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SAMMANFATTNING 
 

Urban infrastruktur, däribland VA-hantering, anses vara speciellt utsatt och sårbart 

gentemot klimatförändring. Identifiering av sårbara delar av systemet kan bidra till 

att tillhandahålla en tillräcklig och hållbar VA-försörjning i ett längre perspektiv. 

Målet med det här arbetet var att vidareutveckla en GIS-baserad metodik för att 

kartera fysisk sårbarhet framtagen av Karlson (2010). Ett flertal sårbarhetsindex 

utvecklades för tre urbana system med avseende på specifika klimatrelaterade hot. 

De studerade systemen var ledningsnät, grundvattentäkter och bebyggelse. Det 

studerade hotet kopplat till ledningsnätet var brottrisken på grund av den ökade 

risken för ras och skred. När det gäller grundvattentäkter studerades sårbarheten 

för ökad tillförsel av föroreningar kopplat till tre olika hot; MIFO-objekt, odlad mark 

och enskilda avlopp. För bebyggelse studerades sårbarheten kopplat till 

översvämning på grund av underdimensionerade ledningar och ytavrinning till 

lågpunkter i landskapet. Metodiken applicerades på Bromölla kommun. De 

resulterande kartorna användes för att identifiera sårbara delar av respektive 

system. En osäkerhetsanalys för metoden genomfördes också. Sammanfattningsvis 

anses metoden väl lämpad för att visualisera den fysiska sårbarheten på en 

kommunal nivå. 

 

NYCKELORD: Sårbarhetskartering, GIS, Fysisk sårbarhet, Sårbarhetsindex, 

Klimatförändring, Ledningsnät, Grundvattentäkt, Bebyggelse, Ras och skred, 

Förorening, Översvämning 
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ABSTRACT 
 

Urban infrastructure, such as water and sewage handling, is considered to be 

particularly at risk following climate change. Identifying vulnerable parts of the 

system may help provide adequate and sustainable water and sewage handling in a 

long term perspective. The aim of this thesis was to further develop the GIS-based 

methodology for mapping physical vulnerability developed by Karlson (2010). 

Vulnerability indices where developed for three urban systems in connection to 

specific climate related threats. The studied systems include the pipe network, the 

groundwater supply and the urban development. The hazard studied in connection 

to the pipe network was its vulnerability to breaking, due to the increased risk of 

landslides. For the groundwater supply the vulnerability towards an increased risk 

of pollution from three different hazards were studied; MIFO-objects, farmland and 

home sewage treatment. The studied hazard regarding the urban development was 

the risk of flooding due to under dimensioned storm water piping and surface runoff 

into topographic sinks. The methodology was applied to the municipality of 

Bromölla. The resulting maps where used to identify vulnerable parts of the 

respective systems. An insecurity analysis was also performed. In conclusion, the 

methodology appears well suited for visualizing the physical vulnerability on a 

municipal level. 

 

KEYWORDS: Mapping of vulnerability, GIS, Physical vulnerability, Vulnerability 

indices, Climate change, Pipe network, Groundwater supply, Urban development, 

Landslide, Pollution, Flooding 
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INLEDNING 

BAKGRUND 
Det finns en generell konsensus bland forskare att klimatet, både globalt och lokalt, 

håller på att förändras och att detta troligtvis beror på såväl naturliga som 

mänskliga faktorer (Bernes, 2007). Än så länge råder det stor osäkerhet angående 

exakt hur mycket klimatet kommer att förändras. Det råder dock ingen tvekan om 

att ett förändrat klimat oundvikligen kommer att påverka den natur, miljö och det 

samhälle vi lever i (Bates et al., 2008). Den urbana miljön och dess infrastruktur 

riskerar därmed att störas vilket kan få stora följdverkningar. Till vilken grad 

systemet påverkas, det vill säga dess sårbarhet, beror emellertid på hur väl anpassat 

det är för att möta klimatförändringen. Genom att på ett tidigt stadium identifiera 

och kartlägga sårbarhet kopplat till viktiga samhällsfunktioner kan stora vinster 

göras, i ett socialt, miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv. 

Den kommunala VA-hanteringen är en viktig samhällsfunktion som riskerar att 

störas till följd av klimatförändringarna. Klimat och Sårbarhetsutredningen 

(Regeringen, 2007b) identifierade flera klimatrelaterade risker kopplade specifikt 

till VA-hanteringen. I Sverige har vi i dagsläget en väldigt god 

dricksvattenförsörjning och vattenrening vilket gör att vi riskerar att ta den för 

givet. Enstaka händelser såsom Cryptosporidium-utbrottet i Östersund vintern 2010-

2011 visar dock hur sårbart systemet faktiskt är (Smittskyddsinstitutet, 2011). Det 

finns med andra ord goda skäl till att arbeta proaktivt för att minimera effekterna av 

ett förändrat klimat på VA-hanteringen. 

I den kommunala verksamheten finns ofta ett behov av att förmedla och förankra 

information på ett effektivt sett till personer med vitt skilda bakgrund. VA-planer 

upprättas i många kommuner som avser att säkra VA-försörjningen under en längre 

tid. Med den förestående klimatförändringen kommer det att krävas omfattande 

åtgärder och investeringar för att klara av en hållbar och säker VA-försörjning. Allt 

detta sammantaget bedöms det därför i dagsläget finnas ett behov av enkla och 

användarvänliga verktyg som kan visualisera den klimatrelaterade sårbarheten för 

olika delar av VA-systemet.  

 

SYFTE OCH MÅL 
Syftet med det här arbetet har varit att vidareutveckla en GIS-baserad metodik 

ursprungligen framtagen av Karlson (2010) för att kartera sårbarheten av olika 

system kopplade till VA-hanteringen. Metoden har utvecklats med fokus att visa 

sårbarheten i ett klimatperspektiv. Genomgående har syftet med arbetet varit att 

vidareutveckla metodiken ur ett användarperspektiv. Målet har varit att skapa 

användbara och lätthanterliga verktyg för planering och utveckling inom den 
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kommunala VA-verksamheten. Genom att utveckla enkla och översiktliga kartor ska 

användaren snabbt kunna göra en bedömning av om och var systemen är sårbara 

och därigenom kunna ta beslut angående var eventuella fortsatta studier eller 

insatser är nödvändiga. 

 

MÅLGRUPP 
Det här arbetet vänder sig först och främst till VA-bolaget i Bromölla kommun. Valda 

delar av arbetet kan även vara intressant och givande för övrig kommunal 

verksamhet som arbetar med risk och sårbarhet, exempelvis Räddningstjänsten. 

Metodiken bör även vara intressant för övriga kommuner som är intresserade av ett 

verktyg som kan underlätta i arbetet med att planera och utveckla de olika delarna 

av VA-hanteringen i ett längre perspektiv. Slutligen vänder sig arbetet generellt till 

de som vill lära sig mer om hur olika delar av VA-systemet kan påverkas av ett 

förändrat klimat samt till de som vill utveckla metoden vidare. 

 

AVGRÄNSNINGAR 
Inom ramen för det här arbetet har målet varit att ta fram flera olika 

sårbarhetsindex utan att lägga speciell fokus på ett enda system. Detta gjordes för 

att skapa en så generell och övergripande bild som möjligt av sårbarheten för 

respektive system. Av den anledningen lades inte fokus eller tid på att utreda eller 

kalibrera varje index i detalj. Därför har heller ingen känslighetsanalys av de 

ingående parametrarna utförts. 

I den här rapporten har fokus legat på respektive systems fysiska sårbarhet inför 

klimatförändringarna. Det innebär för det första att andra sårbarhetsaspekter 

kopplat till bl.a. människors hälsa, miljö eller säkerhet inte har diskuterats eller 

utvärderats. För det andra så finns det händelser, vilka kan innebära en sårbarhet, 

som inte tagits med i metodiken eftersom de i dagsläget inte kan kopplas till ett 

förändrat klimat, det gäller t.ex. olycksrisk. Det är viktigt att förstå att dessa risker 

kan innebära en sårbarhet idag och att de bör tas med i en sårbarhetsanalys som 

görs med ett kortare perspektiv. I ett klimatperspektiv finns det dock inte tillräckligt 

med forskning för att avgöra hur de påverkar det studerade systemet och har av den 

anledningen inte inkluderats i den här sårbarhetskarteringen. 

Alla analyser i det här arbetet sker på de befintliga systemen och baserat på dagens 

kunskap. Detta är en nödvändig avgränsning eftersom vi inte vet hur den framtida 

utvecklingen kommer att se ut. Det finns dock ett undantag i arbetet och det gäller 

den klimatfaktor som använts vid beräkning av nederbördsintensitet. I övrigt har 

ingen bedömning eller antaganden gjorts angående framtidsscenarion eftersom 

detta anses för osäkert. 
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I den inledande litteraturstudien identifierades såväl klimatrisker som 

konsekvenser kopplade till VA-hanteringen. Det är viktigt att nämna att studien är 

tänkt att ge en heltäckande hotbild och att ingen avgränsning gjordes med avseende 

på det fortsatta arbetet eller efter vad som kunde analyseras med GIS som verktyg. 

En avgränsning gällande vilka hotbilder som skulle analyseras skedde däremot i ett 

senare skede baserat på vad som var tidsmässigt och praktiskt möjligt att 

genomföra. 
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DEL 1: LITTERATURSTUDIE 

1.1 KLIMATFÖRÄNDRING 
I dagens informationssamhälle bör ordet klimatförändring inte ha undgått någon. 

Extrema väderhändelser, milda vintrar och torka är alla fenomen som numera 

kopplas till ett klimat i förändring. Klimatförändringar kan dock inte påvisas av 

enstaka händelser utan är en produkt av en längre tids utveckling (Bernes, 2007). 

Klimatet är i sig själv ombytligt och svänger i en oregelbunden rytm vilket skapar ett 

bakgrundsbrus som gör det svårt att upptäcka långvariga trender 

(Naturvårdsverket, 2011a). En generell konsensus finns dock bland forskare att 

klimatet håller på att förändras och att detta beror på både naturliga och mänskliga 

faktorer (Bernes, 2007). Ett förändrat klimat kommer oundvikligen att påverka den 

natur, miljö och det samhälle vi lever i (Bates et al., 2008). Det är därför av yttersta 

vikt att identifiera vilka effekter ett förändrat klimat har på vårt samhälle för att i 

största mån minimera sårbarheten. Försiktighetsprincipen bör anammas med 

avseende på klimatförändringar eftersom brister i det förebyggande arbetet kan få 

ödesdigra konsekvenser, i ett socialt, miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv 

(Bernes, 2007). 

1.1.1 TEMPERATUR 
Jorden är en planet som sjuder av liv, från havets botten till Saharas öknar. Detta liv 

är möjligt tack vare den atmosfär som omger jorden och som håller 

medeltemperaturen på ca 15°C. Utan denna tunna atmosfär av gaser skulle jorden 

vara 35 grader kallare och inget liv skulle ha kunnat uppkomma eller existera 

(Naturvårdsverket, 2012). Jämvikten i atmosfärens sammansättning är väldigt skör 

och även små förändringar kan få stora effekter (Bernes, 2007). De ökande halterna 

av olika så kallade växthusgaser, framförallt CO2, är en av faktorerna som anses 

driva klimatförändringen. Studier av CO2-halten på Manua Loa, Hawaii, har visat en 

stadig ökning sedan 1950-talet (Bernes, 2007). Paralleller mellan den ökande CO2-

halten och förbränning av fossila bränslen har dragits, med slutsatsen att mänsklig 

aktivitet är ansvarig för den pågående klimatförändringen (Bernes, 2007). En 

ändrad komposition av jordens atmosfär, till följd av ökade utsläpp av växthusgaser, 

får effekter på jordens energibalans på så sätt att lågfrekvent strålning absorberas i 

högre grad i atmosfären istället för att stråla ut till rymden. I och med att mer energi 

hålls kvar på jorden ökar medeltemperaturen och vi får en förstärkning av den 

naturliga växthuseffekten (se figur 1.1). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 

det är dessa växthusgaser som gör livet på jorden möjligt. 
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Klimatförändringen påverkas inte bara av utsläpp av växthusgaser utan även av 

mänskliga aktiviteter såsom utsläpp av aerosoler och förändringar av jordytan. 

Utsläpp av aerosoler, dvs. partiklar, kan ha både naturliga och mänskliga orsaker. 

Till de naturliga orsakerna räknas framförallt vulkanutbrott medan de antropogena 

orsakerna domineras av utsläpp av svaveldioxid. Partiklarna har en avkylande effekt 

på den globala temperaturen eftersom de reflekterar inkommande solstrålning 

(SMHI, 2009a). 

Med förändringar av jordytan menas ändrad markanvändning, t.ex. urbanisering 

eller avskogning till förmån för ny åkermark. Avskogning har både en negativ och 

positiv inverkan på jordens temperatur. Avskogning leder dels till att utsläppen av 

CO2 ökar vilket bidrar till växthuseffekten, men samtidigt ökar jordens albedo vilket 

har en avkylande effekt. När man hugger ner skog och bereder plats för åkermark 

ändrar man också lokala förutsättningar för infiltration och avdunstning vilket också 

påverkar klimatet (SMHI, 2009a).  

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har sammanställt de olika 

mänskliga och naturliga orsaker som påverkar jordens strålningsbalans och dess 

relativa bidrag mellan 1750 -2005 visas grafiskt i figur 1.2 (IPCC, 2007). I 

sammanställningen ingår ett osäkerhetsintervall som representerar dagens 

bedömda kunskapsläge inom respektive område. 

