaste källan. 

 

 
 

Figur 10. Typ av råvattentäkt där vitt svarar för grundvatten och svart står för ytvatten. 

8 kommuner har grundvatten från jordtäkt (GV-jord), 2 har grundvatten från bergtäkt (GV-

berg). Grundvatten från både jord- och bergtäkt har 7 kommuner. Sydvatten distribuerar 

vatten till 14 kommuner. Av dessa har 6 kommuner all sin vattenförsörjning från Sydvatten 
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medan vissa även har egna grundvattentäkter. De kommuner som får sin vattenförsörjning 

från Vombsjön får ett konstgjort grundvatten som dricksvatten. Dessutom har 2 övriga 

kommuner (Osby och Tomelilla) en del av sin försörjning från ytvatten genom inducerad 

infiltration, men även grundvattentäkt. 

 

Ihop med fråga 5 framgår vilken typ av desinfektion som finns och vilka övriga 

beredningssteg råvattnet kräver. För grundvattentäkt är det vanligen desinfektion i beredskap 

och den används inte i dagliga beredningen av råvattnet. I princip har alla kommuner 

natriumhypoklorit, kloramin eller UV-ljus som desinfektion. I vissa fall finns en kombinerad 

lösning som kan användas vid behov. En kommun anser att frågan inte är relevant för deras 

grundvattentäkt. ”Vårt vatten är av mycket god kvalitet och det kommer inte heller att bli 

aktuellt så länge dricksvattnet tas från grundvattentäkt”. Min intervjukälla menar vidare ett 

det inte kommer att uppstå några risker för deras vattentäkt framöver, ett förändrat klimat 

kommer inte att drabba kommunen. 

 

Beredningsstegen för råvatten i grundvattenverk är i normala fall enkla, generellt är luftning, 

oxidation av järn och mangan och sandfilter de steg som behövs. På vissa vattenverk kan även 

pH-justering för att få rätt hårdhet på vattnet, avhärdning, lut och aktivt kol för höga halter 

bekämpningsmedel krävas. Grundvatten håller ofta jämn kvalitet och det krävs ibland inget 

beredningssteg alls. Från vissa vattentäkter kan råvatten pumpas ut direkt på ledningsnätet, 

detta sker i bl.a. Tollarp i Kristianstad kommun. 

 

I de fall ytvattentäkt används körs desinfektion alltid i förebyggande syfte. Beredningen för 

ytvatten kräver ofta mer avancerade steg för rening. Vattenförsörjningen i Helsingborg 

kommer från Örbyfältet där det långsamt infiltrerat ner genom marken och bildar grundvatten. 

Infiltrationen är det enda beredningssteg som krävs.  

 

8.7 Finns påverkan idag av höga flöden/extrem nederbörd eller 
extrem torka? 

 

   
 

Figur 11. Antal kommuner som observerat påverkan av höga flöden/extrem nederbörd eller 

extrem torka idag. 

 

I mer än hälften av Skånes kommuner kan man konstatera en påverkan idag som kan sättas i 

relation till ett förändrat klimat (se fig. 11). Högre flöden och intensivare regn har lett till ökad 

humifiering/ökat färgtal (organisk påverkan). 3 kommuner har påvisat mikrobiologisk 
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påverkan med förhöjda halter koliforma bakterier. Stillastående vatten leder ofta till 

ansamling av bakterier. Flera kommuner har problem med ledningsnäten för vatten och 

avlopp och är tvungna att bredda. Ett problem man prioriterar och vill lösa.  

 

Hos de kommuner, som efter raset i Bolmentunneln, får vatten från Sydvattens 

reservvattentäkt Ringsjön så har ett flertal lagt märke till kvalitetsförändringar av 

dricksvattnet. När Bjuv kopplade över till Sydvatten, med vatten från Ringsjön i väntan på 

reparationsarbetet i Bolmentunneln, inkom klagomål från missnöjda dricksvattenabonnenter. 

Detta har även märkts av i Lunds kommun.  

 

8.8 Har kommunen haft utbrott av vattenburen smitta? 

 

Flera kommuner uppger att de har stort vattenläckage per meter ledning. Omfattande arbete 

pågår ständigt med att laga och täta läckor. För varje gång man lagar ledningsnät finns risk för 

att smitta inkommer. De verktyg som reparationsarbetarna använder är ibland samma för både 

vatten- och avloppsarbeten. Det borde vara av största vikt att ha skilda uppsättningar för att 

inte blanda in föroreningar i drickvattenledningssystemet. Dessutom riskerar reparationer på 

ledningsnäten att gå fel, där sprickor eller felmonteringar kan sätta systemen ur drift. Det är 

viktigt att ha denna tanke med, menar två intervjukällor och tycker att det är lugnande att det 

inte skett någon värre incidens. Vidare menar en av mina källor att ett förändrat klimat sätter 

denna fråga på spel. ”Frågan är inte om det kommer att ske utan frågan är bara när?” 

 

    
 

Figur 12. Antal kommuner som haft utbrott av vattenburen smitta. 

 

Som fig. 12 ovan visar så är det 4 kommuner som uppger att de råkat ut för vattenburen 

smitta. Siffran är låg men det bör tas på allvar. Det har främst rört sig om koliforma bakterier, 

där kommuninvånarna i det ena fallet ombads koka sitt vatten. Anledningen var höga flöden i 

ett dike som svämmade över och belastade råvattentäkten. Det gav inget sjukdomsfall och 

man uppmärksammade problemet direkt i sina rutinkontroller. Vid följande kontroll visade 

vattnet inga förhöjda halter och klassades som tjänligt utan anmärkning. Samma kommun tar 

upp torka som en risk för grundvattnet och man borde ta grundvatten på djupare lager. Inom 

kommunen har man stränga bevattningsrestriktioner. Vid torka löser man detta genom 

massutskick av brev till boende, vilket har gett god effekt, meddelar kommunens VA-

ansvarig. 
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8.9 Finns risk för skador på ledningsnät vid översvämning, ras eller 
skred? 

  

Frågan angående risker för ledningsnät för vatten och avlopp känns mycket aktuell ur 

klimatanpassningssynpunkt. Genom mina intervjuer och med stöd av Konsekvenserna för 

dagvattensystemen i klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande framgår att 

inträffande av extrema väderförhållanden ger stor sårbarhet framförallt för 

avloppsledningsnäten. Dessa kan i sin tur påverka dricksvattnet. Ledningsnäten för vatten och 

avlopp är ofta sammankopplade i samma ledningsgrav och hotar varandra. Gamla ledningsrör 

byts inte ut i den takt som de borde. Livslängden för ledningsnät räknas till 80 år men det 

finns ingen möjlighet att hålla denna tid även om man fortlöpande jobbar med utbyte av 

ledningar. I intervju svarar en VA-chef för en kommun att deras utbytestakt ligger på 250 år. 

”Det är teoretiskt omöjligt att hålla en utbytestakt på 80 år. Även om vi oavbrutet skulle jobba 

med att byta ledningar så sätter politiska beslut och resurser stopp. Det handlar om både tid 

och pengar där konsumenterna inte är beredda att betala en högre VA-taxa”.  

 

Efter översvämningen år 2002 i Finjasjön, Hässleholms kommun, skadades flera 

avloppsledningar men inga vattenledningar var dragna i närheten. Medvetenhet om Finjasjöns 

sårbara läge finns inom kommunens planering och översvämningar är ett hot som är väl känt 

och att man inom Finjasjön har projekterat skilda ledningar för vatten och avlopp (Brink, 

2009). Vanligen får man nöja sig med att reparera och laga läckor och felkopplingar. Det ger i 

slutändan både mer jobb och högre kostnader än vad utbyte av ledningarna i tid skulle 

innebära på ett långsiktigt perspektiv. Vetskapen om problemen finns och man försöker arbeta 

efter en saneringsplan men att hålla den utbytestakt som krävs är omöjligt. Det påpekar flera i 

telefonintervju. Det finns kommuner där man inte anser sig vara i behov av utbyte i den 

tidsaspekten, eller ser några risker som ett förändrat klimat kan orsaka för ledningsnäten, men 

majoriteten jobbar med klimataspekten i bakhuvudet.  

 

Bräddning och nödavledning är något man försöker bygga bort inom kommunerna.  Endast de 

2 kommunerna (samma som ovan) bedömer sig vara utan risk för skador på ledningsnäten, 

övriga 31 kommunerna ser risk för skador på både vatten- och avloppsledningsnäten. Främsta 

riskerna ligger på avloppsledningarna och de kommuner som har en gammal stadskärna. Det 

är där de äldsta ledningsnäten ligger. Många gånger har de sammankopplats och lagats i takt 

med att staden har vuxit. Kommuner har svarat att de äldsta ledningarna inne i staden är över 

100 år och har stort utbytesbehov. Under 60- och 70-talet expanderade många städer och byar 

inom länet och den dimensionering man byggde efter då, kräver andra förutsättningar idag. 

Expansionstakten på 60- och 70-talet innebär att de kommer att behöva bytas ut ungefär vid 

samma tidsperiod. Det ger ett enormt tryck på ekonomi och arbetskraft. Ledningsnäten är inte 

anpassade till ett förändrat klimat. Det ger problem med breddning och nödavledning. 

Strömavbrott ger trycklösa ledningar och riskerar inläckage och bakåtströmmande vatten. 

Avloppsvatten riskerar att förorena dricksvattnet, speciellt där vatten och avlopp ligger i 

samma ledningsgrav.  
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Figur 13. Antal kommuner som påvisat risk för skador på vattenlednings- och 

avloppsledningsnätet vid översvämning, ras eller skred. 

 

I Östra Göinge arbetar man med en stark miljö- och klimattanke. Statistiska undersökningar 

som gjorts över inläckage, sätter kommunen långt ner på listan. En viktig aspekt går då 

förlorat där man inte ser till längden ledningsnät i förhållande till andra kommuners. De måste 

sättas i relation till varandra. Östra Göinge är en mindre kommun och längden ledningsnät är 

kort i jämförelse med en stor kommun med många invånare (Segersteén, 2009). Kommunen 

är på gång med framtagandet av en ny dagvattenpolicy där resurser för klimatanpassning bl.a. 

med öppna dagvattensystem och täta ledningar vid diffusa inläckage diskuteras. Skyfallen 

idag blir mer vanligt förekommande och leder allt oftare till översvämningar. Det ger tydliga 

utslag i reningsverken som då får gå för fullt. ”Vi kommer inte att acceptera breddavlopp, det 

är en process som måste sättas igång! Vi måste föregå med gott exempel från VA-sidan om vi 

ska kunna bryta mönstret och få fastighetsägarna att få upp ögonen för ett förändrat klimat”, 

berättar Segersteén som ser de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna som de största 

problemen.  