 

 

Figur 1.1 Den naturliga växthuseffekten innebär en absorption och 

återsändning av värmestrålning till jordytan. Genom ökade halter av 

växthusgaser förväntas denna värmestrålning öka vilket leder till en ökad 

global temperatur (Naturvårdsverket, 2012) 
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För att kunna modellera ett framtida klimat har IPCC tagit fram fyra olika 

utsläppsscenarier (A1, A2, B1 och B2) som beskriver hur världen kan komma att 

utvecklas vad gäller t.ex. befolkning, politiskt styre och teknologi (Bates et.al., 2008). 

Av dessa fyra beskriver A2 det värsta scenariot och motsvarar en utveckling med de 

högsta utsläppen. Jordens medeltemperatur förväntas öka med varierande hastighet 

beroende på vilket av dessa fyra framtidsscenarion man väljer att utgå ifrån (Bernes, 

2007). Rossby Centre i Norrköping är ansvariga för att ta fram olika regionala 

klimatmodeller för Sverige baserat på de klimatscenarier som IPCC har fastställt 

(Bernes, 2007). Modellerna visar på en ökad medeltemperatur för Sverige, mellan 

2,5–4,5°C för perioden 2071–2100 jämfört med perioden 1961–1990 

(Naturvårdsverket, 2011b). Temperaturen förväntas öka mer i de norra delarna av 

landet och de största skillnaderna kommer att ske under vinterhalvåret.  

För Skåne län räknar man med en temperaturhöjning liknande den för hela landet. I 

figur 1.3 visas årsmedeltemperaturen för Skåne beräknat med hjälp av två olika 

utsläppsscenarion (turkos = A2 och cerise = B2). Ökningen under vintern förväntas 

bli något större än för sommaren, mellan 2,8–5,5°C vid slutet av seklet (SMHI, 2010; 

Länsstyrelsen i Skåne län, 2011). 

 

 

Figur 1.2 Bidrag från mänskliga samt naturliga källor på 

jordens strålningsbalans mellan 1750-2005 (IPCC., 2007) 
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Det stora temperaturintervallet visar på den osäkerhet som finns i dagens 

klimatmodeller (Bernes, 2007). En del av osäkerheten kan förklaras av svårigheten 

att bedöma återkopplingar mellan de olika effekterna. Som exempel kan nämnas att 

ökad avdunstning bidrar till att mer moln bildas, det i sin tur höjer jordens albedo 

vilket som nämnts tidigare har en avkylande effekt.  Samtidigt bidrar molnen till att 

hålla kvar utstrålningsvärmen från jorden, vilket istället har en positiv påverkan på 

temperaturen. Dessa återkopplingseffekter är svårbedömda vilket visar på behovet 

av mer forskning för att bestämma deras bidrag till det globala klimatet. Det vi i 

dagsläget vet med säkerhet är dock att människan har skiftat balansen i atmosfären 

så pass att jordens medeltemperatur skulle fortsätta öka även om alla utsläpp av CO2 

skulle sluta från och med idag (Bernes, 2007). 

1.1.2 NEDERBÖRD 

1.1.2.1 NEDERBÖRDSMÄNGD 
Nederbörd är ett samlingsnamn för vatten i olika former som faller från himlen, allt 

ifrån regn till snö och hagel. Flera studier har visat ett klart samband mellan 

mängden nederbörd och den pågående globala uppvärmningen (Bates et al., 2008, 

Nikulin et al., 2011). En ökning av jordens medeltemperatur medför ökad 

avdunstning. Högre halter av vattenånga i luften leder till att mer vatten kan 

kondensera vilket i sin tur bör innebära ökade nederbördsmängder. Eftersom 

nederbörden är kopplad till globala cirkulationsceller i atmosfären innebär dock den 

ökade avdunstningen inte att nederbörden ökar över hela jordklotet. Generellt sett 

kommer nederbörden öka i tempererade och tropiska områden där det redan 

regnar mycket, medan den förväntas minska i torra områden där vattenbrist redan 

är ett allvarligt problem (Bernes, 2007). I områden med hög nederbörd visar flera 

klimatmodeller att mängderna bör öka samt att nederbördsmönster kommer att 

ändras (Bates et al., 2008; Bernes, 2007; Naturvårdsverket, 2011c).  

 

 

Figur 1.3 Förändring av årsmedeltemperatur för Skåne län under perioden 
1961-2100 jämfört med medel under 1961-1990 (turkos = utsläppsscenario A2; 
cerise = utsläppsscenario B2) (SMHI, 2010) 
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För svensk del väntas den totala nederbörden öka för i stort sett hela landet med 

mellan 30-50 % under vinterhalvåret (Bernes, 2007). Kartorna i figur 1.4 visar 

förändringen av nederbörden under vintermånaderna januari och februari. 

Modellen som använts bygger på det värsta utsläppsscenariot (A2) och visar en 

betydande nederbördsökning redan under de kommande 30 åren, men framförallt 

under senare delen av seklet. Den största ökningen förväntas ske i de sydvästra 

delarna av landet samt i fjällkedjan. 

Under sommaren väntas däremot en generell minskning av nederbörden i stora 

delar av landet. Framförallt Götaland kommer enligt klimatmodellerna att drabbas 

hårt, med en nederbördsminskning på upp till 20 %, vilket kan leda till utbredd 

sommartorka och vattenbrist (Bernes, 2007; Naturvårdsverket, 2011c). Kartorna i 

figur 1.5 visar nederbördsförändringen under månaderna juli, augusti och 

september för två olika utsläppsscenarion (A2 samt B2). Båda modellerna visar på 

en betydande nederbördsminskning i södra Sverige samt längs ostkusten och vidare 

upp till södra Norrland. I fjällkedjan väntas däremot nederbörden öka alltmer mot 

slutet av seklet. 

 

 

 

Figur 1.4 Förändring av nederbörd jämfört med medel under 1961-

1990 (Svenskt vatten, 2007B) 
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För Skånes del väntas en ökning av årsnederbörden med 15 % till 2100 (SMHI, 

2010). Stora säsongsvariationer kommer dock att påverka klimatet även på regional 

nivå vilket bland annat kommer innebära större nederbördsmängder under 

vinterhalvåret. Man förväntar sig bland annat att vårfloden försvinner helt på grund 

av det varmare klimatet vilket innebär att toppflödena i vattendragen bör minska 

(Länsstyrelsen i Skåne län, 2011). I figur 1.6 och 1.7 visas projektioner av det 

förändrade nederbördsmönstret för vinter respektive sommar i Skåne fram till 2100 

för två olika utsläppsscenarion (cerise = A2 och turkos = B2). 

Figur 1.5 Förändring av nederbörd jämfört med medel under 1960-1990 

(Svenskt vatten, 2007B) 

Figur 1.6 Beräknad förändring (%) av vintern nederbörd för åren 1961-2100 

jämfört med medelvärdet för 1961-1990 (Turkos = Utsläppsscenario A2; Cerise = 

utsläppsscenario B2) (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011) 
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Det är värt att nämna att lokala nederbördsökningar, för t.ex. enskilda städer, är 

svåra att förutspå eftersom modellerna begränsas av sin låga upplösning. De 

regionala klimatmodeller som används vid Rossby Centre har en upplösning på ca 

50 km medan globala modeller kan ha upplösning på 300 km (SMHI, 2009b).  

Om man istället för klimatmodeller ser till historiska trender i modern tid har en 

långtidsstudie av Bengtsson (2008) för ett flertal sydsvenska städer inte kunnat 

påvisa ökade nederbördsmängder. Positiva trender finns för kortare perioder men 

för hela den 89 år långa tidsserien har man inte kunnat påvisa en statistisk 

säkerställd ökning (Bengtsson, 2008). Detta visar återigen på osäkerheten kring 

klimatet och de återkopplingar som existerar.  

 

1.1.2.2 EXTREM NEDERBÖRD 
Nederbörd i form av regn kan ha olika karaktär, allt ifrån lätt dugg till skyfall. 

Intensiva regn eller skyfall behöver inte nödvändigtvis ge uppkomst till extrem 

nederbörd. Med extrem nederbörd menas nämligen mängder som under en viss 

tidsperiod, t.ex. under en månad, dag eller timme, väsentligt överstiger normala 

värden (Alexandersson och Vedin, 2005). I Sverige används två mer exakta 

definitioner på extrem nederbörd; när nederbörden överstiger 40 mm under ett 

dygn eller när arealmedelnederbörden på 1000 km² under 24 timmar är minst 90 

mm (Alexandersson och Vedin, 2005).  

Något som forskarvärlden verkar vara tämligen ense om är att extrema 

väderhändelser har blivit och kommer att bli allt vanligare med ett förändrat klimat 

(Bates et al., 2008; Bernes, 2007; Naturvårdsverket, 2011c; Rummukainen, 2010). I 

takt med att medeltemperaturen ökar höjs även maxgränserna. Detta innebär att 

såväl extrema temperaturer som extrem nederbörd kommer att bli allt vanligare 

(Bernes, 2007). Enligt en rapport av Nikulin et al. (2011) beräknas återkomsttiden 

för extrem nederbörd minska från 20 år till 2-4 år i vissa delar av Skandinavien till 

Figur 1.7 Beräknad förändring (%) av sommarens nederbörd för åren 1961-2100 

jämfört med medelvärdet för 1961-1990 (Turkos = Utsläppsscenario A2; Cerise = 

utsläppsscenario B2) (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011) 
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följd av klimatförändringarna. I Skåne kan man räkna med att ett regn med 

återkomsttid på 20 år i framtiden istället inträffar så ofta som vart 6-10 år (se figur 

1.8). 

Anledningen till att frekvensen av extrem nederbörd anses öka kan återigen 

förklaras av den ökade avdunstningen. När vatten dunstar ökar mängden 

vattenånga och luften blir fuktig. När fuktig varm luft möter kallare och torr luft kyls 

den av och energi frigörs, detta driver luftens rörelse i höjdled vilket kan ge upphov 

till så kallade bymoln eller cumulonimbus moln (Bernes, 2007; Rummukainen, 

2008). Dessa moln ger i sin tur upphov till regnskurar med intensiv nederbörd som 

följd (Bernes, 2007; SMHI, 2009c). Skyfall inträffar ofta i samband med väderfronter 

som separerar just fuktig och torr luft (Rummukainen, 2008). Nederbördsmängden 

är sedan ofta beroende av hur snabbt väderfronten rör sig, dvs. hur lång tid det 

regnar över ett visst område (Rummukainen, 2008). 

Även i områden där den totala nederbörden har minskat har man observerat en 

ökning av mängden intensiva regn. Extrema regn behöver alltså inte nödvändigtvis 

vara kopplade till årsmedelnederbörden. Ett exempel på detta som tas upp i 

Bengtsson (2008) är ett uppmätt regn från 1960 på 237 mm nära Bäckaskog 

nordost om Kristianstad. I området kring Bäckaskog är årsmedelnederbörden som 

lägst i hela Skåne, något som visar på att extrem nederbörd är just en extrem 

händelse och inte alltid följer normen (Bengtsson, 2008). Eftersom samhället ofta 

inte är anpassat till extrema väderhändelser är det extra sårbart i en framtid där 

extremt väder blir allt vanligare (Bernes, 2007). 

  

Figur 1.8 Förväntad återkomsttid för 1961-1990 20-årsregn under sommar och vinter 

2071-2100 (Anpassad från Nikulin et.al., 2011) 
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1.1.3 HAVSNIVÅ 
Under 1900-talet har man observerat en gradvis höjning av den globala havsnivån. 

Den genomsnittliga ökningen under seklet var ca 1.7 mm/år, men för perioden 

mellan 1993-2003 observerades en större ökning på i snitt 3.1 mm/år.  Än så länge 

har man dock inte kunnat fastslå om den positiva trenden beror på naturliga 

fluktuationer eller klimatförändringen (Bates et al., 2008).  

Höjningen av den globala havsnivån beror i stort sett på två samverkande faktorer; 

termisk expansion samt smältning av olika former av inlandsis. Termisk expansion 

relaterar till det faktum att vatten upptar en större volym när det är varmt (se figur 

1.9). När haven värms upp och får en högre medeltemperatur får detta till följd att 

haven expanderar och havsnivån höjs. Smältning av inlandsis från glaciärer, 

Grönland och Antarktis ökar mängden vatten i haven vilket också bidrar till att höja 

havsnivån. Än så länge är det relativt oklart hur stort bidrag respektive faktor har på 

den observerade havsnivåhöjningen, vilket gör det svårt att förutspå exakt hur 

mycket havsnivån kommer att höjas i framtiden (Bates et al., 2008). 

Enligt forskare bör vi under detta sekel förvänta oss en accelererande höjning av 

havsnivån till följd av ett allt varmare klimat (Bernes, 2007). Enligt en rapport från 

IPCC (2007) beräknas nivån vid slutet av århundradet ökat med mellan 18 till 59 cm 

jämfört med nivån vid slutet av 1900-talet (se figur 1.10). Stora osäkerheter finns 

dock beträffande bidragen från de olika faktorerna som nämnts ovan, framförallt 

gällande avsmältningen från Grönland och Antarktis (Bates et al., 2008). Senare 

rapporter har visat att avsmältningen från inlandsis bedöms ske snabbare och att 

den globala havsnivån därigenom kommer att stiga mer än IPCC:s beräkningar visar 

(Stensen et al., 2010). I en rapport av Stensen et al. (2010) sammanfattas resultaten 

från de senaste årens studier. Dessa studier sammantaget visar på att höjningen 

istället bör ligga på mellan ca 55-120 cm fram till år 2100, vilket är mer än en 

fördubbling av den nivå IPCC förutspådde i sin rapport från 2007. 

 

 

Figur 1.9 Specifik volym av vatten vid olika 
temperaturer (Anpassad från MiniPhysics, 2011) 
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För att uppskatta havsnivån på regional och lokal nivå behöver man förutom de 

ovannämnda faktorerna dessutom ta hänsyn till lokala förhållanden såsom vind och 

landhöjning. För Sveriges del väntas höjningen av havsnivån drabba de södra 

delarna värst eftersom den ökande havsnivån inte motverkas av landhöjningen. 

Utmed en del kuster behöver man även ta hänsyn till vinden som en faktor eftersom 

hårda vindar kan trycka upp stora mängder vatten mot utsatta kuster vilket 

ytterligare bidrar till att höja havsnivån lokalt. Eftersom vindhastigheter och 

extremt väder väntas öka i samband med klimatförändringen så är detta definitivt 

en faktor att räkna med när man uppskattar höjningen av havsvattenståndet på 

lokal nivå (Nikulin et al., 2011). Ett exempel på att vinden kan vara en stor 

bidragande faktor är stormen Berit som när den drog in över Skånekusten gjorde att 

vattenståndet steg 1,6 m över normal nivå, med stora översvämningsskador som 

följd (Haraldsson, 2011). 

För Skånes del räknar man i dagsläget med en medelvattenhöjning på mellan 85-90 

cm, lägre för västkusten och något högre för syd- och ostkusten. Det högvattenstånd 

som idag har en återkomsttid på 100 år förväntas återkomma så ofta som vartannat 

år fram emot år 2100. Dessutom förväntas det framtida 100-åriga högvattenståndet 

vara 85-90 cm högre än dagens nivå (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011). Det är värt 

att notera att det begränsade kunskapsläget angående avsmältningsprocesser och 

återkopplingseffekter gör att dessa siffror kan komma att justeras allteftersom 

fortlöpande forskning ökar kunskapen inom området (Länsstyrelsen i Skåne län, 

2011).  

  

Figur 1.10 Global havsnivå jämfört med medel 1980-1999. Före 1870 
finns inga data att tillgå och den gråa skuggningen visar den 
osäkerhet som finns vid bedömningen av havsnivån. Den röda linjen 
visar en rekonstruktion av den globala havsnivån baserat på 
tidvågsdata. Det blåa fältet visar projektionen av havsnivåhöjning 
med hjälp av olika modeller, alla baserade på utsläppsscenario A1 
(IPCC, 2007). 
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1.2 HYDROLOGI OCH 

KLIMATFÖRÄNDRING 
Forskare har under de senaste decennierna observerat ett samband mellan jordens 

uppvärmning och den globala hydrologiska cykeln (Bates et al., 2008). Förutom 

förändringar av nederbördsmängder så är även evapotranspiration, snösmältning 

samt ytvattenflöden några delar av den hydrologiska cykeln som har kopplats till 

den globala uppvärmningen (Bates et al., 2008). Följande avsnitt behandlar några av 

dessa delar och hur de förväntas påverkas av ett ändrat klimat. 

1.2.1 EVAPOTRANSPIRATION 
Evapotranspiration är en kollektiv term som inkluderar avdunstning från t.ex. mark 

och vatten samt transpiration från växter. Evapotranspirationen är av förklarliga 

skäl lägst under vinterhalvåret och högst under sommaren. Eftersom våra 

vattenresurstillgångar till stor del bestäms av skillnaden mellan nederbörd och 

evapotranspiration är det viktigt att studera hur den senare påverkas av 

klimatförändringen.  

Man räknar ofta med den potentiella (teoretiskt möjliga) evapotranspirationen 

eftersom denna lätt kan bestämmas med hjälp av Penmans formel. Den verkliga 

evapotranspirationen bestämmer man istället genom fältmätningar. Tyvärr finns få 

vetenskapliga studier gjorda med fokus på verklig evapotranspiration vilket har 

gjort det svårt för forskare att studera och analysera några historiska trender (Bates 

et al., 2008). 

I ett framtida klimat räknar man med att evapotranspirationen ökar i takt med att 

det blir varmare. För havens del kommer ytvattnet att bli varmare vilket ökar 

avdunstningen. Över land förväntar man också se en ökad evapotranspiration, inte 

minst därför att växtsäsongerna blir längre. Ju längre växtsäsongen är desto större 

blir den årliga evapotranspirationen. Det finns dock osäkerhetsfaktorer, t.ex. 

angående hur växternas fysiologi påverkas av den ökade CO2-halten, och hur detta i 

sin tur påverkar evapotranspirationen (Bates et al., 2008). Detta innebär att 

effekterna av en nederbördsökning kan komma att maskeras och i vissa fall 

uppvägas av en ökande evapotranspiration (Bernes, 2007). 

1.2.2 MARKFUKTIGHET 
Markfuktighet regleras av skillnaden mellan nederbörd och evapotranspiration. Det 

saknas i dagsläget tillräckligt långa dataserier och studier för att dra några slutsatser 

av hur markfuktigheten har påverkats av ett ändrat klimat (Bates et al., 2008). De 

studier som har utförts på norra halvklotet ger blandade resultat, vissa tyder på att 

fuktigheten i de övre marklagren ökar medan andra visar att det minskar (Bernes, 

2007). Generellt sett finns dock en trend att markfuktigheten minskar till följd av 

uppvärmning och ökad avdunstning.  
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Minskad markfuktighet under sommarhalvåret påverkar växtligheten, såväl mängd 

som sammansättning, vilket kan leda till ytterligare återkopplingseffekter på CO2-

halten. Eftersom torr mark har en lägre förmåga att suga upp vatten än fuktig mark 

kan detta innebära att avrinningen ökar i samband med sommarregn efter långa 

perioder av torka. Detta kan i sin tur få effekter på grundvattennivån eftersom 

mindre vatten kan infiltrera ner till grundvattenmagasinen.  

Under vinterhalvåret då evapotranspirationen är låg kan man tvärtom förvänta sig 

högre markfuktighet eftersom nederbörden ökar. En högre temperatur kommer 

dessutom medföra att marken inte fryser i lika stor utsträckning och vattnet kan 

därmed infiltrera och leda till vattenmättade jordar. 

1.2.3 AVRINNING OCH YTVATTENFLÖDEN 
Avrinning och vattenföring bestäms på samma sätt som markfuktighet av skillnaden 

mellan nederbörd och avdunstning. Under de senaste decennierna har man på vissa 

håll observerat en ökande trend av avrinning och vattenföring på norra halvklotet 

till följd av ökade nederbördsmängder. Bland annat har både den genomsnittliga och 

extrema vattenföringen i de stora norrländska älvarna ökat under senare tid 

(Bernes, 2007). För hela seklet kan man dock inte se någon längre tids trend vilket 

kan förklaras av att effekterna av den ökade nederbörden har motverkats av den 

tillika ökade avdunstningen (Bates et. al., 2008; Bernes, 2007).  

I framtiden förväntas klimatet inte leda till någon större förändring av 

flödesvolymerna på årsbasis, trots att nederbörden förväntas öka (Länsstyrelsen i 

Skåne, 2011). Detta beror på att den ökade nederbörden motverkas av den ökade 

avdunstningen. De största skillnaderna kommer att ske när det gäller avrinningens 

variationer under året, med ökade flöden under vintern och minskade under 

sommaren. Under vintern sker en rad förändringar av avrinningen både på grund av 

en ökad temperatur och förändrade nederbördsmönster. I och med att 

snösmältningen förväntas starta tidigare under året kommer vårfloden inträffa 

tidigare. Vårflodens storlek bör dessutom minska eftersom nederbörden under 

vintern i högre grad kommer falla som regn är som snö. Detta innebär i sin tur att 

extrema flöden i älvar och åar kan bli vanligare under vinterhalvåret (Bernes, 2007).   

Studier med HBV-modellen visar på en generell ökning av avrinningen i Sverige med 

mellan 5-25%, dock med stora regionala variationer. I fjällkedjan väntas 

avrinningen bli störst vilket i ett kortare perspektiv anses positivt för den svenska 

vattenkraftproduktionen (SMHI, 2009d). I södra Sverige, framförallt i sydöstra 

Götaland, kommer vi se en i princip oförändrad avrinning och under sommaren är 

det troligt att avrinningen blir lägre än idag (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011). 
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Som kan ses i figur 1.11 väntas de västra 

delarna av Götaland och Svealand 

drabbas av extremt höga flöden oftare 

jämfört med idag. Som nämnts ovan 

kommer detta dock ske framförallt under 

vintern, under sommaren kommer 

däremot flödet i många vattendrag i 

södra Sverige minska avsevärt vilket kan 

få stora konsekvenser på 

vattentillgången. I stora delar av södra 

och mellersta Norrland kan man räkna 

med att förekomsten av extrema flöden 

minskar året om på grund av utjämnade 

avrinningsmönster och mindre vårfloder 

(Svenskt Vatten, 2007b).  

 

 

1.2.4 GRUNDVATTEN 
Grundvattennivåer kan komma att påverkas dels av förändrade 

nederbördsmängder, genom effekter på avrinning, ytvattenföring och 

översvämning, och dels av stigande havsnivåer. Långvariga regn under 

vinterhalvåret, då evapotranspirationen är låg, har potential att höja 

grundvattennivån kraftigt. Eftersom väldigt lite vatten avdunstar under vintern 

lagras istället regnet i marken som då blir mättad och grundvattennivån stiger. För 

svensk del förväntas nederbörden under vinterhalvåret öka vilket bör innebära att 

risken för höga grundvattenstånd under den här perioden ökar.  

Som nämnts i avsnitt 1.2.3 ovan förväntas klimatförändringen få till följd att 

avrinningen och ytvattenföringen i många vattendrag ökar under vintertid. Även 

risken för översvämning av vattendrag ökar med klimatförändringen eftersom 

extrem nederbörd och extrema vattenflöden blir allt vanligare. Detta innebär dels 

att grundvattennivån höjs i samband med att ytvattenståndet höjs samt att det 

skapas nya infiltrationsområden vilket ökar infiltrationen och nybildningen av 

grundvatten. 

Ökade nederbördsmängder under vinterhalvåret då evapotranspirationen är låg kan 

leda till snabbare grundvattenbildning. Vid långa perioder med regn ökar 

markfuktigheten vilket innebär att den totala vattenpotentialen i marken är positiv 

vilket i sin tur ger en nedåtriktad vattenrörelse (se figur 1.12). När vattnet rör sig 

nedåt i den omättade markzonen sker nybildning av grundvatten och 

grundvattennivån höjs. På samma sätt sker en grundvattensänkning vid långa 

torrperioder då vattenpotentialen är negativ och vattenrörelsen är uppåtriktad. 

Figur 1.11 Förändring av 100-årsflöden 

(%), 2070-2100 jämfört med 1961-1990 

(Svenskt Vatten, 2007B) 
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Nybildning av grundvatten kan även öka vid översvämningar när nya 

infiltrationsytor skapas (se figur 1.13). I och med att fler infiltrationsytor skapas 

minskar uppehållstiden i marken vilket kan få konsekvenser på grundvattenkvalitén 

(se vidare avsnitt 1.4.2 och 1.4.3). 

En höjning av havsnivån är en mer bestående effekt av klimatförändringen än höga 

ytvattenflöden vilket kan ge långvariga konsekvenser på grundvattnet. Genom att 

havsnivån höjs ökar även grundvattennivån, vilket i sin tur kan leda till att 

lågpunkter längre in i landskapet kan komma att översvämmas (se figur 1.14). 

 

 

 

 

  

Figur 1.12 Vattenrörelsens riktning i den omättade markzonen beroende 

på total potential (Anpassad från Persson, 2011a) 

 

Figur 1.13 Snabbare nybildning av grundvatten med nya 

infiltrationsytor (Svenskt Vatten, 2007b) 

Figur 1.14 Potentiell översvämning av lågpunkter i landskapet till 

följd av höjd havsnivå (helstreckad blå linje: dagens nivå, streckad blå 

linje: höjd nivå) 
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1.3 SYSTEMBESKRIVNING VA-HANTERING 
I samband med litteraturstudien identifierades en rad olika klimatrisker kopplade 

till VA-hanteringen. Baserat på en rapport av Wittgren et al. (2011) definierades tre 

olika samhällssystem kopplade till vattenhanteringen i en kommun.  

 Dricksvattenförsörjning 

 Avloppsledningsnät 

 Bebyggelse 

 

Följande avsnitt syftar till att ge en generell beskrivning av de olika systemen. 

1.3.1 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 
Vattenförsörjningen består av ett antal olika delar (se figur 1.15) som tillsammans 

förser hushållen i Sverige med dricksvatten av en god och jämn kvalitet (Svenskt 

Vatten, 2007). Systemet kan lite förenklat sägas bestå av ett råvatten av bra kvalitet 

som utvinns, förädlas och sedan transporteras till konsumenten. Förändringar i 

klimatet kan dock komma att påverka de olika delarna av vattenförsörjningen och 

riskerar därmed att sänka dricksvattenkvaliteten. För att säkra vattenförsörjningen i 

ett längre perspektiv är det viktigt att identifiera vilka olika risker som finns 

kopplade till de olika delarna för att kunna analysera systemets sårbarhet. Generellt 

sett kan man säga att extrema väderhändelser riskerar att ha den största påverkan 

på systemet, men även ändringar av medelnederbörd samt medeltemperatur kan 

påverka (Svenskt Vatten, 2007b). 

Det finns redan i dagsläget stora risker kopplade till dricksvattenförsörjningen i 

Sverige, exempelvis risk för spridning av föroreningar till vattenskyddsområden, 

tryckfall i ledningsnätet m.m.. Dessa risker beräknas dock öka med ett förändrat 

klimat vilket skapar ett behov av att i största möjliga mån skydda vattentäkter och 

dricksvattensystem för att säkra en fortsatt jämn och god vattenkvalitet (Svenskt 

Vatten, 2007b).  