 

I Staffanstorps kommun har det antagits en ny VA-plan. Efter översvämningarna 2006 och 

framförallt 2007 blev frågan om klimatanpassning högaktuell och man har inom kommunen 

sökt bidrag för klimatåtgärder hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

8.10 Finns reservkraft till vattentäkt, vattenverk och ledningsnät?  

 

Som följdfråga till 3a och 7 efterfrågas hur väl uppbyggt reservkraftsystem som finns till 

vattentäkter, vattenverk samt till vatten- och avloppsledningsnät. Det finns reservkraft till 

nästan samtliga vattentäkter och vattenverk att sättas in om elförsörjningen slås ut. Flertalet är 

stationära reservaggregat och övriga har mobila aggregat att koppla in.  

 

Hässleholms kommun belyser vikten av att ha stationär reservkraft. De har själva dessvärre 

inte stationär reservkraft fullt utbyggt. Mobila aggregat måste fungera i praktiken. Vid en 

storm med oförutsedda konsekvenser som strömavbrott, måste reservkraft kunna kopplas in 

direkt om samhällsfunktionerna ska fungera. Mobila kraftverk ska först transporteras på plats, 

vilket tar tid. Dessutom ska de kopplas in och då ska det fungera, vilket det inte gör alla 
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gånger (Brink, 2009). Stationära som alltid står på plats kan startas automatiskt. Det är något 

politikerna i kommunen bör få upp synen på och investerar i, säger han vidare. 

 

Det upplevs som ett ständigt arbete att upprätthålla och bygga ut reservkraft. En 100 % 

strömförsörjning är helt avgörande för att kunna leverera ett säkert dricksvatten. De stora 

bristerna och behovet finns på avloppsledningsnäten och på flera ledningssträckor saknas 

reservkraft om elförsörjningen slås ut. Det utgör ett stort hot mot dricksvattenförsörjningen. 

Avloppsledningsnät är enormt strömkrävande och kräver lika god möjlighet till reservkraft 

som dricksvattenledningsnätet. Flera kommuner har mobila reservkraftsaggregat men de kan 

inte täcka upp alla och ge ett 100 % skydd. Det finns även flera kommuner som arbetar 

pågående med att upprätta stationär reservkraft på avloppsledningar. I fig. 14 nedan illustreras 

behovet av reservkraft till vattentäkter, vattenverk och för ledningsnäten. En av länets 

kommun uppger att de har stora brister generellt med reservkraft för hela 

vattenförsörjningskedjan, även avloppshanteringen inräknat. Det råder stor resursbrist och 

man har inte tagit klimatfrågan i agendan. 

 

   
 

Figur 14. Antal kommuner som har reservkraft i beredskap till täkt, verk och ledningsnät. 

 

Kustkommunerna ligger sårbart, flera aspekter såsom risk för skador på ledningsnätet. 3 

kommuner tar upp problem med strömavbrott som en följd av högt vattenstånd och 

breddning. Detta i kombination av att det inte finns tillräcklig beredskap utgör ett stort hot. 

 

Ett problem som inte har uppmärksammats i så hög utsträckning inom länet är ras och skred. 

Tyngdpunkten har varit översvämningsrisker men med ett förändrat klimat kommer vi även 

att drabbas av långa torkperioder vissa perioder om året. Vid långvarig torka kan sättningar bli 

ett problem som utgör en risksynpunkt, även påverkan på kulturmiljön. För Skåne är det inte 

största hotet men det måste ändå belysas och finnas med i beredskapsplaner. 

 

Inom Skåne län har intresset för VA-bolag ökat. VA-Syd är ett etablerat VA-bolag och fler 

har nyligen/och är på gång att bildas. I nordvästra Skåne har fem kommuner gått samman och 

bildat Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) under 2009. Ett gemensamt 

driftbolag för vatten och avlopp där verksamheten tidigare bedrevs under respektive kommuns 

tekniska förvaltning. En av dessa kommuner säger i intervju att de är säkra på ett starkare 

klimatanpassningsarbete i och med bolagets bildande. I sydvästra Skåne diskuteras att slå 
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samman kommunerna Simrishamn, Ystad och Tomelilla i ett gemensamt bolag. Ett VA-bolag 

bidrar till ökad resurskraft, det ger ett starkare tryck samt att det leder till ett bättre 

klimatanpassningsarbete. För mindre kommuner är detta en klar fördel. Slutprodukten blir 

många gånger en högre standard och gynnar till ett gott samarbete. Frågor som hur man 

undviker breddning, beredskap vid driftsavbrott och rätt insatts vid ett krisläge kan gynnas 

med ett gott samarbete. Detta framkom i intervjuerna med berörda kommuner, som såg en 

positiv synvinkel av bolagsformen.  

 

8.11 Pågår det ett klimatanpassningsarbete inom kommunen?  

 

Det arbete som länets kommuner bedriver inom klimatanpassning skiljer sig stort. Precis som 

övriga frågor i enkäten får jag mycket varierande svar. Även här kommer resursbrist och 

politiska beslut i konflikt med vad man vill inom kommunen. I fig. 15 nedan visas vilka 

kommuner som anser sig ha ett pågående klimatanpassningsarbete. 

 

   
 

Figur 15. Antal kommuner i länet som har ett pågående klimatanpassningsarbete. 

 

Av Skånes kommuner anser sig 19 stycken ha ett pågående klimatanpassningsarbete där 

åtgärder för ett förändrat klimat hela tiden finns med i planeringen. Vissa kommuner kan 

uppmärksammas mer än andra och det ska här även tilläggas att resurser och politiska beslut 

påverkar i hög utsträckning samt vilken person som intervjuats. I kommuner med ett väl 

förankrat klimatanpassningsarbete har flera förvaltningar och en mängd personer inom 

kommunen kännedom om hur arbetet fortgår. Dessvärre har det framkommit hos ett par 

kommuner att det skiljer sig stort på vad och hur man arbetar inom kommunens olika 

förvaltningar. En kommun som jobbat mycket med klimatanpassningsarbete har i ett samtal 

gett sken av att inte alls vara i behov och heller inte arbetar med frågan. I samtal med annan 

person i samma kommun, men på en annan förvaltning, framkommer helt andra svar. 

Resterande del av kapitlet tar upp ett axplock av kommuner som kommit långt i frågan, 

förebyggande åtgärder och viktiga verktyg för att bemöta ett förändrat klimat.  

 

I Kristianstad kommun har man ett föredömligt klimatanpassningsarbete (se mer under 

kapitlet Goda exempel längre fram). Kommunen ligger längre fram än många andra och det 

uppmärksammas på flera håll. Skyddsvallar omger de centrala delarna av staden som skydd 

mot översvämningar från Helge å. Vid Åhuskusten tas hänsyn till stigande havsnivåer, högre 

grundvattenstånd och ökade kusterosion. Inom den fysiska planeringen pågår 
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anpassningsarbete fortlöpande efter rådande klimat. Något som Kristianstad däremot måste 

jobba med är ett bättre samarbete mellan de olika förvaltningarna, främst arbetet mellan 

Teknik-, Plan- och Miljöförvaltningen. Inom VA finns mycket kvar att göra, speciellt med 

enskilda avlopp. Lika eftersatt känns arbetet inom fler kommuner. 

 

Vid nyexploatering och vid ombyggnad finns på många håll en lägsta golvnivå satt för att 

minimera risk med högre vattenstånd. Det är främst inom de kustnära kommunerna och berör 

då höjda havsnivåer men behovet föreligger även i kommuner där vattendrag och sjöar kan 

svämma över och ge högre vattenstånd. Helsingborg, Landskrona och Malmö är några 

kommuner som belyst lägsta golvnivåyta i samband med intervjun. I Malmö Stad vill man 

höja gränsen från nuvarande 2,5 meter till 3 meter.  

 

Andra klimatanpassningsåtgärder som Malmö arbetar efter är skyddsbarriärer som en 

komplement och arbete utifrån en långsiktig strategi. På energi- och klimatenheten i Malmö 

Stad menar man att ”Det handlar om att möta en befolkningsökning och hur staden förtätas 

både på landsbyggd och inom gamla centrala industritomter som renoveras upp till bostäder. 

Det är viktigt att tänka hur man vill att den ökande befolkningen ska fördelas, så man kan 

bemöta hur detta påverkar dricksvattenfrågor” (Gormsen, 2009). 

 

I Staffanstorps kommun arbetar man med klimatanpassning både internt och externt. Man 

jobbar med att integrera frågan mellan de olika förvaltningarna och få igång ett samarbete. Ett 

exempel på detta är den pågående dagvattenstrategin. Externt samverkar Staffanstorp med de 

närliggande kommunerna Lund och Lomma i ett klimatanpassningsarbete för Höje å. 

 

Flera kommuner har tagit fram en dagvattenstrategi som i detalj tar upp frågor rörande 

klimatanpassning. Här väcks frågor som hur man kan undvika att hårdgjorda ytor och 

förorenat dagvatten som tränger ner i marken samt hur man ska undvika skadliga 

uppdämningar vid kraftiga regn genom att förebygga utformningen på uppdämningen. Man 

eftersträvar mer öppna system i nya planområden. Ur dagvattensynpunkt finns en rad andra 

förebyggande åtgärder som fördröjer dagvattnet nedträngande i marken. Malmö Stad satsar på 

gröna tak på byggnader, en bra byggsten för omhändertagande av dagvatten som kan ses som 

en lösning av många för att lösa förorening från dagvatten. I Sjöbo kommun jobbar man med 

lokalt omhändertagande av dagvatten för nya bostadsområden. Man jobbar med åtgärder för 

gator och att allt vatten som rör fastigheter ska tas omhand av fastighetsägaren själv. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten finns hos några fler kommuner i länet. 

 

I Hörby kommun dimensionerar man 25 % större, för att bemöta ett förändrat klimat. Det 

gäller all projektering för ny- och ombyggnad av ledningar. Andra kommuner berättar att de 

projekterar efter liknande dimensionerar och vissa utökar till 30 %, enligt Svenskt vattens 

rekommendationer.  

 

På VA-sidan i Skurups kommun ser man över alla anläggningar. Det diskuteras ingen 

uppdimensionering på ledningar men däremot pågår två projekt på, båda rörande 

fördröjningsmagasin för dagvattnet med öppna system istället för kulvertering. Dessa finns 

där naturligt och man försöker efterskapa naturliga system, med fördröjning, som kan fungera 

i samspel med ett förändrat klimat.  