Figur 1.15 Dricksvattenförsörjningens olika delar från tillrinningsområdet 

till konsumenten (Svenskt Vatten, 2007b) 
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Det kommunala dricksvattnet i Sverige tas från antingen yt- och/eller 

grundvattentäkter. Hälften av dricksvattnet tas från ytvattenkällor såsom sjöar och 

älvar medan den andra hälften tas från grundvatten i olika typer av akvifärer. En 

vattentäkts sårbarhet beror på ett antal olika samverkande faktorer, alltifrån 

föroreningsrisk till den lokala hydrogeologin. För att skydda vattentäkter och säkra 

dricksvattenförsörjningen inrättar man därför vattenskyddsområden runtom 

vattentäkten. Dessa områden delas ofta upp i så kallade skyddszoner; 

vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon samt i vissa fall även en 

tertiär skyddszon (se figur 1.16). Dagens riktlinjer för grundvattentäkter säger att 

avståndet från den yttre begränsningen för den primära skyddszonen till 

vattentäktszonen ska motsvara en uppehållstid på 100 dagar. För den sekundära 

skyddszonen gäller att motsvarande avstånd ska gälla för uppehållstiden 1 år 

(Naturvårdsverket, 2003). Traditionellt sett har dock i många fall fastighetskartan 

varit vägledande för utformningen av vattenskyddsområden (Bergström, 2012). 

När man i nuläget skapar ett vattenskyddsområde tar man hänsyn till de faktorer 

som påverkar risken för att en förorening ska nå råvattnet (t.ex. hydraulisk 

konduktivitet, uttagskapacitet, geologi, topografi m.m.). Skyddet ökar ju närmare 

råvattenkällan man kommer, vilket genomförs praktiskt genom att införa olika 

restriktioner för utsläpp och användande av olika kemikalier i respektive 

skyddszon. Runt själva vattentäktszonen sätts ofta en fysisk barriär upp i form av ett 

stängsel eller liknande. Vattenskyddsområden ger inte ett 100 %-igt skydd mot 

föroreningar men är ett viktigt instrument för att skydda vattentäkter. Det är viktigt 

att ha ett kontinuerligt arbete med vattenskyddsområden eftersom de bör förändras 

och anpassas i takt med att yttre faktorer ändras. Vattenskyddsområden som 

utformas utifrån ett ändrat klimat bör framförallt ta i beaktande risker kopplade till 

extrem nederbörd och skyfall (Svenskt Vatten, 2007b). 

Figur 1.16 Principiell skiss av ett vattenskyddsområde för en 

grundvattentäkt med 3 skyddszoner (Anpassad från Naturvårdsverket, 

2003) 
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Efter eventuell rening av råvattnet i vattenverk transporteras dricksvattnet vidare 

till konsumenten i ett omfattande ledningsnät. Vattenledningsnätet i Sverige 

upplevde en boom under 60- och 70-talen i samband med den tillika snabba 

byggboomen. Ledningsnätet består av olika material med olika 

hållfasthetsegenskaper och karaktär. Det dominerande materialet är dock olika 

former av gjutjärnsrör, så kallat gråjärn och segjärn (Sundahl, 1996). Under senare 

årtionden har utvecklingen gått mot vattenledningsrör i plastmaterial, såsom 

polyeten och polypropen. Dessa är mer flexibla och klara av rörelser i marken bättre 

än de flesta gjutjärnsrör (Sundahl, 2012). En väldigt översiktlig sammanfattning av 

viktiga hållpunkter och årtal för vattenledningsnätets utveckling i Sverige finns i 

tabell 1.1. För mer information om händelser och årtal hänvisas läsaren till 

respektive källa. 

Tabell 1.1 Viktiga hållpunkter och årtal för vattenledningsnätets utveckling i Sverige 

År Information/Händelse Källa 

Före 1950 Lägre läckfrekvens än under 
1950-1960-tal 
(Kan ev. bero på förnyelse av 
rörnät) 

Sundahl (1996) 
Svenskt Vatten (2011) 

1950-1960-tal Hög läckfrekvens Gråjärn 
Dåligt anläggningsförfarande – 
Handgrävning ersattes av 
maskinell schaktning 

Sundahl (1996) 

∼ 1965-1972 Hög läckfrekvens PVC-rör pga. 
EHRI-muff 

Sundahl (1996) 

∼ 1965-1975 Dåligt anläggningsförfarande 
pga. snabb utbyggnad 

Sundahl (1996), 
Svenskt Vatten (2011) 

1973 Förbättrat PVC-material Svenskt Vatten (2011) 

1974 Andra generationens PE-rör Svenskt Vatten (2011) 

Efter 1980 Förbättrat ytskydd av segjärn Svenskt Vatten (2011) 

1980-talets mitt Tredje generationens PE-rör Svenskt Vatten (2011) 

1990-talets slut Ny dimensioneringsstandard för 
PVC-rör 

Svenskt Vatten (2011) 

 

1.3.2 AVLOPPSLEDNINGSNÄT 
Avloppssystemet i Sverige ser väldigt olika ut beroende på när och var systemen har 

anlagts. Under olika tidsperioder har man använt sig av olika tillvägagångssätt vilket 

gör att flera typer av system ofta har byggts ihop. Med avloppssystem menar man 

kombinationen av spill-, dag- samt dräneringsvatten. I princip kan man dela upp 

avloppssystemet i tre olika systemuppbyggnader som beskrivs nedan; kombinerat-, 

duplikat- eller separatsystem (Svenskt vatten, 2007a).  

Den största risken för översvämning är ofta kopplat till kombinerade system där 

spill-, dag- och dräneringsvatten avleds i en gemensam ledning. I detta system är 
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bräddavlopp vanligt vilket innebär att systemet flödar över i vissa bräddpunkter då 

det överbelastas t.ex. pga. intensiv nederbörd (Svenskt Vatten, 2007a).  

I duplikatsystem avleds spill- och dagvatten i olika ledningssystem vilket minskar 

risken för översvämningar. Dräneringsvattnet kan här avledas antingen genom dag- 

eller spillvattenledningar (Svenskt Vatten, 2007a). 

Separata system leder bort spillvattnet i rörledning medan dagvattnet tas om hand 

lokalt (LOD) t ex. via diken.  Dräneringsvattnet kan antingen föras bort via 

spillvattennätet eller genom en separat dräneringsledning. Detta system förväntas 

kunna hantera ökade regnmängder till följd av klimatförändringen i och med att den 

ökade nederbörden tas om hand uppströms i ett tidigt stadium (Svenskt Vatten, 

2007a). 

Avloppsledningsnätet i Sverige upplevde också en boom under 60- och 70-talen på 

samma sätt som vattenledningsnätet. Det dominerande materialet för 

avloppsledningar är betong (Lidström, 1996). Under senare årtionden har 

utvecklingen även här gått mot ledningsrör i olika plastmaterial. Dessa är mer 

flexibla och klarar av rörelser i marken bättre än betongrör (Sundahl, 2012). I tabell 

1.2 finns en väldigt översiktlig sammanfattning av viktiga hållpunkter och årtal för 

avloppsledningsnätets utveckling i Sverige. Återigen hänvisas läsaren till respektive 

källa för mer utförlig information om händelser och årtal. 

Tabell 1.2 Viktiga hållpunkter och årtal för avloppsledningsnätets utveckling i Sverige 

År Information/Händelse Källa 

1949 Ny norm för hållfastheten betong  Lidström (1996) 

1950-tal Dåligt anläggningsförfarande – 
Handgrävning ersattes av 
maskinell schaktning 

Sundahl (1996), 
Lidström (1996) 

∼ 1965-1975 Dåligt anläggningsförfarande pga. 
snabb utbyggnad, dålig 
sidopackning 

Svenskt Vatten (2011), 
Lidström (1996) 

1968 Nya krav på fogtäta betongrör Svenskt Vatten (2011) 

1971 Ny norm för hållfasthet plaströr Lidström (1996) 

1984 Nya regler för tillverkning av 
plaströr 

Lidström (1996) 

1985 Ny skrift gällande 
anläggningsteknik för betongrör 

Lidström (1996) 

1986 Ny norm för hållfasthets-
dimensionering av betong 

Lidström (1996) 

1991 resp. 
1992 

Nya anvisningar gällande 
tillverkning och anläggning av 
betong- resp. plaströr 

Lidström (1996) 

1998 Ny standard för PVC- samt PP-rör Svenskt Vatten (2011) 
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Avloppsvattnet leds sedan vidare till reningsverk innan det renade vattnet släpps ut 

i en recipient, t.ex. ett närliggande vattendrag. 

1.3.3 BEBYGGELSE 
I Sverige bor större delen av befolkningen numera i städer och urbana områden. 

Urbanisering är en process som har pågått under en längre tid i Sverige och har 

accelererat under senare årtionden. Sverige är numera det land i Europa där 

urbaniseringen går snabbast (Boström, 2012). Det vore naivt att tro att denna 

utveckling skulle stanna av, istället bör vi förvänta oss en förtätning samt expansion 

av urbana områden i framtiden. Detta får effekter på VA-systemet bland annat 

genom att antal hårdgjorda ytor ökar samt att efterfrågan på rent vatten blir större. 

Ett förändrat klimat kommer således att påverka både befintlig samt framtida 

bebyggelse och det är därför viktigt att ta hänsyn till klimatförändringen redan i ett 

planeringsskede i en stads fortsatta utveckling. Detta innebär bland annat att 

kartlägga befintlig risk för översvämning av avloppssystem och lågpunkter i 

landskapet, samt även att kartera områden med förhöjd risk för ras och skred. 
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1.4 KLIMATRISKER FÖR GRUNDVATTEN 
Grundvattentäkter är speciellt känsliga för kontaminering, såväl i stora som i små 

doser, eftersom omsättningen av vatten är så långsam. Om ett grundvattenmagasin 

utsätts för stora mängder av en förorening kan täkten vara obrukbar under en lång 

tid framåt (Svenskt Vatten, 2007b). Det är därför viktigt att ta hänsyn till befintlig 

och framtida infrastruktur samt andra föroreningskällor för att kunna bedöma deras 

påverkan på grundvattentäkter. 

1.4.1 SALTVATTENINTRÄNGNING 
När havsnivån ökar, till exempel i samband med klimatförändringen, höjs även 

grundvattenståndet. Högre havsvattennivåer i kombination med låga ytvattenstånd 

kan leda till att saltvatten tränger in i akvifären, vilket kan få stora konsekvenser på 

grundvattenkvaliteten. Detta är ett problem som redan existerar idag och som kan 

öka till följd av klimatförändringen. 

Saltvatteninträngningen kan även öka på grund av minskad nybildning av 

grundvatten i vissa områden. I sydöstra Götaland där nybildningen redan är låg och 

där nederbörden under sommarhalvåret väntas minska är situationen speciellt 

utsatt (Regeringen, 2007a). Om vattenuttaget överstiger nybildningen kan 

saltvatteninträngning bli ett problem i kustnära områden vilket kan försämra 

vattenkvaliteten både på kort och på lång sikt (Regeringen, 2007a). 

1.4.2 ÖKAD TILLFÖRSEL AV FÖRORENINGAR 
Hälften av råvattenuttaget i Sverige består idag av grundvatten. Grundvatten håller 

generellt en bättre kvalitet än ytvatten eftersom det infiltrerade vattnet genomgår 

en rad olika processer som renar vattnet från bland annat mikrobiologiska 

smittämnen samt andra föroreningar (Svenskt Vatten, 2007b). Grundvattentäkter är 

därmed inte utsatta för föroreningar i lika stor utsträckning som ytvattentäkter. 

Som nämnts i avsnitt 1.2.3 förväntas ytavrinningen öka i stora delar av Sverige, 

framförallt under vinterhalvåret, på grund av ökade nederbördsmängder och låg 

evapotranspiration. Samtidigt ökar risken för intensiv nederbörd vilket innebär att 

risken för kontaminering av vattentäkter från förorenad mark i omgivningen ökar 

(Wittgren et al., 2011). Med förorenad mark menas både punktkällor, såsom 

bensinstationer, olyckor eller miljöfarlig verksamhet, samt mer diffusa källor såsom 

luftburen deposition eller läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel från 

odlad mark (se figur 1.17).  
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Som nämnts ovan utgör bensinstationer en källa till förorening av råvattenkällor. 

Risken för kontaminering av grundvattnet från bensinstationer är överhängande 

och i många fall behöver dessa saneras för att inte utgöra en fara för människors 

hälsa eller den omgivande miljön (Palm, 2012; SPIMFAB, 2011). Bensinstationer i 

drift samt ej sanerade bensinstationer kan komma att utgöra ett hot mot 

grundvattenkvaliteten i en framtid där vi förväntar oss ökad nederbörd. I och med 

att mer vatten infiltrerar sprids föroreningarna snabbare i grundvattnet.  

Bensin innehåller många olika farliga ämnen som antingen löser sig i vatten eller 

som är hydrofoba och därmed flyter ovanpå vattenytan. Föroreningar från en 

läckande bensincistern som flyter ovanpå grundvattennivån sprids oftast i den 

riktning dit grundvattnet flödar (Palm, 2012). Det innebär att uttagsbrunnar är 

känsliga eftersom grundvattennivån sänks lokalt kring brunnen. I figur 1.18 syns de 

generella spridnings- samt exponeringsvägarna för föroreningar i grundvatten vid 

bensinstationer. Det är viktigt att notera den 2-dimensionella figurens 

begränsningar, till exempel visar den inte den trattformade grundvattensänkning 

som sker kring brunnen och som innebär att hydrofoba ämnen i en radie runt 

brunnen fångas och hindras från att flyta vidare ner mot till exempel ett ytvatten. 