 

10 skånska kommuner anser sig jobba med klimatanpassning men vill mer. Ett större 

engagemang märks men motarbetas av politiska beslut eller resursbrist. Mindre kommuner ser 

storleken som ett hinder. De menar att det är lättare att arbeta med klimatfrågan i större 
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kommuner. Hos 7 av dessa 10 kommuner uppfattas ett växande intresse för klimatfokus. 

Något som de inte haft med i sitt arbete tidigare men ser som högaktuellt att lyfta in nu. 

 

Resterande 4 kommuner ser inte ett behov att arbeta med klimatfrågan. 2 kommuner bedömer 

att deras kommuner ligger skyddat från kusterosion och ser inga hot eller risker in mot land. 

Flera har nämnt Sydvatten som svaret på frågan om klimatanpassning. Det framkom i en 

intervju att man ser Sydvatten som ansvariga, för att det är dem som distribuerar 

dricksvattnet. Vad kommunen misstar sig på här, är det ansvar kommunerna har att trygga en 

långsiktig vattenförsörjning åt dess invånare. 

 

Teknik kring nya ledningar diskuteras bland VA-chefer ute i kommuner. Ska man 

dimensionera upp ledningar enligt den standard som är satt efter 10 års regn eller finns 

behovet att dimensionera efter tätare nederbördsflöde, eftersom områden översvämmas oftare 

och under längre period nu? Kan nya tekniska lösningar göra att det inte behövs?  

 

I samtal med Ystad kommun framgår att det är dåligt med samverkan inom de olika 

förvaltningarna inom kommunen. Det har inte funnits något miljöarbete att tala om förut men 

den 1 juni 2009 bildades ett miljöförbund som sträcker sig över tre kommuner. Dessutom har 

man inom kommunen satsat på ett internt miljöarbete. Trots kristider med neddragningar har 

man investerat i att behålla viktig kompetens och omorganisera tjänster för att bilda en ny 

enhet. Denna enhet arbetar med projekt inom kusterosion och flera klimatanpassningsprojekt 

är i startgropen efter en policyn med långsiktig strategi för ett 100 års perspektiv. Policyn är 

tänkt att omarbetas vart annat år och hållas som ett levande dokument. ”Det är svårt att se 

långsiktigt trots att det är syftet. De problem som vi har idag med erosion måste hanteras i 

nuläget men samtidigt försöka att ha en framtida plan för hur det ser ut om, låt säga 50 år. Vi 

möts hela tiden av politiska hinder och begränsade resurser”(Ohlsson, 2009). Statliga stöd är 

mycket svåra att få igenom och mestadels får kommunen själva stå för kostnaderna. ”Det är 

svårt att motivera utåt men viljan finns!”.  

 

Den 1 juni 2009 bildades Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Förutom Ystad omfattas 

även Tomelilla och Simrishamns kommuner. Söderåsens miljöförbund är länets andra förbund 

som bildades den 1 september 2009. Miljöförvaltningarna i fem kommuner har där gått 

samman i Söderåsens miljöförbund. Inom de båda förbunden är klimatrelaterade frågor 

fortfarande ganska oklara. I frågan om vilket klimatanpassningsarbete som bedrivs hänvisar 

man fortfarande till varje enskild kommun. Det är en fråga om etablering av förbunden, där 

organisering av personal och hur frågor som bl.a. klimatanpassning ska hanteras.  

 

Slutligen är det viktigt att ännu en gång poängtera att denna intervjustudie inte ger helt 

likvärdiga svar då det skiljer sig i informationen beroende på vilken person som intervjuats. 
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9. Arbete inom klimatanpassning 

 

Flera kommuner i Skåne län har kommit långt i sitt klimatanpassningsarbete. Det är svårt att 

bedöma vilka tänkbara konsekvenser som kommer att påverka en kommun och i vilken 

omfattning. Lyckade åtgärder för en viss kommun kan förhoppningsvis ge samma resultat i en 

annan kommun, kanske inte alla gånger beroende på geografiskt lägen men att belysa goda 

exempel så är man på rätt väg.  

 

Flera goda förebyggande åtgärder finns att belysa. Nedan nämns ett urval kommuner i länet 

med exempel på åtgärder och upplägg av arbetet.  

 

9.1 Kristianstad 

 

Kristianstad kommun har kommit långt inom arbetet för klimatanpassning. Kommunen har ett 

geografiskt utsatt läge, beläget i nordöstra Skåne och har redan drabbats av 

klimatförändringarna. Det största hotet är översvämningsrisken. De stora översvämningarna 

2002 blev kännbart för Kristianstad och centrala staden var nära en katastrof. Större delen av 

kommunen är omgiven av vatten i form av hav, sjöar, åar och våtmarker. I Kristianstad finns 

dessutom Sveriges lägsta markpunkt med -2,41 meter under havsytan. Flera områden ligger 

mer än två meter under havsytan och vid stora översvämningar kan vattenståndet i sjöar, åar 

och vattendrag stiga till över två m ö h. Helge å rinner genom Kristianstad och är Skåne 

största å. Vid sällsynta tillfällen kan ån stiga ett par meter och hotar att svämma över staden. 

Med hjälp av statliga bidrag skyddas centrala delarna idag av skyddsvallar mot 

översvämningar från Helge å. Det är totalt fem kilometer skyddsvallar och tre pumpstationer, 

i dagsläget som långsiktigt ska säkra Kristianstad mot framtida översvämningar. Det var nära 

att de gamla skyddsvallarna brast vid översvämningarna år 2002. Även under år 2007 

inträffade två större översvämningar, den första i början av året och den andra under 

sommaren. Idag är vallarna förstärkta och i projekteringen finns mer förstärkning och 

utökning av vallarna och pumpar som ska stå klart år 2012. Grundvattenborrorna ute på 

Näsbyfältet är anpassade till översvämningsrisker. Alla åtta vattentäkter på fältet är inmätta 

mot översvämningsrisker och kan, om skyddsvallarna brister, drivas vid maximala 

vattenstånd genom att höja med ett två meter lång järnrör och förlänga borran. Fig. 16 nedan 

visar en av borrorna på Näsbyfältet (Kristianstad kommun, 2009b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Näsbyfältet utanför 

Kristianstad tätort. Ett två meter 

långt järnrör (nedre kanten av 

bilden) kan vid översvämningar 

förlänga borran och säkra täkten.  

Foto: Lina Lörmyr 
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För att säkra strömförsörjningen mot högre vattennivåer ligger aggregatet och transformatorn 

invallade. Bilden i fig. 17 är tagen på Näsbyfältet intill grundvattenborrorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Strömaggregaten ligger 

skyddade från översvämningar av 

Helge å. Foto: Lina Lörmyr 

 

En klimatanpassningsplan, Klimatanpassning program 2009-2012, har tagits fram av C4-

Teknik i Kristianstad kommun. Planen är ett deldokument i Klimatstrategi för Kristianstads 

kommun som just nu går igenom de olika förvaltningarna för att sedan skickas ut på remiss. 

(Dahlman, 2009). Planens uppbyggnad börjar med vissa utvalda delar ur Klimat- och 

sårbarhetsutredningen. Därefter har man, genom SMHI:s framtagna scenario över Skåne län, 

därefter skalat ner och visat vad det betyder för Kristianstad. Man vill visa både positiva och 

negativa konsekvenser ett förändrat klimat och till sist vilka åtgärder som krävs för att 

anpassa kommunen efter detta. Man belyser att det är viktigt att även kunna se det positiva 

och inte bara negativa följder av ett förändrat klimat. Relaterat till vattenförsörjning så tas 

dricksvatten, jordbruket och dagvatten upp i klimatanpassningsplanen. Man ser framöver 

risker med ökad konkurrens om grundvattentillgångarna. Dahlman tar bl.a. upp hur lantbruket 

står i konflikt till vattenskyddsområden. Det märks redan i Vramsån, där många lantbrukare 

tagit vatten för bevattning. Allt torrare somrar är att vänta och det leder till minskat 

vattenflöde i ån, samtidigt som bevattningsbehovet ökar. När fler söker sig till grundvatten 

och tar upp stora mängder för bevattningsändamål, flera gånger utan tillstånd, så hotas 

grundvattenkvaliteten (Dahlman, 2009).  

 

Vid Åhuskusten, strax söder om Kristianstad, tas hänsyn till stigande havsnivåer, högre 

grundvattenstånd och ökad kusterosion. Inom den fysiska planeringen anpassar man pågående 

efter ett förändrat klimat. SMHI har tagit fram beräkningar på uppdrag av kommunen där 

havsnivån bedöms stiga 0,3 till 0,8 meter och högsta högvattennivån upp till två meter över 

nuvarande nivå (Kristianstad Kommun, 2009c).   

 

Ett pilotprojekt med strandfodring genomfördes 2008 på en sträcka av den populära 

badstranden i Åhus. Vid stormar och högt vattenstånd har stranden eroderat och utgjort hot 

mot den närmsta bebyggelsen kring strandlinjen. Strandfodring är en relativt ny metod och 

har inte prövats i Sverige i någon större utsträckning. I andra länder finns goda exempel på 

strandfordring. Man har även lagt ut en kokosmatta som en förebyggande åtgärd för att 

skyddar den närmsta växtligheten vid strandkanten (Dahlman, 2009). 
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Det kan även nämnas att en aktuell beredskapsplan nyligen tagits fram för vattenförsörjning 

”Beredskapsplan för vattenförsörjning” (Larsson, 2009). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Kristianstad 

vattenrike sett från ovan. 

Översvämningarna år 2007 

av Helge å, vattennivå 1,63 

meter över havet.  

Foto: Olofsson/N, P 

 

9.2 Vellinge 

 

Vellinge kommun ligger i ett sårbart läge vid Skånes sydöstra spets. Enligt vissa beräkningar 

förväntas havsnivåytan stiga med över två meter och kommunen har nyligen tagit fram en 

plan över de åtgärder som krävs för att skydda mot ett vattenstånd framöver (Folkeson, 2009). 

Inom kort planerar man att påbörja en invallning av Falsterbonäset men redan nu ifrågasätter 

man ifall det räcker. Andra åtgärder för skydd mot vattenmassorna diskuteras, där vägar kan 

utgöra skydd. En fråga man bär med sig är vad som händer om havsnivåhöjningen stiger med 

mer än man projekterat för? Det måste hela tiden finnas med i beräkningarna och det är 

viktigt att kommunerna reviderar sin anpassning av samhället efter det rådande klimatet. 

Samtidigt ska allas intressen vägas in och det är viktigt med god samverkan inom hela 

kommunen. Åtgärder går ibland emot olika natur- och kulturvärden och det kan vara svårt att 

få igenom vad som väger tyngst, menar Folkeson. Om åtgärden inte blir av i förmån till natur- 

och kulturvärde så riskerar ju även detta att bli förstört av klimatpåverkan. Miljö- och 

stadsbyggnadschefen säger slutligen att invallningen i Vellinge inte kan jämföras med 

vallarna i Kristianstad, där långvariga översvämningar ska motverkas. För Vellinge byggs 

skydd för kortvariga händelser med högt vatten. 

. 

9.3 Malmö  

 

Inom Malmö Stad arbetar man med flera goda exempel. Ur en rapport, Klimatet, havsnivån 

och planeringen, dialog PM 2008:2, framgår flera punkter relaterat till klimatanpassning. I 

Malmö vill man bevara den attraktiva innerstaden och inte decentralisera den. Med en hållbar 

och långsiktig strategi har skyddsbarriärer uppförts, som kompletterande åtgärd för att 

bibehålla staden. Andra goda exempel på förebyggande åtgärder är projektering efter en lägsta 

golvnivå i nybyggnadsområden med +3 meter och områden som ska byggas om är under 

utredning. I Malmö Stad pågår även arbete med insamlande av lokal klimatdata, att kartlägga 

samhällsviktiga funktioner, en regional samverkan finns och på central nivå en strategigrupp 

(Malmö Stadsbyggnadskontor, 2009).   
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Malmö Stad och Lunds kommun har sitt allmänna dricksvatten distribuerat från VA-Syd. 

Klimatanpassning, med en tryggad och långsiktig vattenförsörjning, är en högprioriterad fråga 

inom VA-Syd. Det finns ett nära samarbete mellan VA-Syd och de båda kommunerna. Från 

VA-Syd menar man att projektering och ledningsdragning är ett livslångt ansvar för dem. Det 

ska hålla och klara stå emot påfrestningar som till exempelvis ett förändrat klimat för med sig. 

Man ser både på befintlig och ny bebyggelse där det vissa gånger räcker med väldigt enkla 

och ekonomiska lösningar som kan förebygga konsekvenser vid bl.a. intensiva skyfall. Ibland 

krävs mer avancerade lösningar. Vid befintlig bebyggelse gäller det att tänka på smarta 

lösningar som kan göras nu i efterhand medan det vid nybebyggelse projekteras med 

preventiva åtgärder redan från start (Thysell, 2009).  

 

9.4 Helsingborg 

 

Även Helsingborgs Stad har kommit långt i sitt klimatanpassningsarbete. Kommunen ligger 

beläget vid kusten, där Öresund är som smalast och endast skiljer Sverige från Danmark med 

fyra kilometer. Flera riskanalyser på dricksvattnet och på översvämningar är gjorda. Det ses 

som en levande fråga och det pågår ständigt revideringar. Vid samtal med Miljöförvaltningen 

så belyser de vaksamheten mot åtgärder för översvämningar. De menar att det är viktigt att 

man inte får en motsatt effekt, där det sker något som man inte hade räknat med. Hela 

klimatdebatten i Skåne handlar om att motverka höga flöden men vad händer sommartid vid 

låga flöden, det har inte uppmärksammats. I Helsingborg vill man se det från allas synvinkel, 

och tar bl.a. upp jordbruket. Kommunen består till ytan mestadels åkermark liksom de flesta 

andra Skånska kommuner och minst andel tätort. Avvattningen är hög och bevattningsbehovet 

är stort och kommer att öka vilket i sin tur ger ökad avvattning. Under vinterhalvåret 

förekommer en ökad frekvens skyfall och det finns en risk med att åtgärder som gjorts 

motverkas. På Miljöförvaltningen menar man att det idag inte finns någon marginal kvar, det 

är antingen åkermark eller tätort (Nihlén, 2009).  

 

9.5 Båstad 

 

Skåne läns enda vattenförsörjningsplan, hittills, är upprättad i Båstads kommun. Inom 

kommunen anser man att planen har drivits fram beroende på dess geografiska läge, och de 

sårbara delar av kommunen som idag har dålig dricksvattenförsörjning spelar in. Båstads 

kommun ligger beläget på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Arbetet med planen har varit ett 

självklart val att prioritera, med bred förankring finns det idag en vattenförsörjningsplan som 

alla berörda förvaltningar och andra inom kommunen känner till. Kommunen har för övrigt 

ett gott klimatanpassningsarbete där ett gott engagemang och en god samverkan finns. Viljan 

att göra en förändring och lyfta i viktiga frågor som rör klimatförändringarna finns! 

Miljöavdelningen vill ha mer ansvar över vissa tillsynsområden och ta över tillsynen för vissa 

verksamheter där man anser att det finns bättre kompetens internt än på regional nivå. På 

miljöavdelningen anser man att det är bättre att ha kvar kompetensen inom kommunen i de 

fall den finns där (Nilsson, 2009). 
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9.6 Höganäs 

  

Kustkommunen Höganäs på Kullahalvön märker ett stort tryck på sjö- och havsnära boende. 

Plan- och byggförvaltningen är starkt kritiska till detta men samtidigt sker undantag och 

tillstånd för sjönära boende och hus med källare godkänns trots att man vet om riskerna. 

Denna fråga försöker kommunen prioritera och bli mer konsekventa. Tänkbara förslag finns 

på att ändra försäkringsskydd vid översvämningar, att det inte ska vara möjligt att få ut någon 

försäkring om man byggt innanför strandskyddat område. 

 

I Höganäs kommun mynnar Görslövsån ut i ett Natura 2000 område, där även en blåflaggad 

strand finns (garanterat god badvattenkvalitet). Ån fungerar som recipient för breddning via 

breddavlopp från främst enskilda avlopp. Pågående arbete sker inom kommunen med översyn 

av enskilda avlopp. Vad händer med ett förändrat klimat? Vilka konsekvenser för det med 

sig? Redan idag är området översvämningsdrabbat vid blåst och regn. Kommunen i sig anser 

sig ha ett mycket gott klimatanpassningsarbete (Arthursson, 2009).  

 

Ett pågående arbete görs nu med att dagvattensystem ska lyftas in i översiktplaneringen. På 

detta sätt får man in behovet på att gå över till mer öppna system med dammar som renar och 

minska kulverterade diken.  

 

9.7 Västra Götaland och Kronoberg 

 

Utanför regionen utgör Västra Götalands län och Kronobergs län goda exempel. Just inom 

vattenförsörjningsplaner är de bra förebild och har tagit fram en lyckad arbetsform. I Västra 

Götalands län har ett projekt drivits med att upprätta kommunala vattenförsörjningsplaner. I 

nära samarbete har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Boverket, 

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och SGU arbetat fram en rapport och en checklista. Alla 

kommuner i Västra Götalands län fick ta del av materialutskicket, med tanken att stödja och 

som en kom-ihåg-lista vid det praktiska arbetet med att upprätta kommunala 

vattenförsörjningsplaner. Arbetet pågår nu i ett flertal kommuner i länet och ett liknande 

projekt är påbörjat i Kronobergs län, men där i form av en regional plan. Med liknande 

upplägg i arbetet och hela tiden förankra på en bred nivå samt att man från början har använt 

samma begrepp och innebörd.  

 

Ambitioner och förhoppning finns att även i Skåne län driva ett liknande projekt. Inom 

Länsstyrelsen i Skåne län anser man att en arbetsgrupp vid framtagandet av planen bör bestå 

av representanter från kommunens miljönämnd, tekniska nämnd, samhällsbyggnadsnämnd 

samt kommunens räddningstjänst. Det finns ett stort ekonomiskt värde i vattenförsörjning och 

det är viktigt att andra ekonomiska värden inte får ta över vid olika beslut, varav 

skyddsområden kan nämnas. Politikerna måste få upp ögonen vid exploatering och viktiga 

beslut angående vattenförsörjning. Arbetet med vattenförsörjningsplaner bör ske parallellt 

med det arbete som görs via vattendirektivet (Dahlqvist, 2009).  
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10. Diskussion 

 

Hela poängen med klimatanpassning är att se helhetsbilden och förankra på bred nivå. Allt 

hänger ihop och kan vävas samman. Genom att sprida kunskap, informera, rådgiva och 

tillsammans under utbildningar, seminarier och workshops nå fram till förebyggande åtgärder 

kan olika konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Att belysa goda exempel och 

genom att arbeta över kommuners gränser så finns mycket att vinna. Tillrinningsområdet för 

en vattenförekomst sträcker sig ofta över flera kommun- och länsgränser och är inte längre 

bara en lokal fråga. Ett mellankommunalt samarbete kommer att bli allt mer angeläget. 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men det är även vår bästa spridare av föroreningar. 

Det borde vara av största vikt att dricksvattenkvaliteten är säkrad och att det inte under några 

omständigheter händer något som sätter dricksvattnet på spel. Det behövs mer forskning och 

kunskap inom dricksvattnet. Att upptäcka smittoämnen i dricksvattnet är idag ett eftersatt 

område. Smittoämnen måste hittas innan förorening genom dricksvattnet har skett. Allt oftare 

går larm ut om att kommunens vatten måste kokas innan det kan drickas. Det ska inte få 

hända och måste ifrågasättas och redas ut. Det ska inte behöva gå så långt att man ska behöva 

ta till åtgärder i efterhand. Riskerna för dricksvattnet ska vara åtgärdade förebyggande. 

Istället för att skicka ut en enkät och riskera en sämre svarsfrekvens valdes telefonintervju 

som undersökningsmetod. Med kvantitativa frågor leder samtalen fram till en öppen 

diskussion som vidareutvecklas och frambringar nya infallsvinklar och genom följdfrågor ges 

en mer djupgående förklaring och dialog. Innebörden av svaren framkommer bättre och man 

får möjligheten att känna av röstlägen och ökat förtroende, dessutom ökar chansen att få 

återkomma om något skulle vara oklart. Flera av dem jag intervjuat har jag dessutom träffat 

personligen genom de möten, seminarier och workshops som pågått under mitt projekt. Det 

har gett mig starkare underlag i mitt resultat och mitt resonemang kring diskussionen nedan. 