 

 

 

 

Figur 1.17 Exempel på diffusa utsläpp (överst) samt utsläpp från 

punktkällor (nederst) (C4 Teknik - Kristianstads kommun, 2000) 
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Bensinstationer samt annan miljöfarlig verksamhet ingår ofta i inventeringar av 

förorenade områden, så kallade MIFO-inventeringar. MIFO (Metodik för Inventering 

av Förorenade Områden) är en nationellt vedertagen metod framtagen av 

Naturvårdsverket för att inventera samt riskklassa förorenade områden 

(Naturvårdsverket, 1999). Riskklassningen som bygger på en 4-gradig skala är en 

samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridnings-

förutsättningarna och känsligheten samt skyddsvärdet (Naturvårdsverket, 1999). 

Största risken är kopplad till MIFO-objekt i Klass 1.  

I de fall en detaljerad riskklassning (MIFO-inventering) inte har gjorts använder 

man sig istället av en grov uppdelning i form av branschklasser, denna har samma 

skala som den detaljerade riskklassningen. Branschklassningen bygger på en 

generell kartläggning som utfördes av Naturvårdsverket 1995 (Lindqvist, 2011).  

Det finns många andra källor till föroreningar för vattentäkter, såsom dagvatten från 

vägnätet, saltning samt olyckor med farligt gods. Olyckor med kemikalier kan göra 

att täkten blir obrukbar för en kortare eller längre tid (Vägverket, 2007). Hotet är 

stort eftersom det ofta räcker med små volymer för att göra vattnet odrickbart, som 

exempel kan nämnas att smakgränsen för diesel är så låg som 0,5µg/l (Vägverket, 

2007). Än så länge har man inte kunnat fastställa om risken för olyckor kommer att 

öka eller minska till följd av klimatförändringen, vilket gör det svårt att bedöma 

risker kopplat till farligt gods i ett längre perspektiv. 

Förutom variablerna kopplade till själva föroreningskällan finns det en mängd 

lokala förutsättningar som påverkar en vattentäkts sårbarhet såsom topografi och 

geologi. Jordart är en parameter som har stor betydelse för hur snabbt en förorening 

når grundvattenytan (Vägverket, 2007) och medverkar således till en vattentäkts 

sårbarhet. Ett överlagrande lager av lera kan t.ex. fungera som en barriär eftersom 

den har en väldigt låg hydraulisk konduktivitet som därmed saktar ner flödet av 

föroreningen. Infiltrationsbenägna jordarter, såsom isälvssediment, med hög 

hydraulisk konduktivitet kan istället innebära en ökad sårbarhet eftersom 

transporttiden minskar. Det är därför viktigt att ta hänsyn till såväl de potentiella 

Figur 1.18 Konceptuell beskrivning av exponerings- och spridningsvägar 

kopplade till förorening i grundvatten vid bensinstationer (SPIMFAB, 

2011) 
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föroreningskällorna som till de lokala förutsättningarna när man analyserar en 

vattentäkts sårbarhet. 

1.4.3 ÖKAD TILLFÖRSEL AV VATTENBUREN SMITTA 
Under vintermånaderna kan grundvattenbildningen snabbas upp så pass att den 

naturliga reningen av vattnet inte sker lika effektivt, vilket får effekter på 

vattenkvaliteten. En förkortad uppehållstid i marken kan reducera reningen av 

vattenburen smitta såsom bakterier och virus (Vatten & Miljöbyrån, 2011). En källa 

till vattenburen smitta är enskilda avlopp som om de inte underhålls kan brista i sin 

funktion och läcka ut ansenliga mängder förorenat vatten. 

Som nämnts i avsnitt 1.2.4 kan nybildning av grundvatten öka vid översvämningar 

där nya infiltrationsytor skapas. När fler infiltrationsytor skapas minskar 

uppehållstiden i marken vilket i sin tur kan leda till en ökad risk för virussmitta och 

föroreningar i grundvattnet (Svenskt Vatten, 2007b; Vatten & Miljöbyrån, 2011). 

Grundvattentäkter som redan idag har korta uppehållstider jobbar med små 

säkerhetsmarginaler, vilket innebär att de ligger i farozonen för att drabbas av 

vattenburen smitta (Svenskt Vatten, 2007b). 

1.4.4 MINSKADE VATTENRESURSER 
Generellt sett kommer vattentillgångarna i Sverige vara fortsatt tillräckliga samt öka 

på många håll i ett framtida klimat. För de sydöstra delarna av Götaland förväntas 

däremot vattenresurserna minska till följd av minskade nederbördsmängder under 

perioder med en hög evapotranspiration (Svenskt Vatten, 2007b). 

När det gäller grundvatten innebär minskade vattenresurser att grundvattenkemin 

kan förändras då vittringen av mark/berg påverkas. Om vittring av naturliga men 

oönskade ämnen ökar påverkar detta i sin tur vattenkvaliteten negativt (Svenskt 

Vatten, 2007b). 
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1.5 KLIMATRISKER FÖR YTVATTEN 

1.5.1 ÖKAD MIKROBIOLOGISK TILLVÄXT 
Höga råvattentemperaturer under sommarmånaderna till följd av 

klimatförändringen kan leda till en ökad mikrobiologisk tillväxt i såväl ytvatten som 

i ledningsnätet. En ökad tillväxt innebär att risken för vattenburen smitta orsakad av 

virus, bakterier eller parasiter ökar samt att halter av toxiner från cyanobakterier 

ökar. Högre vattentemperaturer minskar även effekten av tillsatta 

desinfektionsmedel vilket kan medföra att mikrobiell korrosion av ledningar ökar 

(Svenskt Vatten, 2007b).  

1.5.2 ÖKADE HUMUSHALTER 
I Sverige innehåller ytvattnet redan idag höga nivåer av humus och dessa förväntas 

öka ytterligare i samband med klimatförändringen, bland annat genom en ökad 

avrinning från skogsmark. Nedbrytning av humus beror dessutom på ett antal 

klimatfaktorer som gemensamt förväntas ändras så att halterna av humusämnen 

ökar (Svenskt Vatten, 2007b).  

1.5.3 ÖKAD TILLFÖRSEL AV FÖRORENINGAR 
I vissa delar av Sverige finns inte grundvatten att tillgå och då hämtas råvattnet från 

ytvatten, såsom sjöar och älvar. Ytvatten riskerar att förorenas i högre grad av en 

ökad avrinning eftersom de är recipienter för stora avrinningsområden med många 

olika direkta och diffusa föroreningskällor. Ur mikrobiologisk synpunkt finns även 

en risk kopplad till bräddning av orenat avloppsvatten vid höga flöden i 

avloppsnätet (Vatten & Miljöbyrån, 2011). 

En annan bidragande orsak till att ytvatten är mer utsatt än grundvatten är att tiden 

från det att regnet faller till att det når ytvattnet ofta är mycket kortare. Det innebär 

att vattnet inte hinner renas på naturlig väg i samma utsträckning som grundvatten.  
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1.6 ÖVERSVÄMNING 

1.6.1 HÖGRE VATTENSTÅND I HAV, SJÖAR OCH 

VATTENDRAG 
Risken för översvämning till följd av högre vattenstånd i hav, sjöar och vattendrag 

förväntas öka med avseende på klimatförändringen. Ökade flöden i strömmande 

vatten och sjöar till följd av en ökad nederbörd kan innebära att stora områden i 

närheten ställs under vatten vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för bland 

annat bebyggelse. När det gäller havet förväntas havsnivån öka och detta i samband 

med starka vindar kan innebära att strandnära bebyggelse översvämmas allt oftare 

eller helt ställs under vatten i ett framtida klimat. 

Eftersom många dagvattenutlopp mynnar i recipienter, såsom åar och sjöar, kan en 

höjning av vattenståndet leda till att dagvattnet inte kan rinna ut. För att detta ska 

ske måste dagvattenbrunnarna ligga lägre än vattendragets högsta nivå. Om detta 

händer kan det leda till översvämningar på ytan vid nederbörd. Vid höga 

vattennivåer kan även vatten från vattendraget tränga in i ledningen vilket kan 

orsaka översvämning till följd av bakåtströmmande vatten (Andreasson, 2010). 

 

1.6.2 HÖGRE GRUNDVATTENSTÅND 
Grundvattennivån fluktuerar naturligt under året på grund av balansen mellan 

nederbörd och evaporation, den är generellt högre under vintern och lägre under 

sommaren. Dessa naturliga fluktuationer bör förstärkas på grund av 

klimatförändringen, vilket innebär att risken för höga grundvattennivåer under 

vinterhalvåret ökar. En höjning av grundvattennivån, vilket innebär att marken blir 

vattenmättad, kan få effekten att lågpunkter i landskapet översvämmas. Även en 

höjning av havsnivån, vilket höjer grundvattennivån, kan leda till översvämningar i 

lågpunkter längre in i landskapet (se avsnitt 1.2.4). 

 

1.6.3 ÖKAD NEDERBÖRD I BEBYGGD MILJÖ 
Såväl ökade nederbördsmängder som extrem nederbörd i form av skyfall kan 

komma att få stor påverkan på urbana miljöer. I städer har vattnet ofta svårt att 

infiltrera och rinna undan i tid och söker sig istället till källare och lågpunkter i 

landskapet såsom viadukter (Rummukainen, 2008). Dagvattensystem som brister i 

sin funktion på grund av att de t.ex. är underdimensionerade ökar dessutom risken 

för översvämning. Klimatförändringar kommer med all säkerhet öka risken för 

översvämningar i stadsmiljö. 

Som kan ses i tabell 1.3 finns det en rad olika faktorer som bidrar till risken för 

översvämning. Faktorerna är av varierande karaktär; vissa påverkar urbana 

områden till en högre grad än rurala, vissa är lätta att mäta och kvantifiera och vissa 
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beskriver isolerade händelser som t.ex. dammbrott. Utifrån de olika faktorerna 

listade i tabell 1.3 har Berggren och Christiansson (2010) identifierat tre faktorer 

som är avgörande för översvämning i stadsmiljö; det topografiska läget, den fysiska 

miljön dvs. markanvändningen samt ledningsnätets förmåga att leda bort 

regnvatten.  

Tabell 1.3 Faktorer som påverkar risken för översvämning (Clements, 2009) 
Metrologiska faktorer Mänskliga faktorer Topografiska faktorer 

Nederbörd 

 Varaktighet, mängd 
och intensitet 

Bebyggelse i 

översvämningszoner 

Dålig 

ledningsnätsstruktur 

Topografi (lågpunkter) 

Ogenomtränglig mark 

Jordmån och fukt 
Grundvattendjup 

 Snö/snösmältning Markanvändning Avrinningsmönster 

Temperatur  Urbanisering  

Vind  Avskogning  

Luftfuktighet 

Stormars aktivitet och 

riktning 

För effektiv dränering 
uppströms 

 

Säsong Klimatförändring  

 Fallerade dammar eller 

vallar 

 

 
Som nämnts ovan har det topografiska läget en avgörande roll eftersom 

avrinningsvatten letar sig till lågpunkter i landskapet till följd av gravitationen. 

Avrinningen i sin tur beror på den fysiska miljön, dvs. markanvändningen. Hårda 

ytor, t.ex. asfalt och betong, hindrar vatten från att infiltrera och ökar därmed 

avrinningen (Berggren och Christiansson, 2010). Dessutom ökar hårda ytor vattnets 

avrinningshastighet jämfört med naturlig terräng. Detta innebär att 

dagvattensystem riskerar att överbelastas snabbare ju fler hårdgjorda ytor som 

finns eftersom tiden mellan regnet och den resulterande avrinningen minskar 

(Schultz, 2001).  

Svenskt Vatten (2004) har utarbetat nationella riktlinjer för avrinningskoefficienter 

för olika typer av ytor. Koefficienterna anger den del av en yta som förväntas bidra 

till avrinningen och har ett maximalt värde av 1. Avrinningskoefficienterna är listade 

i tabell 1.4 och är angivna med avseende på ytor med måttlig lutning.  
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Tabell 1.4 Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten, 2004) 
Typ av yta Avrinningskoefficient 

Tak 0,9 

Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning 0,8 

Stensatt yta med grusfogar 0,7 

Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan 

nämnvärd vegetation 

0,4 

Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 

Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark 0,2 

Park med rik vegetation samt kuperad bergig 
skogsmark 

0,1 

Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0,1 

Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 

 

För avrinningsområden med varierande markanvändning bestäms istället en 

sammanvägd avrinningskoefficient ( ̅) med hjälp av ekvation 1.1 (Svenskt Vatten, 

2004).  

 ̅  (                 ) (        )   Ekv. 1.1 

där  

   = avrinningsområdets area, [ha] 

   = avrinningskoefficient, [-] 

 

För större urbana områden finns det sammanvägda avrinningskoefficienter 

utarbetade, vilka anges i tabell 1.5. Dessa tar hänsyn till områdets lutning och är 

praktiska att använda i de fall när en grov uppskattning av bebyggelse är tillräcklig 

för att bedöma avrinningen.  