 

Att inte alla kommuner i Skåne län har vattenskyddsområden för samtliga vattentäkter är 

skrämmande. Det kan inte vara så svårt att prioritera och se till att det klarläggs. Ofta finns det 

skyddsområden, som är upprättade sedan flera år tillbaka. Dessa bör ses över och revideras 

för att ta in ny kunskap samt nya förutsättningar som ständigt uppkommer. Något som 

framkommit vid min intervjuundersökning är den betesdrift som bedrivs inom lantbruket på 

vissa skyddsområden, vilket går helt emot syftet med vattenskyddsområden. Det råder 

konflikt mellan lantbruket och kommunen på en del håll i länet. Bevattningsbehovet kommer 

att öka och med ett förändrat klimat kommer ytvattenkvaliteten sannolikt att försämras, med 

ökade halter av humusämnen. Fler kommer att söka sig efter andra vattentillgångar och det är 

viktigt at grundvattenförekomsterna skyddas och säkras för att tjäna som dricksvattentäkter. 

Vattenskyddsområdena ska hindra att föroreningar och olika bakterier riskerar att tränga ner i 

grundvattnet genom ytvattenavrinningen. Det måste samrådas mellan lantbruket, kommunen 

och andra berörda. 

 

Reservvattentäkter för samtliga vattentäkterna kan jag tycka är lika självklart som 

vattenskyddsområden, men tyvärr finns stora brister. Varifrån tar man sitt dricksvatten om 

den ordinarie täkten slås ut, och hur många medborgare har sin dricksvattenförsörjning från 

denna täkt? I de fall en reservvattentäkt finns blir nästa fråga hur länge reservvattentäkten kan 

täcka behovet? En del kommuner berättar stolt om sin reservvattentäkt, som kan förse nästan 

hela kommunen i ett par dygn. Vad ger ”nästan” hela kommunen och ”ett par dygn” för svar? 
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Det ger ingen tryggad dricksvattenförsörjning när hela den ordinarie täkten slås ut. I min 

intervjuundersökning framgick det att en kommun inte hade någon reservvattentäkt över 

huvudtaget och att kommunens geografiska läge gjorde det orimligt att köpa in vatten från 

grannkommuner. Det finns alltså inget reservvatten att tillgå kommunens medborgare vid en 

incident av huvudtäkten. Hur tänker man då? Kommunen märker redan idag 

kvalitetsförändringar på vattnet och frågan är ju vad klimatförändringarna får för 

konsekvenser för dricksvattnet framöver?  Vad händer om fler kommuner i länet ansluter till 

Sydvatten? Kan reservvattentäkten, Ringsjön, täcka alla dricksvattenabonnenter om 

ytterligare en incident inträffar? Olika extrema vädersituationer framöver riskerar eventuellt 

att ett nytt ras inträffar eller andra incidenter. En risk är de långa ledningsnäten från sjön 

Bolmen. Vad händer vid en höjd temperatur och långa ledningar där vattnet har lång 

omsättningstid? Vilken kvalitet får vattnet när det blir kvar för länge i ledningarna och vilka 

hälsorisker kan det vara förknippat med? Kopplat till det som nämnts, så kan den högaktuella 

olyckan i Helsingborg i december 2009 nämnas. Vattentornet tömdes på allt vatten på bara 

några timmar och hela stadens samt Höganäs vattenförsörjning var hotad. Det är den största 

vattenläckan i Helsingborgs historia. Incidenser inträffar idag och kommer att ske igen.  

 

Temperaturökning ger flera konsekvenser för samhället. Med fler och dessutom längre 

värmeböljor ökar antalet dödsfall och fler människor blir i behov av akut sjukvård. Det kräver 

god planering och beredskap, när detta dessutom sker under sommar- och semestertid. Höjd 

temperatur för även med sig ökade humushalter och vattenverken får problem i 

reningsprocessen och behovet på dricksvattenberedningen kommer att förändras. Att det idag 

inte är krav enligt egenkontrollprogrammet på kontroll och provtagning av råvattnet är 

märkligt. Det upplevs som om man backar tillbaka ett steg och det ger statliga myndigheter 

två olika sidor, där först råvattenkontrollen tas bort men sedan krävs en allmän kontroll och 

provtagning som kommunerna ska förse staten med. Där det sistnämnda ska statistiskt 

sammanställas för att ge en bild av läget i landet, gällande föroreningar i vattnet. Det går lite 

emot omsorgen för vattenförsörjning, att ge sken av två sidor. Kvaliteten på råvattnet måste 

följas, längs hela dricksvattenkedjan. Det kan innebära att ett nytt beredningssteg krävs för att 

dricksvattnet ska hålla samma goda standard som innan.  

 

Mindre grundvattenverk saknar ofta permanenta barriärer och möjligheten till desinfektion 

förhindras. De gånger det finns en mobil lösning så tar den tid att koppla in, vilket gör att 

föroreningen inte går att förhindra. Dagens vattenverk inte är anpassade efter ett förändrat 

klimat och den mikrobiologiska marginalen är knapp, eller saknas helt. Regelverket säger att 

det ska vara ”tillräckliga mikrobiologiska barriärer”. Vad betyder ordet ”tillräckliga” i detta 

sammanhang? Situationen måste alltså först uppstå för att man sedan ska kunna ta reda på 

ifall barriären var tillräcklig. Bestämmelserna bör ingå i tillsynen och ett mål för varje enskilt 

vattenverk skulle kunna vara en individuell plan som täcker in klimatanpassning med 

bedömning av förorening, höga grundvattennivåer, översvämningar som tillsammans med de 

förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som krävs. 

 

Så länge dricksvatten och livsmedelsindustrin försörjs med grundvatten så anses det inte vara 

lika stor risk för kvalitetsförändringar som vid ytvatten. Men vem vet klimatförändringarnas 

gränser? Trycket på grundvatten märks tydligt redan idag, samtidigt som fler kommuner i 

länet går över och ansluter till Sydvatten och slår igen sina grundvattentäkter. Hur går detta 

ihop? Två kommuner anger att det är idag mycket hårdare kontroll och krav på grundvatten än 

vad det är på ytvatten. Grundvattentäkter fasas ut i dag beroende på den ultrafina mätteknik 

som inte längre klassar vattnet som tjänligt. Utanför Sveriges gränser kan vattenkvalitén inte 

mätas med vår. Det räcker att titta på grannlandet Danmark, så har Skåne mycket bättre 
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vattenkvalité. Skåne har ett gammalmodigt tänk när man utanför länets gränser, där en del 

kommuner (exempelvis Växjö) har övergått från ytvattentäkter till förmån för grundvatten. 

Jag anser inte att dricksvattenförsörjning från ytvattentäkt är säkert ur klimatsynpunkt, för vad 

händer i ett förändrat klimat vid översvämningar? 

 

Mycket diskussioner kretsar kring åtgärder för ny bebyggelse och ombyggnad, men hur 

anpassar man befintlig bebyggelse? Det är i de äldre delarna som de stora hoten finns, om 

extrema väderförhållanden med storm och skyfall blir allt vanligare. Ny bebyggelse ska in 

bland befintlig, där dagvattensystemen redan är maximalt utbyggda. Fullprojekterat 

dagvattensystem i gamla etablerade områden bör uppmärksammas! 

 

Dagens ledningsnät är inte dimensionerade och anpassade efter ökad nederbörd och mer 

frekventa skyfall. Omfattande översvämningar ger bl.a. undertryck eller bakåtströmmande 

vatten, som i sin tur påverkar vår hälsa. Brunnar och brunnsöverbyggnadens konstruktion och 

placering avgör i vilken omfattning den klarar av att stå emot extrem nederbörd utan att 

påverkas av ytvatteninträngning. Hänsyn till nya förutsättningar måste tas, för att bemöta 

klimatförändringarna. Hur man tacklar ojämn belastning med befolkningsökning och 

inflyttning till storstäder, men även utflyttning till fritidshus/sommarboenden med bristfälliga 

VA-lösningar? Sen finns det kommuner med motsatt situation, där det sker en 

befolkningsminskning på vissa orter. Vatten- och avloppssystemen måste fungera och aktivt 

planeras. Ökad nederbörd förväntas framöver och det bli tvunget att prioritera och reda ut 

VA-kapaciteten, vilka områden kan ta emot större mängder nederbörd och var finns bristerna?  

 

Stor satsning görs idag på öppna dagvattensystem och man försöker bygga bort kulvertar. Det 

är viktigt att lokalisera var kulverterade diken ligger, speciellt där risker för höjda 

vattennivåer kan ge vattenuppträning. Med öppna system försöker man hålla dagvattnet uppe 

på ytan så länge som möjligt. Vid projektering måste hänsyn till höjddata tas, det förekommer 

dessvärre projektering av nya områden idag, där man inte ser till höjddata. Med dagens 

kunskap borde det vara en central utgångspunkt, där man med noggrann höjddata kan 

identifiera lågpunkter, som är sårbara vid skyfall och ökad mängd nederbörd. Med hjälp av 

fördröjningsmagasin och mindre andel hårdgjorda ytor kan man möta ett förändrat klimat. 

 

Ihop med vattenförsörjning hör även avloppshanteringen med reningsverk och 

avloppsledningsnät. Vanligen ligger vatten och avlopp i samma ledningsgrav och 

ledningsnäten är ofta gamla. Behovet av nya ledningar är stort och dagens resurser räcker inte 

till för att möta den utbytestakt som krävs. Livslängden för ledningar räknas till 80 år men är 

på flera sträckor långt över 100 år gamla. Vissa kommuner säger sig ha en utbytestakt på 250-

300 år. Stor förtätning av Skånes tätorter skedde under 60- och 70-talet och vatten- och 

avloppsledningsnäten byggdes till största delen ut då. Frågan är vad som kommer att hända 

vid år 2030/2040, när det gått 80 år? Om det inte går att möta den utbytestakt som krävs idag, 

hur ska det enorma behovet av nya ledningar lösas då? Sen ska det tilläggas att ledningar kan 

hålla och fungera utmärkt trots att de är 100 år gamla, där mycket nyare ledningar havererat. 

Självklart ska en fungerande ledning inte bytas ut. En förutsättning är att det finns inventerat 

och dokumenterat. Kommunala avloppsreningsverk är inte anpassade efter ett förändrat 

klimat och ligger ofta lågt belägna, för att kunna använda självfall. Det gör dem sårbara vid 

översvämningar och en ökad frekvens med intensiva skyfall innebär fler och mer omfattande 

bräddningar och nödavledningar. I kulvertar är ofta avloppsledningar och vattenledningar 

gemensamt dragna med avloppsledningen underst. Om det blir trycklöst i vattenledningen 

finns det risk att utläckande avloppsvatten tränger in i vattenledningen vid höga 

grundvattennivåer. En fungerande strömförsörjning är ett krav och stationära reservaggregat 
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bör prioriteras. Det är otydligt mellan olika lagar och förordningar, där de vissa gånger inte 

stödjer varandra. Flera planbestämmelser saknar stöd i lag (PBL), exempelvis 

översvämningsskydd, färdig golvnivå och krav för källare m.m. Höjdsättning av mark och 

högsta tillåtna nivå med klimatförändringar i beaktelsen måste bli ett krav. 

 

Inläckaget på ledningsnäten i Sverige är mycket stort och det finns inga krav för hur mycket 

det får läcka. Det är upp till varje kommun att avgöra. Så nära som i Danmark, finns krav på 

att det max får läcka 10 %, annars måste VA-bolaget betala en extra skatt. Det är ett nationellt 

krav som tyvärr inte finns i Sverige. Danskarna betalar dock mer för vatten och avlopp än vad 

vi gör, men å andra sidan skjuter vi bara problemen framför oss. Det finns inga klara 

incitament i vårt land och vi ser det som en självklarhet, med billigt och gott vatten. I 

Danmark är rent och gott vatten inte lika självklart. De har problem med bekämpningsmedel i 

dricksvattnet. Den 1 januari 2010 träder en ny lag i Danmark ikraft där alla större VA-verk 

ska bolagiseras. Det finns olika stora kommuner och olika resurser och genom att gå samman 

i bolag kan stora vinster göras. Ett gott exempel för Sverige att ta efter! I framtiden kanske vi 

konsumenter måste ställa in oss på att betala lite extra, för att i fortsättningen få ett gott rent 

vatten (Molin, 2009). 

 

Påtryckning från försäkringsbolag och banker är ett sätt att skärpa kraven på strandnära 

boende och andra riskområden. Det får inte ske några undantag där dispens ges för strandnära 

boende. Sker en översvämning och sätter hus eller hela bostadsområden under vatten, som 

enligt strandskyddsbestämmelserna ligger innanför strandskyddslinjen, så vill boende ha ut 

försäkring. Ska detta vara rimligt? Kanske måste försäkringsbolagen, i samarbete med 

kommuner och fastighetsutvecklare, komma fram till incitament med lägre premier och 

förmånligare lånevillkor, för att främja byggande utanför riskområdena. Vi ska inte bygga 

mot klimatet, utan vi måste bygga på ett anpassat sätt, med förändringarna. 

  

Det finns stora förmåner med att bevara grönytor vid exploatering. En ökad befolkningstakt 

till städerna sätter press på utbyggnaden, som i sin tur ger stor ökning av hårdgjorda ytor. Ett 

förändrat klimat med varmare temperatur och ökad nederbörd förvärrar situationen och 

genom anläggande av grönytor, som en anpassningsåtgärd, samlas dagvatten upp effektivare 

och kan fördröjas för att sedan ledas bort. En hårdgjord yta ger en snabb avrinning och det 

kan lätt bildas översvämningar vid intensiva skyfall. Grönska ger dessutom skuggeffekt och 

en svalare temperatur än ett tätbebyggt område med hårdgjorda ytor. Fler grönområden i 

tätorterna ger även rekreation och behagligt miljö att vistas i. Gröna tak diskuteras allt mer 

och kommer att bli allt vanligare när städerna förtätas. Kanske får även grönytorna ge vika för 

nybyggnation, vilket sätter stort värde på gröna tak, som är mycket effektiva 

dagvattenuppsamlare. 

 

Flera kommuner jobbar efter en policy med en långsiktig strategi, i ett 100-års perspektiv, 

fram till år 2100. Vilka tänkbara konsekvenser kan hota kommunens vattenförsörjning hundra 

år fram i tiden och vilka förebyggande åtgärder kommer att krävas? Min fråga är vad som 

händer efter år 2100? Klimatförändringarna kommer inte att upphöra vid detta årtal. Det är 

positivt att det arbetas fram en beredskap, med åtgärder, för ett förändrat klimat, bara man bär 

med sig att det kommer att krävas anpassningsåtgärder även efter år 2100.  

 

Upplägget med vattenförsörjningsplaner är logiska från början till slut och kommunerna har 

allt att vinna med att upprätta en sådan. Det borde anses som en rättighet för kommunens 

invånare att få en säkrad dricksvattenförsörjning. Underlaget i den första delen av planen 

utgör naturligt grunden till den andra delen, som omfattar olika faktorer som utgör hot och 
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riskpåverkan mot vattenresurserna. Faktorer som innefattar strategi för ett driftsäkert 

ledningsnät, avloppsreningsverk, enskilda avlopp, dagvattenstrategi, översvämningar, 

vattenbrist/ saltvatteninträngning, miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, 

markanvändning och olika vattenverksamhet. Det gynnar och bidrar till ett gott samarbete 

kommuner emellan, med målsättningen att bredda informationsutbytet och få en ökad 

kommunikation mellan kommuner och berörda myndigheter, parallellt med det arbete som 

görs via vattendirektivet. Kopplingen till översiktsplaneringen är naturligt, där planen kan 

lyftas in och beaktas vid detaljplane- och bygglovshantering samt annan samhällsplanering 

inom kommunen. Den kommunala samhällsplaneringen bör kopplas ihop med 

vattenförsörjning, på så sätt kan vattenanvändningen effektiviseras.  

 

10.1 Slutsats  

 

Ett förändrat klimat styr hur dricksvattenfördelningen och tillgången kommer att se ut. 

Klimatförändringarna har redan börjat ske och vi måste börja anpassa oss. Skåne län har 

kommit långt med att säkra och trygga de hot och risker som ett förändrat klimat kan föra med 

sig, men det är långt kvar. Samarbete mellan kommuner och myndigheter är bristfällig och ett 

långsiktigt tänkande där alla länets invånare kan tryggas hållbar dricksvattenförsörjning 

likaså. Det finns flera åtgärder att beakta, med hänsyn till klimatförändringarna och det gäller 

att tänka från båda hållen. De förebyggande åtgärder man gör får inte motverka varandra. En 

tanke som har slagit mig angående klimatdebatten i Skåne, är att den till största delen handlar 

om att motverka höga flöden. Fokus ligger på extrema väderförhållanden med konsekvenser 

som leder till högre flöden. Man bör vara mer vaksam med åtgärder för översvämning så att 

man inte riskerar att få en motsatt effekt. Vad kommer att hända sommartid med torka och 

låga flöden, när vi förebyggt åtgärder för höga flöden? De största riskerna är höga flöden men 

bara man inte missar andra konsekvenser av ett förändrat klimat. 

 

Vi måste se klimatanpassning som ett samarbete och ge motivation till detta. Det måste 

framgå tydligt vad anpassningsarbetet innebär och gynna kommuner att genomföra det samt 

att avsätta resurser. Att klimatanpassa är inte gratis, det är förenat med en kostnad. Som en del 

i klimatanpassningsarbetet är upprättandet av vattenförsörjningsplaner. Även dessa är 

kostsamma att ta fram, men inte om man väger upp till kostnaden för att byta vattentäkt om 

den ordinarie vattentäkten slagits ut. Om risken mot vattentäkten var inventerad och 

dokumenterad och en olycka mot täkten kunde ha undvikits, skulle stora vinster finnas att 

hämta, både ekonomiska och av hälsoskäl. Akuta åtgärder i efterhand innebär mycket större 

kostnader och ger en ohållbar garanti. Hela dricksvattenförsörjningen och alla relaterade 

frågor, där bl.a. känsliga vattentäkter kartläggs och alternativ vattenförsörjning tas fram, 

uppdagas genom en vattenförsörjningsplan. Jag anser att det är viktigt att begreppet definieras 

och att Boverket fastslår benämningen vattenförsörjningsplan, så alla berörda arbetar efter 

samma mål och missförstånd motverkas.  

 

Slutligen kan följande resultat återigen konstateras. Det finns en lösning inom ramen för att 

anpassa vår dricksvattenförsörjning efter det rådande klimatet, svaret på lösningen är en 

regional respektive kommunala vattenförsörjningsplaner. 
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Thysell, U, avdelningschef, VA-Syd, 2009-12-03 
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Westlin, S, projektledare klimatanpassning, Länsstyrelsen Skåne län, 2009-10-19 

 

Åkesson, M, geolog & Wikström, M, civilingenjör, Sweco, 2009-09-23 

 

 

Intervjuade kommuner som belysts: 

 

Bjuvs kommun, VA-chef, Köhler, L 

 

Bromölla kommun, VD Bromölla vatten, Johnsson, A 

 

Båstad kommun, miljö- och hälsoskyddsinspektör Nilsson, B 

 

Helsingborg Stad, våtmarksplanerare, Nihlén, C 

 

Hässleholms kommun, VD Hässleholms vatten, Brink, H 

 

Höganäs kommun, VA-chef, Arthursson, F 

  

Hörby kommun, miljösamordnare, Jones, S 

 

Klippans kommun, VA-samordnare, Andersson, B  

 

Kristianstad kommun, C4-Teknik, planeringssamordnare, Dahlman, M 

 

Landskrona kommun, avloppsansvarig, Johannesson, O 

 

Lomma kommun, VA-ingenjör, Norén, S 

 

Lunds kommun – se kontakt VA-Syd 

 

Malmö Stad – se kontakt VA-Syd,  

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), se kontakt för Svalövs kommun 

 

Sjöbo kommun, enhetschef vatten- & avlopp, Andersson, J, & vatten- och avloppsfrågor, 

Hellichius, P 

 

Skurups kommun, VA- & Gatuchef, Olofsson, T 

 

Staffanstorp kommun, VA-ingenjör, Ohlsson, B-M 

 

Sydvatten, produktionschef Johnsson, S, & Hermansson, E 

 

Söderåsens miljöförbund, miljöchef, Holmberg, H 

 

VA-Syd, avdelningschef, Midlöv, E, & avdelningschef, Thysell, U 

Vellinge kommun, VA-ingenjör, Juhlin, P & miljö- och stadsbyggnadschef Folkeson, H 

 

Ystad kommun, VA-chef, Molin, C & Ohlsson, M 
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Östra Göinge kommun, VA-chef, Segersteén, B 

 

 

Deltagande i seminarier, möten & workshops: 

 

Klimatanpassningsseminarium, De senaste rönen, 2009-10-09 

 

Kustkonferens "Anpassning till höjda havsnivåer" i Åhus, 2009-11-18 – 2009-11-19 

 

Fördjupningsseminarie inom klimatanpassning, tema Människa och Staden, 2009-11-04 

 

Fördjupningsseminarie inom klimatanpassning, tema Skog, Jordbruk och Natur, 2009-11-20 

 

Fördjupningsseminarie inom klimatanpassning, tema Vatten, 2009-12-03 

 

Möte med Sweco Environment AB, Åkesson, M., Wikström, M., & Magnusson, M., och 

Länsstyrelsen Skåne län, Dahlqvist, P. & Hägnesten, H., 2009-09-23 

 

Möte med Tyréns AB, Svensson, G. & Sundahl, A-C och Bromölla Vatten AB, Johnsson, A 

m.fl., 2009-10-16 och 2009-12-16 
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Klimatanpassning Skåne – Projektplan   Bilaga 1 
 

 

Projektets namn     
Skånes grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv. 