Tabell 1.5 Sammanvägda avrinningskoefficienter för olika slag av bebyggelse (Svenskt 
Vatten, 2004) 
Bebyggelsetyp Avrinningskoefficient 

Slutet byggnadssätt, ingen vegetation 0,7 0,9 

Slutet byggnadssätt med planterade gårdar, industri- 
och skolområden 

0,5 0,7 

Öppet byggnadssätt (flerfamiljshus) 0,4 0,6 

Radhus, kedjehus 0,4 0,6 

Villor, tomter < 1000 m2 0,25 0,35 

Villor, tomter > 1000 m2 0,15 0,25 
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Den tredje faktorn identifierad av Berggren och Christiansson (2010) som till stor 

del anses bidra till översvämningsrisken i urbana områden är ledningsnätets 

förmåga att leda bort regnvatten. Ledningsnätets struktur, både systemuppbyggnad 

och dimensionering, spelar stor roll för bortförandet av regnvatten. Om systemet är 

underdimensionerat ökar risken för överbelastning eller stopp i ledningen vilket 

kan leda till översvämning (Berggren och Christiansson, 2010; Wittgren et al., 2011). 
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1.7 RAS, SKRED OCH EROSION 

1.7.1 RAS OCH SKRED I FINKORNIGA JORDAR 
Som nämnts i avsnitt 1.1.2.2 bör 

klimatförändringen innebära att tillfällen 

med extrem nederbörd ökar. Detta medför 

i sin tur att risken för skred och ras ökar 

eftersom den plötsliga regnmängden kan 

påverka markens stabilitet negativt 

(Bernes, 2007). Framförallt är områden 

nära vattendrag känsliga eftersom den 

ökade regnmängden kan orsaka ett 

kraftigt förhöjt vattenflöde, med följd att 

brinkarna förlorar sin stabilitet och 

rämnar (Bernes, 2007). Även områden 

med finkornig jord, i synnerhet lera, 

riskerar att i högre grad drabbas av skred 

och ras eftersom de förlorar sin stabilitet 

om de mättas med vatten (Bernes, 2007; 

SGU 2011). Man uppskattar att ca 50 

svenska kommuner kommer att löpa en 

ökad risk för skred och ras på grund av 

klimatförändringen (Svenskt Vatten, 

2007b). I figur 1.19 syns hur ras- och 

skredriskerna förväntas ändras i Sverige i 

samband med klimatförändringen (rött 

avser ökade risker, gult oförändrade och 

grönt minskade skredrisker). Risken är 

förhöjd längs med i princip hela ostkusten, 

runt Mälaren samt i ett stråk nord/nordost 

om Göteborg och runt Vänern. En förhöjd 

risk föreligger även i områden runt 

Kristianstad samt längs med 

Blekingekusten. 

Som nämnts tidigare visar klimatmodeller 

på att nederbörden kommer öka mest 

under vintern då evaporationen är låg. 

Detta kommer att leda till en hög markfuktighet och ett högt porvattentryck i 

marken under vintermånaderna. Under senvår och sommar minskar nederbörden 

och nivån i vattendragen sjunker relativt snabbt. Responstiden i marken är dock 

längre vilket innebär att vattennivån i marken sjunker långsammare än i 

vattendragen. På så sätt skapas en instabilitet i marken eftersom trycket i marken är 

högt och det saknas en mothållande kraft, vilket kan leda till en ökad risk för ras och 

skred (Regeringen, 2007c).  

Figur 1.19 Förändrade ras- och 

skredrisker med avseende på 

klimatförändringen (SGI, 2007) 

Rött – Ökad risk 
Gul – Oförändrad risk 
Grön – Minskad risk 
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1.7.2 EROSION LÄNGS VATTENDRAG OCH KUSTER 
Kontinuerlig erosion längs med vattendrag kan också leda till en ökad risk för ras 

och skred. Erosion kan förutom att urholka slänterna leda till att träd och rötter 

faller ner i vattendragen vilket ytterligare destabiliserar marken (SGI, 2007).  

För Skånes del innebär en höjd havsnivå att kuster som redan idag brottas med 

erosion kommer att få allt större problem i framtiden. Med kust längs med tre sidor 

och en i princip obefintlig landhöjning är Skåne speciellt utsatt jämfört med många 

andra län i Sverige (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011). Till följd av den ökade 

erosionen kan såväl bebyggelse som naturvärden komma att utsättas för allt större 

inverkan och påfrestningar (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011). Skyddsåtgärder kan 

sättas in för att temporärt sakta ner erosionen men i slutändan avstannar den inte 

förrän jämvikt har infunnit sig (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011).  
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1.8 KONSEKVENSER PÅ DRICKSVATTEN-

FÖRSÖRJNING 
”Konsekvenserna för dricksvattenförsörjningen blir avsevärda. Kvaliteten på råvattnet 

i vattentäkterna kommer sannolikt att försämras med ökade humushalter och ökad 

förorening av mikroorganismer. Risken för avbrott och förorening av dricksvattnet 

ökar med ökade risker för översvämningar, ras och skred.” 

- Klimat- och Sårbarhetsutredningen (Regeringen, 2007b) 

1.8.1 FÖRSÄMRAD RÅVATTENKVALITET I 

VATTENTÄKTER 
Enligt en rapport från Svenskt Vatten (2007b) kommer sannolikt det enskilt 

viktigaste arbetet för att långsiktigt klara Sveriges vattenförsörjning från negativa 

effekter av klimatförändringar vara skydd av vattentäkter/dricksvattenförekomster. 

Det innebär att arbetet med att kontinuerligt uppdatera utformningen av 

vattenskyddsområden kommer att vara ett viktigt klimatverktyg för kommuner.  

I avsnitt 1.4 och 1.5 togs en del av riskerna upp som är direkt kopplade till de två 

vanligaste typerna av råvatten i kommunal regi, yt- respektive grundvatten. Vissa av 

riskerna, såsom ökad mikrobiologisk tillväxt och ökade humushalter, är diffusa och 

kan uppträda i princip i alla delar av systemet vid okänd tidpunkt. Detsamma gäller 

för ändrad grundvattenkemi på grund av vattenbrist. Dessa risker är viktiga att 

känna till men är svåra att kartlägga och kvantifiera med en GIS-baserad metod och 

tas därför inte upp vidare i denna rapport.  

Vidare nämndes risken för saltvatteninträngning, vilken teoretiskt sett kan 

bestämmas genom hydrogeologiska beräkningsmodeller och simuleringar vid olika 

havsvattenstånd. Bestämning av sårbarheten kräver sålunda en hel del data 

angående befintligt och framtida uttag samt information gällande akvifärens 

egenskaper. Detta ligger utanför denna rapports fokus och sårbarheten vad gäller 

saltvatteninträngning kommer därmed inte att kartläggas eller diskuteras vidare. 

Fokus när det gäller råvattenkvalitet kommer helt att ligga på systemets sårbarhet 

på grund av ökad tillförsel av föroreningar och vattenburen smitta, eftersom denna 

har en spatial riskfördelning och kan analyseras med GIS som verktyg.  

 

1.8.2 BROTT PÅ VATTENLEDNINGSNÄT 
Ökad nederbörd i samband med klimatförändringen innebär att en del 

markområden kommer att löpa en större risk att drabbas av ras och skred. Dessa 

kraftiga markrörelser har potential att orsaka betydande skador på 

vattenledningsnätet med stora konsekvenser på samhället som följd (Svenskt 

Vatten, 2007b). 
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För vattenledningsnätet innebär brott på ledningen att trycket sjunker vilket dels 

kan leda till inträngning av förorenat vatten och dels till att det uppstår 

leveransproblem. Om trycket sjunker kan det hända att vissa hus som ligger långt 

ifrån ett vattentorn eller pumpstation inte har tillräckligt högt tryck för att vattnet 

ska rinna i tillfredsställande mängd. Dricksvattenledningar i samma ledningsgrav 

som avloppsvattnet är speciellt utsatta om dessa brister samtidigt (Svenskt Vatten, 

2007b).  

 

1.8.3 TRYCKFALL I VATTENLEDNINGAR 
Klimatförändringar kan även ha effekter som indirekt påverkar 

vattenledningssystemet. Översvämningar samt åska och blixtar kan slå ut 

kraftstationer som förser vattenverk, pumpstationer mm. med ström. Utan ström 

blir ledningsnäten trycklösa vilket som nämnts ovan kan leda till att föroreningar 

läcker in i dricksvattenledningarna eller till leveransproblem. I dagsläget räknar 

man med att ledningsnäten läcker ut 15-20% av dricksvattnet pga. olika otätheter i 

nätet. När systemet blir trycklöst kan vatten istället läcka in i ledningarna och 

förorena dricksvattnet (Svenskt Vatten, 2007b). Detta ligger dock utanför denna 

rapports fokus och kommer inte att analyseras vidare. 
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1.9 KONSEKVENSER PÅ AVLOPPS-

LEDNINGSNÄT 
”Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av 

ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår när 

avdunstningen är låg och marken vattenmättad. Extrema skyfall innebär att 

ledningarna blir överbelastade. Riskerna för bakåtströmmande vatten med 

källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning av avloppsvatten med 

åtföljande hälsorisker.” 

- Klimat- och Sårbarhetsutredningen (Regeringen, 2007b) 

1.9.1 BROTT PÅ AVLOPPSLEDNINGSNÄT 
Risken för brott på avloppsledningsnätet kommer öka i områden där risken för ras 

och skred ökar till följd av klimatförändringen. Även överbelastade dagvatten- och 

spillvattenledningar, som läcker ut vatten i omgivande mark, kan orsaka 

markinstabilitet med efterföljande skred som följd (Svenskt Vatten, 2007b). 

Brott och läckage i avloppsnätet kan dels leda till förorening av det lokala området 

samt till att inflödet av tillskottsvatten ökar. Ökade mängder tillskottsvatten är i sin 

tur en stressfaktor för den mikrobiologiska aktiviteten på avloppsreningsverk, vilket 

kan påverka reningsgraden negativt. 

Förutom den jordartsrelaterade risken för brott på ledningsnätet finns ytterligare 

tre inre faktorer eller egenskaper som påverkar ledningsnätets sårbarhet; dess 

ålder, dimension samt vilken typ av material som använts (Wittgren et al., 2011; 

Sundahl, 1996). Även yttre faktorer såsom anläggningsförfarande, 

tillverkningsnormer, underhåll och drift påverkar en lednings hållbarhet (Sundahl, 

1996; Lidström, 1996). Den tekniska livslängden på rörledningar brukar i snitt 

beräknas ligga på 70-80 år, men i gynnsamma förhållanden kan de användas i upp 

till 100 år (Svenskt Vatten, 2007a). För den intresserade hänvisas läsaren till en 

sammanställning om ledningsnätens utveckling och en generell bedömning av 

medianlivslängden gjord av Svenskt Vatten (2011). 

 

1.9.2 ÖKAD MÄNGD TILLSKOTTSVATTEN 
Långvariga regn under vinterhalvåret, då evapotranspirationen är låg, har potential 

att höja grundvattennivån kraftigt. När grundvattennivån höjs riskerar större delar 

av avloppssystemen att läggas under vatten vilket ökar tillförseln av tillskottsvatten. 

Även ökad nederbörd och höjd markfuktighet kan leda till en ökning av 

tillskottsvatten till avloppssystemen. Som nämnts ovan innebär en ökad mängd 

tillskottsvatten en stress på avloppsreningsverken, med en negativ påverkan på 

reningsgraden (Svenskt Vatten, 2007a). En ökad mängd tillskottsvatten kan även 

leda till att vatten flödar över vid bräddpunkter i systemet vilket kan kontaminera 
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recipienter. I kombinerade system innebär den ökade mängden vatten i 

avloppssystemet att risken för bakåtströmmande vatten ökar, med 

källaröversvämningar som följd. 

 

1.9.3 ÖVERBELASTADE DAGVATTENLEDNINGAR 
Ofta talar man om återkomsttider för nederbörd, ju extremare och nederbördsrikare 

regn desto längre återkomsttid. Med ett förändrat klimat räknar man med att mer 

nederbörd kommer att falla generellt sett (se avsnitt 1.1.2). Det innebär att ett         

5-årsregn kommer att motsvara en större regnmängd än i dagens klimat. På det 

följer att den regnmängd som idag har en återkomsttid på t.ex. 5 år i framtiden 

kommer att motsvara ett regn med kortare återkomsttid, t.ex. 2 år.  

Det betyder att dagens dagvattenledningar, som ofta är dimensionerade för regn 

med återkomsttider på 2-10 år, i större utsträckning kommer att utsättas för sin 

maxkapacitet. Överbelastade dagvattenledningar får olika följder beroende på vilket 

typ av avloppssystem som används. I kombinerade system ökar risken för 

bakåtströmmande vatten och översvämningar i källare. I separata system leder en 

överbelastning istället till att dagvattenbrunnar och därefter lågpunkter i landskapet 

fylls med vatten, vilket kan skapa lokala marköversvämningar. 
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1.10 KONSEKVENSER PÅ BEBYGGELSE 
”Klimatförändringarna kan allvarligt påverka befintliga och framtida 

byggnadskonstruktioner. Ökad nederbörd medför större risk för fukt och mögelskador 

samt överfulla avloppssystem och översvämningar av källare.” 

- Klimat- och Sårbarhetsutredningen (Regeringen, 2007b) 

1.10.1 MARKÖVERSVÄMNING 
Dagvattensystem kan överbelastas antingen till följd av intensiva regn eller genom 

att utloppsledningar till recipienter kan ställas under vatten vilket leder till att 

dagvattnet inte kan transporteras bort från urbana områden. I de fall 

dagvattensystemet brister i sin förmåga att transportera bort vatten söker sig 

nederbörd istället till de lågpunkter som finns i landskapet och i de urbana 

områdena. Dessa områden kan innefatta såväl naturliga topografiska lågpunkter 

såväl som de konstruerade av människan, såsom viadukter och underfarter. 

Bebyggelse som ligger i landskapets naturliga lågpunkter kan därmed riskera att 

översvämmas.  

 

1.10.2 KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR 
Som nämnts i avsnitt 1.9.2 kan risken för källaröversvämningar öka till följd av 

klimatförändringen. Risken förväntas bli större i kombinerade system där intensiv 

nederbörd samt ökade mängder tillskottsvatten kan överbelasta avloppssystemet 

vilket leder till att vattnet letar sig bakåt i systemet och flödar över i källare.  

Kombinerade system som mynnar i en recipient, t.ex. hav eller vattendrag, där 

vattennivån kan höjas till följd av klimatförändringen riskerar också att 

översvämmas då vattentrycket ökar i ledningen. Man kan därmed komma att se en 

ökad risk för översvämning i såväl kustnära områden samt områden nära 

vattendrag när vattennivån höjs och avloppsutloppet ställs under vatten.  