 

 
Förslagsställande enhet och kontaktperson (handledare)       
Vattenstrategiska enheten: (huvudhandledare) Hillevi Hägnesten, även Peter Dahlqvist 

 

 
Utförare av projektet/ examensarbetet 
Lina Lörmyr, lina.lormyr@lansstyrelsen.se  

 
Finansiering för projektet      
Budgeten om 50 000 kr ska täcka in kostnader för resor, upptryckning av rapport, m.m.  

 
Tidsram för att genomföra projektet (ev. tidplan bifogas)      
HT 2009 med startdatum 7/9 – slutdatum 18/12 

 

Projektidé 

 
Bakgrund 

Sverige och Skåne står sannolikt inför ett förändrat klimat. Temperaturökning främst under 
våren och sommaren i södra Sverige, med risk för periodvis torka. Ökad nederbörd och 
större risk för kraftiga skyfall och översvämningar är att vänta. Frekvensen och intensiteten 
av ovan nämnda risker ökar och för olika naturkatastrofer som kommer att ge samhället 
stora ekonomiska kostnader blir vanligare om inte samhället planerar utifrån en 
klimatanpassad helhetssyn. 
Kommuner bör ta fram vattenförsörjningsplaner, det är ett delmål i miljömålsarbetet som ska 
vara genomfört 2010, arbetet är långt ifrån komplett. 
 
 
Beskriv projektets syfte 

Syftet med projektet är att få en överblick över länets grundvattenresurser ur ett 
klimatperspektiv. Klimatförändringens konsekvenser för grundvattnet som helhet med fokus 
på dricksvattnet i synnerhet kommer att utredas (t.ex. risk för driftsavbrott, översvämningar, 
ökad föroreningsrisk, ökad smittrisk m.m.). Känsliga dricksvattentäkter kommer att 
kartläggas och en inventering, i form av intervjustudie, av vilken beredskap kommunerna har 
inför klimatförändringens eventuella påverkan på dricksvattenresurserna kommer att göras.  
Frågor om ansvarsfördelning, regelverk, överblick på tematisk ÖP, risk och 
sårbarhetskartering, översvämningskartering och stigande havsnivåer kommer att beröras 
översikligt. 
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Begränsning av projektet:  

Fokus kommer att ligga på dricksvattenrelaterade frågor ur klimatsynpunkt för grundvatten, 
ytvatten kommer att nämnas i sin helhet men kommer inte att behandlas djupare i detta 
projekt. Intervjuundersökningen/ inventeringen av Skånes kommuners beredskap för en 
klimatförändring utgör grundpelaren i detta projekt/ examensarbete. 
 

 

 

Beskriv projektets förväntade resultat 

Inventeringen av Skånes kommuner förväntas ge en bild av vilken beredskap som finns för 
en klimatförändring samt den Skånska dricksvattenförsörjningens eventuella sårbarhet. 
Projektet förväntas även utgöra en del av en regional vattenförsörjningsplan för att säkra den 
framtida dricksvattenförsörjningen i Skåne. 

 

Uppge eventuella samarbetspartners och hur samarbetet skulle kunna se ut 

Sydvatten har gjort en del inventeringar, Elin Hermansson 
Även vägverket har gjort riskinventering (ur deras perspektiv). 
Naturvårdsverket, Claes Magnusson 
C4-Teknik, Michael Dahlman 
Livsmedelsverket, Katarina Kjellman, (Christina Nordenstam)  
Svenskt Vatten, Gullvi Hedenberg, (Anders Wiberg) 
SGU, Lena Maxe 
 
Beskriv vad som har gjorts tidigare inom området 
 

Några enstaka kommuner i Skåne har börjat (bl. a. Bromölla och Båstad) med att ta fram 
vattenförsörjningsplaner. I Västra Götaland län drevs ett lyckat projekt med att uppföra 
kommunala vattenförsörjningsplaner och kan föregå som gott exempel. Kristianstad och 
Helsingborg kan eventuellt studeras närmare som goda exempel med arbete inom 
klimatanpassning. 

Beskriv hur projektet ska genomföras och av vem 
 

Projektet kommer att läggas upp som ett examensarbete och genomföras av Lina Lörmyr. 
Arbetet består i en inventering av Skånes kommuners beredskap för en klimatförändring. 
(Eventuellt finns en koppling till andra delprojekt inom Klimatanpassning Skåne).  

 

Beskriv hur resultatet kan användas (vid flera användare ange vilka) och hur det ska spridas 
 

Resultatet kommer att utgöra en del av en regional vattenförsörjningsplan. Den kommer att 
kunna användas som en mall av kommuner samt stimulera kommunerna att själva upprätta 
vattenförsörjningsplaner.  
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Intervjuundersökning - klimatanpassning   Bilaga 2 
- varifrån jag ringer 

- varför jag ringer 

- vad jag vill, kort inledning 

- hur lång tid det kommer att ta 

 

 

1a) Har kommunen upprättat vattenförsörjningsplaner, som är ett delmål i miljömålsarbetet 

och bör vara nått till år 2010. 

 

– Ja, en vattenförsörjningsplan är klar 

– Ja, arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan är påbörjad men inte färdigställd 

– Nej vattenförsörjningsplan är inte gjord men finns i framtida planeringen 

– Nej inga planer på vattenförsörjningsplan är framtagen 

…………………………………………………………………………………………………... 

1b) Känner ni till begreppet vattenförsörjningsplan och dess innebörd?    Ja / Nej 

 

2) Har man inom kommunen sett över risker för föroreningar från olika verksamheter i 

vattentäktens tillrinningsområde vid ökad frekvens skyfall och/ eller översvämningar? 

Innebär även översvämningsområden och infiltrationsbenägna jordar 

 

t.ex. breddavlopp, dagvatten från industri, statsmiljö och vägar, petroleum, förorenad mark, 

inom jordbruket (betongplattor för gödsel), avfallsanläggningar, m.m.  

– Ja, inventeringen av detta är klart 

– Ja, arbetet med inventering har påbörjats 

– Nej, men finns med i framtida planeringen 

– Nej, vi ser inget behov av detta 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3a) Har alla kommunala vattentäkter skydd mot översvämning av ytvatten? 

I så fall, finns det beredskap om elförsörjningen slås ut, t.ex. reservkraft/ aggregat, larm i form 

av SMS, radio, m.m. och finns reservkraft för kommunens vattenverk? 

- Ja 

- Nej 

………………………………………………………………………………………………… 

3b) Finns reservvattentäkter för samtliga vattentäkter? (ej i samma grundvattenmagasin/ 

akvifer) 

- Ja 

- Nej 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Finns provtagning och/ eller kontrollprogram för råvatten i kommunen? I så fall hur 

ofta? Om inte, varför? Finns det planer för det? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(Förklara varför det är viktigt att ta prov på råvatten, vilken kvalitet, för framtida planering) 
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5) Vattenverk   direkt   jord 

Typ av råvattentäkt: - Ytvatten    - Grundvatten
 

   inducerad infiltration  berg 

   (antal dagar/ h i veckan) 

Typ av desinfektion (eller desinfektion i beredskap) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilka övriga behandlingssteg ingår i beredning av råvatten till dricksvatten? (för varje 

vattentäkt och anledning till att de använder behandling?) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6) Kan ni redan IDAG se påverkan av höga flöden/ extrem nederbörd eller extrem torka 

Såsom mikrobiologisk påverkan, organiskt/ oorganiskt material, kemisk/ fysikalisk 

påverkan eller annat? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6b) Har ni haft utbrott av vattenburen smitta? 

- Ja, ……………………………………………………………………………………… 

- Nej……………………………………………………………………………………… 

 

7) Finns risk för skador på vattenledningsnätet/ avloppsledningsnätet vid översvämning, 

ras eller skred?  

Finns det någon beredskap för detta?........................................................................................... 

Finns det förberedd reservkraft?................................................................................................... 

- Ja 

- Nej 

- Hur gammalt är det? 

- Framtidsplaner/ nya ledningar? 

 

I en vattenförsörjningsplan ska allt detta samlas, dokumenterat och inventerat, bara att 

hänvisa till VFP! 

 

8) Pågår det något arbete inom klimatanpassning i kommunen? I så fall vilket? 

(Kommunens chans att utveckla sig eller ta upp något som inte framkommit) 

Ex. inom: den fysiska planeringen, kartläggning, alternativ vattenförsörjning, beredskapsplan 

för vattenförsörjning 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 



Bilaga 3
Kommun(*) fråga 1a fråga 1b fråga 2 fråga 3a
Båstad ja ja ja men måste ses över, ej skyddsområde till alla ja
Bromölla VA-Plan pågår ja ja men ej fullt ut nej
Kristianstad, c4-Teknik nej nja ja pågår ja
Söderåsens miljöförbund
Bjuv nej ja ja pågår nej
Klippan nej ja i planering, intresse o motivation! nej men avsikt att utreda i VFP nej
Perstorp nej nej, vet ej innebörd, ekonomisk orimligt nja stora brister nej
Örkelljunga nej nja, har ingen VA-Chef (brister) nja, brister nej, anser ingen risk
Svalöv nej nej ja pågående ja
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Tomelilla nej ja vissa prio-omr under arbete ja och ser inga hot för sina täkter ja
Simrishamn nej ja under arbete, har lyft in vissa delar i ÖP nej men finns inom planeringen nej
Ystad nej nja, jobbar efter eget ja ja
Helsingborg nej ja men vet ej alls innebörd ja men anser sig inte vara i ngn riskzon ja
Höganäs nej ja Sydvatten men har god koll men behov av översyn Sydvatten
Burlöv nej ja pågår i planering ja pågår Sydvatten
Eslöv nej ja knappt på ytan, dialog Sydvatten nej
Hässleholm nej ja, men dåligt insatt Intresse! ja riskanalyser är gjorda på samtliga täkter nej, anser ej bov föreligger
Hörby nej ja väl känt ja pågår nej
Höör nej ja ja ja
Kävlinge nej ja men ej hur eftersatt håller på Sydvatten
Landskrona nej nja på ytan Sydvatten
Lomma nej nej inte hört talas om ja Sydvatten
Lund nej nja ja nej men medvetenhet
Malmö nej nja ja nej men medvetenhet
Osby nej ja nja, mer koll översvämn. nej
Sjöbo nej ja men ej prio ja men behov av översyn nej
Skurup nej ja ja men revideringsbehov ja
Staffanstorp nej ja ja pågående Sydvatten
Svedala nej nej inte hört talas om ja mer behov nej
Trelleborg nej ja ja pågående nej
Vellinge nej ja ja Sydvatten
Åstorp nej ja nja ja
Ängelholm nej nja ja ja
Östra Göinge nej ja ja pågående ja
(*) anslutna till Sydvatten: Bjuv, Svalöv, Helsingborg, Höganäs, Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge



Kommun fråga 3b fråga 4 fråga 5
Båstad nej men goda ja GV-jord o berg
Bromölla nej ja GV-berg
Kristianstad, c4-Teknik nej ja viss mån GV-jord o berg
Söderåsens miljöförbund
Bjuv nej ja YV-Sydvatten GV-jord
Klippan nej inte för samtliga ja GV-jord
Perstorp nej ja GV-jord
Örkelljunga nej ja, haft problem med BAM GV-jord
Svalöv nej ja YV-Sydvatten(85%), GV-jord(15%)o berg(reserv)
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Tomelilla nej ja YV-inducerad infilt 30dagar o GV-jord o berg
Simrishamn nej ja GV-jord o berg
Ystad nej ja GV-jord o berg
Helsingborg ja *speciellt ja YV-Sydvatten infilt
Höganäs nej ja YV-Sydvatten infilt (GV-jord i reserv)
Burlöv ja men ska avvecklas ja YV-Sydvatten
Eslöv nej ja YV-Sydvatten o GV-jord o berg
Hässleholm nej ja interna prov, ej ges offentligt GV-jord o berg
Hörby nej ja GV-berg
Höör ja   ja GV-jord o berg
Kävlinge nja ja YV-Sydvatten GV-grus i reserv
Landskrona ja (problem) ja YV-Sydvatten o (GV-jord som reserv)
Lomma möjlighet att få vatten från 4 ledn. ja YV-Sydvatten
Lund ja ja YV-Sydvatten o GV-jord
Malmö ja ja YV-Sydvatten o GV-jord
Osby nej inte alls ja YV-inducerad infilt 4v GV-berg
Sjöbo nej ja GV-jord
Skurup ja ja GV-jord
Staffanstorp Sydvatten reserv vomb/Ringsjön ja YV-Sydvatten
Svedala nej ja YV-Sydvatten o GV-berg
Trelleborg ja ja GV-jord
Vellinge igenpluggade ja YV-Sydvatten
Åstorp ja ja GV-jord
Ängelholm nej, men kan klara sig om en stängs ja GV-jord
Östra Göinge nej inventering pågår ja GV-jord o berg



Kommun Desinfektion beredning över det generella
Båstad ej i behov så länge de har GV nitratrening på vissa, kolfilter för b-medel
Bromölla natriumhypoklorit i beredskap
Kristianstad, c4-Teknik natriumhypoklorit i beredskap pH-justering, aktivt kol, avhärdning
Söderåsens miljöförbund
Bjuv ozon o i beredskap klorering ozon
Klippan UV-lus på ena verket
Perstorp klor i beredskap pH-justering, kolfilter
Örkelljunga UV-ljus på ett verk, natriumhypoklorit i beredskap pH-justering, ett verk kolfilter för BAM
Svalöv UV-ljus inget på största, nitrat o avhärdning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Tomelilla Ozon i de större verken, fler på gång avhärdning
Simrishamn Ozon i de större verken, fler på gång diskussion om membranteknik framöver- för hårt vatten
Ystad UV-ljus avhärdning
Helsingborg UV-ljus o natriumhypoklorit i beredskap endast infiltration
Höganäs natriumhypoklorit
Burlöv
Eslöv UV-ljus o natriumhypoklorit i beredskap avhärdning
Hässleholm barriär- konstgjord infiltration, UV-ljus på 2, ska bli på 3verk pH-justering
Hörby UV-lus men ska kopplas bort, kolfilter i beredskap 2 verk har pH-justering
Höör UV-ljus o natriumhypoklorit i beredskap
Kävlinge natriumhypoklorit Sydvatten
Landskrona finns i beredskap Sydvatten
Lomma Sydvatten
Lund kloramin fäller ut gaser o avhärdning
Malmö kloramin fäller ut gaser o avhärdning
Osby natriumhypoklorit kalkflurry för ett hårdare vatten, pH-justering
Sjöbo UV-ljus i beredskap ett verk har avhärdning
Skurup natriumhypoklorit i beredskap, UV-lus på gång
Staffanstorp Sydvatten
Svedala natriumhypoklorit i beredskap avhärdning
Trelleborg UV-barriär jonbrytare
Vellinge Sydvatten
Åstorp UV-ljus på ena, klorera vid behov pH-justering, avhärdning
Ängelholm UV-ljus o natriumhypoklorit i beredskap
Östra Göinge UV-ljus på gång, natriumhypoklorit i beredskap



Kommun fråga 6a fråga 6b fråga 7-RISK fråga 8
Båstad nej nej ja ja
Bromölla nej nej ja men god koll nja planer för
Kristianstad, c4-Teknik nej ja ja ja
Söderåsens miljöförbund
Bjuv nej nej ja dåligt
Klippan ja nej ja nja planer för
Perstorp nej nej ja nja visst arbete
Örkelljunga nej nej ja
Svalöv ja mikrobiologisk påverkan nej ja nja
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Tomelilla ja mikrobiologisk påverkan nja koliforma bakterier ja dåligt 
Simrishamn ja nja koliforma bakterier ja dåligt 
Ystad ja nja koliforma bakterier ja dåligt 
Helsingborg nej nej ej för dricksvatten, god plan för avlopp ja
Höganäs ja, problem med breddning nej ja ja
Burlöv ja ökat färgtal nej ja nja/ ja men behov av mer klimatanpassning
Eslöv ja nej ja ja
Hässleholm ja ja ja ja
Hörby ja på dagvattnet nej ja, men god koll till viss del
Höör nej nej nja ja
Kävlinge ja nej ja, bättre ef Bolmen kopplas på ja visst inom höjda havsnivåhöjning
Landskrona påverkan Ringsjön nej, enstaka prov påvisat ja ja
Lomma kvalitetsskillnad nu- Ringsjön nej ja men god plan ja
Lund nej nej ja ja
Malmö nej nej ja ja
Osby ja ef Gudrun nej ja ja
Sjöbo nej jämna värden nej ja ja hyfsat
Skurup ja ja god koll ja
Staffanstorp ja nej ja men ej så gamla ja flera delar
Svedala nej nej ja men god koll ja visst
Trelleborg ja ja ja ja
Vellinge ja ökat färgtal nej god koll ja, utsatt kommun
Åstorp nej nej ja, men god koll nja planer för
Ängelholm ja, organisk- ökat färgtal nej ja ja god
Östra Göinge nej nej ja ja



Kommun reservkraft- verk, täkt ledning
Båstad ja goda överallt
Bromölla ja stationärt på verk o mobilt på ledn.
Kristianstad, c4-Teknik ja på alla verk, ej alla ledningar, mestadels på täkterna
Söderåsens miljöförbund
Bjuv ja, gott
Klippan nja, i princip alla verk stationärt, ingen reservkraft på ledn.
Perstorp stora brister
Örkelljunga ja, ej staionärt på alla
Svalöv ja, ej staionärt på alla
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Tomelilla ja till täkt o verk men nej på ledning- problem
Simrishamn ja till täkt o verk men nej på ledning- problem
Ystad ja på täkt, nej på ledn.
Helsingborg ja på täkt, ej alla på ledn.
Höganäs ja gott
Burlöv ja
Eslöv ja men ej fullt ut
Hässleholm ja men ej fullt ut
Hörby ja till alla verk men ej till alla ledn.
Höör ja i tätort, på gång överallt stationärt
Kävlinge ja på verk o täkt, bara enstaka på ledn.
Landskrona ja stationär o mobil på ledn. (övriga Sydvatten)
Lomma ja på ledn. (övr Sydvatten)
Lund ja
Malmö ja
Osby ja överallt (ej avlopp)
Sjöbo ja, arbete för stationära till alla
Skurup ja verken stationärt, mobbilt på täkt o ledn.
Staffanstorp sydvatten på Va-ledn, avloppsledn görs till statinära reservkraft
Svedala ja, stationärt
Trelleborg ja till alla
Vellinge ja
Åstorp ja goda men ej fullt ut
Ängelholm ja till 100%, ev brister i avloppsledn.nät
Östra Göinge ja



Skånekarta     Bilaga 4 

 
 

Karta över Skånes 33 kommuner 

 

Flemark, B, 2006-01-11 

 

Bjuv 

Bromölla 

Burlöv 

Båstad 

Eslöv 

Helsingborg 

Hässleholm 

Höganäs 

Hörby 

Höör 

Klippan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristianstad 

Kävlinge 

Landskrona 

Lomma 

Lund 

Malmö 

Osby 

Perstorp 

Simrishamn 

Sjöbo 

Skurup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffanstorp 

Svalöv 

Svedala 

Tomelilla 

Trelleborg 

Vellinge 

Ystad 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

http://www.bjuv.se/
http://www.bromolla.se/
http://www.burlov.se/
http://www.bastad.se/
http://www.eslov.se/
http://www.helsingborg.se/
http://www.hassleholm.se/
http://www.hoganas.se/
http://www.horby.se/
http://www.hoor.se/
http://www.klippan.se/
http://www.kristianstad.se/
http://www.kavlinge.se/
http://www.landskrona.se/
http://www.lomma.se/
http://www.lund.se/
http://www.malmo.se/
http://www.osby.se/
http://www.perstorp.se/
http://www.simrishamn.se/
http://www.sjobo.se/
http://www.skurup.se/
http://www.staffanstorp.se/
http://www.svalov.se/
http://www.svedala.se/
http://www.tomelilla.se/
http://www.trelleborg.se/
http://www.vellinge.se/
http://www.ystad.se/
http://www.astorp.se/
http://www.angelholm.se/
http://www.orkelljunga.se/
http://www.ostragoinge.se/
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