 

1.10.3 MARKINSTABILITET 
Skred är redan i dagsläget relativt vanliga i Sverige och kan få stora konsekvenser i 

bebyggd miljö.  Enligt en rapport från SGI (2007) förväntas risken för ras och skred i 

finkorniga jordar öka i vissa kommuner till följd av klimatförändringen. För att 

minimera risken för skred i framtida bebyggelse behöver dessa riskområden 

kartläggas och informationen tas med redan i ett planeringsskede. Genom att 

kartlägga skredriskerna även för befintlig bebyggelse kan man identifiera känsliga 

områden och vid behov inrätta eventuella åtgärds- eller evakueringsplaner.  
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Markskred kan få stora konsekvenser på samhället eftersom de inte bara påverkar 

själva byggnaderna utan även den lokala infrastrukturen såsom el, VA-anläggningar 

och gator (SGI, 2007). Detta kan få stora åverkningar på viktiga samhällsfunktioner 

såsom vattenförsörjning och transportsystemet. Ett skred i obebyggd miljö har inte 

samma betydelse eftersom inga stora värden är hotade (SGI, 2007). 
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1.11 SÅRBARHET 
För att ge både läsaren samt författaren kunskap om viktiga begrepp kopplade till 

sårbarhet och sårbarhetskartering togs detta med i litteraturstudien och redovisas i 

följande avsnitt.  

1.11.1 BEGREPPEN RISK, RESILIENS OCH 

SÅRBARHET 
Inom risk- och sårbarhetsanalys förekommer en hel del termer som för den oinvigde 

kan vara svåra att skilja på. I många fall skiljer sig även definitionerna åt mellan 

olika användare och tillämpningsområden.  

Risk relaterar till sannolikheten att negativa konsekvenser ska uppstå när en 

händelse inträffar (Rummukainen, 2010). I klimatsammanhang kan händelsen till 

exempel vara att återkomsten av extrema skyfall ökar och därmed ökar risken för 

att översvämningar sker, som då kan leda till negativa konsekvenser på bebyggelse 

och dagvattensystem. I riskanalyser kan risken antingen redovisas kvantitativt, dvs. 

med användning av kvantifierbar data, eller kvalitativt där andra värdemätare än 

siffror och beräkningar används (Berggren och Christiansson, 2010). 

Resiliens är ett systems förmåga att behålla sin funktion när den utsätts för en viss 

händelse, dvs. hur väl den står emot negativa konsekvenser utan att utlösa en 

störning (Rummukainen, 2010).  

Sårbarhet kan definieras som ett systems oförmåga att stå emot, hantera och 

återhämta sig från påfrestningar som drabbar systemet (Berggren och 

Christiansson, 2010). ISDR:s (International Strategy for Disaster Reduction) (2004) 

definierar sårbarhet som ett tillstånd bestämt av fysiska, sociala, ekonomiska eller 

miljömässiga faktorer som ökar ett samhälles mottaglighet gentemot effekter av 

negativa händelser. Man kan säga att sårbarhet är motsatsen till resiliens. Ett system 

är resilient så länge det står emot en påfrestning men sårbart inför händelser som 

utlöser störningar. En ökad resiliens innebär därför på samma gång en minskad 

sårbarhet (Rummukainen, 2010).  

Sårbarhet är alltså ofta en sammanvägning 

av olika faktorer som påverkar systemet. En 

grafisk representation av detta har tagits 

fram av ISDR (2004) och visar hur de olika 

faktorerna interagerar (se figur 1.20). I den 

här rapporten ligger fokus helt på systemens 

fysiska sårbarhet, i enlighet med metodiken 

framtagen av Karlson (2010). Med fysisk 

sårbarhet menas att det är det rent tekniska 

och materiella som står i fokus (ISDR, 

2004).  Figur 1.20 Interaktion mellan olika typer 

av sårbarhetsfaktorer (ISDR, 2004) 
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Inom bland annat kommuner utförs ofta antingen så kallade sårbarhets- eller 

riskanalyser. Skillnaden mellan dessa är att sårbarhetsanalyser alltid har det 

skyddsvärda systemet (avloppssystem, dricksvattenförsörjning etc.) i fokus medan 

riskanalyser istället har riskkällan (översvämning, ras och skred etc.) som fokus 

(Berggren och Christiansson, 2010). 

Eftersom samhället och dess system är i ständig förändring ändras även dess 

sårbarhet successivt. Problem kan uppstå när ett system i sig självt eller dess yttre 

förutsättningar ändras så pass att man inte längre är medveten om systemets 

sårbarhet. I det fallet gäller inte de beräknade riskerna (Rummukainen, 2010).  

 

1.11.2 UTFORMNING AV SÅRBARHETSINDEX 
En sårbarhetsanalys innehåller ofta flera komponenter och indata av vitt skilda 

karaktärer med olika enheter, skalor etc. För att skapa ett användbart mått på 

sårbarhet är det därför ofta inte praktiskt möjligt att använda en kvantitativ metod 

utan man behöver då en kvalitativ metod. Ett sårbarhetsindex är ett exempel på en 

användbar kvalitativ metod som kan användas vid sårbarhetsanalyser. I princip 

innebär den att variabler identifieras, vartefter ingående data normaliseras till ett 

poängsystem med en i förväg bestämd skala (Karlson, 2010).  

Under denna litteraturstudies gång har det inte framkommit några generella 

riktlinjer för hur sårbarhetsindex bör skapas. Några olika exempel på 

tillvägagångssätt har studerats (se nedan) men i princip är det i dagsläget upp till 

var och en att bestämma vilka variabler som ska tas med och om och hur dessa ska 

normaliseras. En fördel med detta är att utformning och tillämpning av 

sårbarhetsindex inte är begränsat på grund av tillgång på data, kunskap eller 

pengar. Några klara nackdelar är att det inte alltid går att jämföra sårbarhet mellan 

olika studier eller områden, samt att det finns en klar risk för att felkällor uppstår. 

 

1.11.3 SÅRBARHETSKARTERING MED GIS 
En så kallad sårbarhetskartering är helt enkelt en sårbarhetsanalys som redovisas 

grafiskt. Sårbarhetskarteringar kan göras med olika typer av grafiska analysverktyg. 

I en gratis metod av Berggren och Christiansson (2010) användes Paint.net för att 

illustrera sårbarheten. Karlson (2010) valde istället att använda sig av det 

licensierade programmet ArcGIS. Eftersom många av riskerna kopplade till klimatet 

har en spatial fördelning är GIS (geografiska informationssystem) ett utmärkt 

verktyg för att analysera samt grafiskt visa ett systems sårbarhet inför den 

förestående klimatförändringen. En ytterligare fördel med GIS är att många olika 

typer av information, till exempel bebyggelse, markanvändning, mm., kan kopplas 

till sårbarhetskarteringen vilket ger ett extra djup till analysen.  
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1.11.4 TIDIGARE STUDIER  
I en rapport av Wittgren et al. (2011) presenterades tre olika sårbarhetsindex 

kopplade till VA-systemet i Stockholms län. Rapporten bygger till stora delar på ett 

examensarbete utfört av Karlson (2010) där en metodik för framtagning av 

sårbarhetsindex för VA-system togs fram. Karlson (2010) beskriver utförligt 

processen och de hänsynstaganden som gjorts vid utformningen av denna metodik. 

För mer ingående detaljer angående skapandet av sårbarhetsindex hänvisas läsaren 

till denna rapport. Karlson (2010) utformade sårbarhetsindex med en 5-gradig skala 

(klass 1-5) utifrån konceptuella modeller för 2 olika VA-system; vattenförsörjning 

samt avloppsledningsnät. Högst riskfaktor (klass 5) gavs till data där värdet var 

odefinierat med motiveringen att det föreligger stor osäkerhet för dessa 

datapunkter. I rapporten av Wittgren et al. (2011) presenteras även ett 

sårbarhetsindex för översvämning på grund av underdimensionerade 

dagvattenledningar. 

Karlson (2010) betonar vikten av transparens samt effektivitet när man skapar ett 

sårbarhetsindex i syfte att använda det som ett analysverktyg. För att uppnå 

transparens krävs att metodiken grundar sig på att data är lättillgänglig, att 

mjukvaran som används är gratis eller allmänt spridd samt att metodiken är enkel 

att ta till sig och använda. För att skapa ett effektivt sårbarhetsindex är det 

framförallt viktigt att antal ingående variabler samt skalan begränsas. Om för många 

variabler inkluderas i indexet leder detta till en osäkerhet vad gäller vikten av varje 

enskild variabel samt att metoden riskerar att bli för komplex (Karlson, 2010). I de 

fall skalan är för omfattande menar Karlson (2010) att förståelse för resultaten kan 

gå förlorad eftersom gränsdragningen inte blir tydlig. Man kan dessutom debattera 

rimligheten av ett analysverktyg med för hög upplösning med tanke på att indata 

ofta är ganska grov och översiktlig. Det finns enligt Karlson (2010) en risk att för 

stort förtroende läggs på resultaten och en för hög upplösning kan då leda till 

inkorrekta slutsatser. En för detaljerad skala innebär således att ett ineffektivt 

instrument för beslutsfattning skapas.  

I en rapport av Berggren och Christiansson (2010) utvecklades en enkel och i 

praktiken gratis metodik för sårbarhetsbedömning av översvämningsrisker i urbana 

områden med tillämpning i Lunds kommun. Metoden är kvalitativ och delar in 

stadens sårbarhet i en 5-gradig skala mellan låg (klass 1) och hög riskfaktor (klass 

5). I analysen identifierades tre olika variabler som med hjälp av en 

kalibreringsmetod gavs olika korrelationskoefficienter. Studien hade som mål att 

skapa ett gratis analysverktyg med hög transparens men analysen visade på 

svårigheten att gratis få tillgång till data av tillräcklig kvalitet för att göra någon 

djupgående analys. 
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DEL 2: METODBESKRIVNING 
 

2.1 ÖVERGRIPANDE METOD 
I detta kapitel förklaras den övergripande metodik eller angreppssätt som använts 

för att tackla de frågeställningar som funnits under arbetets gång. Metoden är i stora 

delar en vidareutveckling av de metoder Karlson (2010) samt Wittgren et al. (2011) 

tagit fram med syfte att kunna identifiera sårbarhet för olika delar av VA-systemet. 

STEG 1: IDENTIFIERING AV KLIMATRISKER OCH KONSEKVENSER 
Det första steget i metoden är att identifiera de klimatrisker och konsekvenser som 

är aktuella för det studerade området. Analysen i det här arbetet har gjorts med 

avseende på en kommun men metoden är i princip applicerbar på såväl en regional 

som en lokal nivå.  

I litteraturstudien har de vanligast nämnda klimatriskerna kopplade till VA-

hanteringen identifierats och förklarats. Det bör nämnas att studien inte inkluderat 

alla tänkbara risker och scenarion, samt att vissa risker kan uppstå i framtiden som 

vi i dagsläget inte har identifierat. Allteftersom kunskapen om klimatförändringar 

ökar kan man alltså behöva ta hänsyn till fler klimatrisker. Det innebär också att 

vissa risker som identifieras idag kan bli inaktuella i framtiden samtidigt som andra 

risker får ökat vetenskapligt stöd. I tabell 2.1 listas en sammanfattning av de 

klimatrisker som identifierats i litteraturstudien.  

Tabell 2.1 Identifierade klimatrisker kopplade till VA-hanteringen 

Klimatrisker 

Kvalitetsförändringar i grundvatten 
- Saltvatteninträngning 
- Ökad tillförsel av föroreningar 
- Ökad tillförsel av vattenburen smitta 
- Minskade vattenresurser 

 
Kvalitetsförändringar i ytvatten 

- Ökad mikrobiologisk tillväxt 
- Ökade humushalter 
- Ökad tillförsel av föroreningar 

 
Översvämning 

- Högre vattenstånd i hav, sjöar och vattendrag 
- Högre grundvattenstånd 
- Ökad nederbörd i bebyggd miljö 

 
Ras, skred och erosion 

- Ras och skred i finkorniga jordar 
- Erosion längs vattendrag och kuster 
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Klimatförändringen medför alltså en förhöjd risk för bland annat översvämningar, 

ras och skred. Detta kommer oundvikligen få konsekvenser på samhället och på 

infrastrukturen. Denna rapport fokuserar på konsekvenser och sårbarheten på tre 

olika samhällssystem nära kopplade till VA-hanteringen; dricksvattenförsörjning, 

vatten- och avloppsledningsnät samt bebyggelse. I avsnitt 1.8:10 nämndes de 

konsekvenser som anses ha potentiellt störst påverkan på respektive system och 

därmed bidrar mest till dess sårbarhet med avseende på ett förändrat klimat. Som 

nämnts tidigare ligger fokus på den fysiska sårbarheten av respektive system och 

därmed nämns konsekvenser som är av en rent teknisk natur. Det är viktigt att 

komma ihåg att konsekvenser på den fysiska infrastrukturen i sin tur kan innebära 

en ökad sårbarhet för människans miljö, hälsa och säkerhet. I tabell 2.2 listas en 

sammanfattning av konsekvenserna kopplade till de tekniska systemen. 

Tabell 2.2 Identifierade konsekvenser av klimatförändringen på tre samhällssystem  
kopplade till VA-hanteringen 

Berört system Konsekvenser 

Dricksvattenförsörjning Försämrad råvattenkvalitet i vattentäkter 
 Brott på vattenledningsnät 
 Tryckfall i vattenledningar 
  
Avloppsledningsnät Brott på avloppsledningsnät 
 Ökad mängd tillskottsvatten 
 Överbelastade dagvattenledningar 

  
Bebyggelse Marköversvämning 
 Källaröversvämningar 

 Markinstabilitet 
 

För att kunna avgöra vilka klimatrisker och konsekvenser som är aktuella för det 

studerade området krävs en översiktlig genomgång av hur klimatet förväntas 

förändras i just det området. I norra Sverige är till exempel saltvatteninträngning 

inte ett potentiellt lika stort problem som i södra Götaland i och med landhöjningen. 

Där innebär kanske en ökad avrinning i de stora älvarna en större risk med 

översvämning och skred som följd. När det gäller drickvattenförsörjningen bör man 

även identifiera vilken typ av råvattenkälla som används eftersom de specifika 

riskerna kopplade till olika typer av vatten skiljer sig åt.  

 

STEG 2: BESTÄM SÅRBARHETSINDEX OCH INDIKATORER 
När klimatrisker och konsekvenser för det studerade området har bestämts är nästa 

steg att skapa ett sårbarhetsindex, SI, som kan identifiera och kvantifiera ett systems 

fysiska sårbarhet. Ett sårbarhetsindex är en sammansättning av olika variabler, även 

kallade indikatorer, som kan påvisa systemets sårbarhet. Det finns både enkla och 

sammanvägda indikatorer. Enkla indikatorer antas här vara variabler som direkt 

kan kopplas till systemets sårbarhet, till exempel topografi, ett attribut eller ett 

topologiskt samband. En sammanvägd indikator är en sammansättning av olika 

variabler vilka tillsammans bidrar till systemets sårbarhet (Karlson, 2010). Ett 



45 
 

exempel är den inerta brottrisken för en ledning vilken bland annat kan antas bero 

på ålder, typ av material och dimension av ledningen (Karlson, 2010).  

För att skapa ett generellt, användbart och effektivt sårbarhetsindex krävs kunskap 

om systemets sårbarhet och vilka variabler som bör ingå för att kunna påvisa 

sårbarheten. En viktig faktor som kan avgöra utformningen av ett sårbarhetsindex 

är huruvida det finns data att tillgå och vilken typ och kvalitet denna har (se steg 3 

nedan). Utformningen av ett sårbarhetsindex bör ses som en aktiv och kontinuerlig 

process. Att i framtida studier använda sig direkt av de index som detta arbete tar 

fram måste prövas igen. Det är då viktigt att man har en grundförståelse för 

problematiken kopplad till respektive system så att man kan vidareutveckla 

sårbarhetsindexen. Datainsamling och utformning av ett sårbarhetsindex kan och 

bör därmed fortlöpa samtidigt. I vissa fall kan brist på data innebära att man måste 

omforma ett sårbarhetsindex och i andra fall att det inte är möjligt att utföra en 

analys överhuvudtaget. 

 

STEG 3: INSAMLING AV DATA 
Som nämnts i steg 2 bör utformningen av ett sårbarhetsindex ske löpande med 

insamling av data. Initialt bör en översiktlig genomgång göras över vilka data man 

kan behöva. I första hand bör man sedan vända sig till den aktuella kommunen för 

att se över vilken befintlig information som finns att tillgå. Ofta kan insamling av 

data från olika förvaltningar vara nödvändigt, t.ex. tekniska kontoret, 

miljöförvaltningen etc. Om analysen görs i ett regionalt perspektiv bör man vara 

medveten om svårigheterna beträffande att få tillgång till data över kommungränser 

(Karlson, 2010). Det är viktigt att tänka på att digitaliserade datalager från skilda 

källor ofta anges i olika projektioner och/eller koordinatsystem. Det kan då bli 

aktuellt att omformatera data så att samma koordinatsystem används i alla 

datalager. 

Andra instanser som kan bidra med relevant information är Lantmäteriet, 

Länsstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), SMHI, Statens 

Geotekniska Institut (SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). I tabell 2.3 

ges exempel på vilken typ av data man kan få tillgång till från olika källor. Tanken är 

att tabellen ska ge en indikation om var man kan vända sig för att få tillgång till 

information, men det är inte alltid säkert att data finns att tillgå för alla kommuner. 

Det bör även påpekas att viss typ av data (t.ex. vattenledningsnätets sträckning) inte 

alltid kan ges ut eller publiceras av säkerhetsskäl. I många fall kostar det dessutom 

pengar att få tillgång till information i databaser och liknande, vilket kan vara en 

begränsande faktor.  
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Tabell 2.3 Exempel på olika typ av data/information kopplat till respektive källa 

Källa Typ av data 

Kommunen Ledningsnät (t.ex. sträckning, ålder, material, dimension) 
 Vattenverk, reningsverk, vattenskyddsområden 
 Bebyggelse 
 Miljöfarlig verksamhet 
 Anmälningspliktig verksamhet (t.ex. bensinstationer) 
 Vägnät (t.ex. vägar med farligt gods) 
 Enskilda avlopp 
  
Lantmäteriet Topografi (Digital höjdmodell) 
 Markanvändning 
  
Länsstyrelsen Inventering av MIFO-verksamheter 
  
MSB Översvämningskartering 

 Stabilitetskartering (endast utförd i vissa kommuner) 
 Naturolycksdatabas (t.ex. översvämningar, ras, skred) 

  
SMHI Klimatdata (t.ex. framtida havsvattenstånd, vattenföring) 
  
SGI Skreddatabas 

 Erosionskartor 
  

SGU Jordartsdatabas 
 Brunnsarkivet 
 

STEG 4: RISKKLASSNING OCH NORMALISERING AV DATA 
När data har samlats in och syftet är att anpassa data till en i förväg bestämd skala 

måste värdena på varje enskild indikator normaliseras för att kunna vägas ihop och 

ge ett ”värde” på sårbarheten. I avsnitt 1.11.4 diskuterades kort hur normaliseringen 

utförts i tidigare studier, för ytterligare information om tillvägagångssätt hänvisas 

läsaren till respektive rapport. Med hänsyn till den risk som föreligger vid skapandet 

av ett för detaljerat sårbarhetsindex förordas och används i denna rapport generellt 

den metod som beskrivs av Karlson (2010) och som bygger på en 5-gradig skala där 

odefinierade värden ges den högsta riskfaktorn (klass 5) på grund av den osäkerhet 

som det medför. När det gäller karteringen av skredrisken bedöms det föreligga så 

stor osäkerhet att en 3-gradig skala har valts istället för en 5-gradig, enligt en 

metodik utformad av Lindén (2010). Eftersom en del data gås förlorad vid en 

normaliseringsprocess så har denna metod inte applicerats för alla sårbarhetsindex, 

se detaljer för respektive index.  

Det föreligger en stor risk för felkällor när det kommer till riskklassning och 

normalisering av data eftersom resultaten av en analys riskerar att färgas av 

personliga åsikter och erfarenheter. Det är därför viktigt att en metod utvecklas som 

är enkel, transparent och i så hög grad som möjligt kan appliceras på data 

oberoende av källa. Metodiken för framtagning av riskklassning samt normalisering 

av kvantitativ respektive kvalitativ data görs på två olika sätt som i stort följer det 

resonemang som förs i Karlson (2010) (se nedan). 
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Kvantitativa data har riskklassats och normaliserats genom att skapa naturliga 

brytpunkter med Jenks metod; ”Natural breaks (Jenks)” i ArcGIS. De klasser som 

skapas med metoden baseras på naturliga grupperingar inom det dataset som 

analyseras. Brytpunkterna skapas där det finns en större variation mellan 

datapunkter och grupperar därmed data som anses ha liknande egenskaper (ArcGIS 

10 Help, 2012). För att få en bra fördelning mellan brytpunkterna bör de 

odefinierade värdena exkluderas ur analysen (dvs. man räknar inte med 

nollvärden). Klassificeringen är specifik för det individuella dataset som analyserats 

(Karlson, 2010) och de gränser som sätts i denna rapport bör därför inte användas 

som norm för vidare analyser.  

Kvalitativa data riskklassades istället efter diskussioner med experter inom 

respektive teknikområde på Tyréns AB i Malmö, samt även baserats på tidigare 

studier av bland annat Lindén (2010), Karlson (2010) och Wittgren et al. (2011). För 

mer information och motivering till riskklassningen hänvisas läsaren till respektive 

studie. 

 

STEG 5: VIKTNING AV INDIKATORER 
När de ingående indikatorerna och variablerna har identifierats och normaliserats 

kan de vägas mot varandra med hjälp av viktningsfaktorer. Dessa viktningsfaktorer 

används i de fall sammanvägda indikatorer ska tas fram och anger i vilken 

utsträckning varje individuell variabel väntas påverka sårbarheten. Som diskuteras i 

Karlson (2010) kan bidragen från varje indikator och därmed dess viktningsfaktor 

bestämmas med hjälp av expertkunskap. Detta är dock en väldigt svår och 

tidsödande metod om många indikatorer ingår i ett sårbarhetsindex. Försök att 

bedöma varje indikators bidrag ökar dessutom risken för bias. I de fall då det är 

svårt att bedöma varje enskild indikators bidrag kan man istället använda en metod 

där varje indikator ges samma viktningsfaktor (Karlson, 2010). Detta är inte 

nödvändigtvis den bästa metoden men den har valts eftersom osäkerheten är stor 

vad gäller framtida samhället.  

 

Viktningen görs så att värdet 1 delas upp på antal ingående indikatorer. Om det 

ingår 4 variabler får varje indikator en viktningsfaktor på 0.25 osv. 

 

STEG 6: FÖRBEREDELSER OCH GIS-ANALYS 
Indata och utdata-mappar bör skapas för att underlätta arbetet med själva GIS-

analysen. Indata behöver eventuellt transformeras till ett och samma 

koordinatsystem. Om data levereras som koordinatpunkter och inte som shape-filer 

i GIS behöver datapunkterna läggas in i en dbf-fil (databas-fil) som ArcGIS kan läsa.  

Själva GIS-analysen för respektive sårbarhetsindex görs med en rad olika 

kommandon i ArcGIS. Principen går ut på att normalisera och riskklassa varje 

variabel i en attributtabell varefter riskerna vägs ihop genom överlagringar mellan 
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de aktuella lagren. I så stor utsträckning som möjligt sparas fälten i 

attributtabellerna till nya lager för att behålla spårbarheten.  

GIS-analysen genererar en sårbarhetskartering där en färgkodning visar 

sårbarheten av den sammanvägda risken för de olika indikatorerna. Processen 

skiljer sig åt mellan de olika sårbarhetsindexen och involverar ett flertal steg som 

inte förklaras närmare i detta avsnitt.  

 

STEG 7: IDENTIFIERA KRITISKA OMRÅDEN 
När sårbarhetskarteringen tagits fram har man möjlighet att identifiera kritiska 

områden med avseende på respektive hotbild. En enkel färgkodning från grön till 

röd ger användaren en möjlighet att snabbt skaffa sig en bild av vilka områden i 

kommunen som riskerar att drabbas hårdare till följd av klimatförändringar. Genom 

att behålla all information från de olika lagrens attributtabeller kan man gå tillbaka 

och få information om de ursprungliga datalagren. Det kan t.ex. handla om att 

identifiera anläggningsår och materialtyp för ett segment av ledningsnät med hög 

sårbarhet. Den här typen av spårbarhet är viktig för det fortsatta arbetet med 

sårbarhetskarteringen. Syftet med karteringen ska inte bara vara att ge en 

översiktlig bild av sårbarheten utan även att ge användaren möjlighet att gå in på 

djupet och analysera varje indikator för sig. 

 

STEG 8: KÄNSLIGHETS- ELLER OSÄKERHETSANALYS 
I den här metoden har flera antaganden gjorts vad gäller t.ex. viktningsfaktorer, 

buffertzoner samt riskklassning. För att en metod ska vara användbar bör de 

antaganden och val som gjorts utvärderas (Karlson, 2010). Detta kan göras i form av 

antingen en känslighetsanalys eller osäkerhetsanalys. En känslighetsanalys 

utvärderar varje parameters betydelse för resultatet genom att variera en 

parameter i taget. I studierna av Christiansson och Berggren (2010), Karlson (2010) 

samt Wittgren et al. (2011) har känslighetsanalyser utförts på lite olika sätt med 

olika svårighetsgrad. Som ett komplement till dessa har därför istället en 

osäkerhetsanalys utförts i det här arbetet. 

En osäkerhetsanalys tittar på vilka felkällor och osäkerheter som finns inom 

metoden, detta kan inkludera såväl bristfällig data som själva utformningen av 

sårbarhetsindexen. Analysen görs för att diskutera vilka osäkerhetsmoment som 

finns och hur detta kan påverka resultaten snarare än hur viktig varje parameter är 

för resultatet. Osäkerhetsanalysen kan även den göras genom beräkningar men i det 

här arbetet har analysen utförts i löpande text (se avsnitt 4.1). 

  



49 
 

2.2 OMRÅDESBESKRIVNING BROMÖLLA 

KOMMUN 
Modellen och den utarbetade metodiken applicerades på Bromölla kommun av två 

olika anledningar. För det första var målet med arbetet att skapa ett verktyg som 

kunde användas i ett kommunalt perspektiv. För det andra fanns mycket data redan 

tillgänglig eftersom det sedan innan fanns ett etablerat samarbete mellan Bromölla 

Energi & Vatten och Tyréns AB. För att få en överblick över VA-systemet i Bromölla 

kommun följer här en områdesbeskrivning. 

2.2.1 GENERELL INFORMATION 
Bromölla kommun ligger i 

nordöstra Skåne på gränsen mot 

Blekinge. Det bor ca 12 000 

personer i kommunen varav          

ca 7 500 personer återfinns i 

huvudorten Bromölla (Bromölla 

kommun, 2011). Kommunen 

domineras av närheten till vatten. 

Förutom Skånes största sjö, 

Ivösjön, finns här också en mängd 

små sjöar. Några viktiga vattendrag 

är Lillån, Holjeån och Skräbeån. 

Kommunen ligger i sin helhet inom 

Skräbeåns avrinningsområde som i 

sin tur mynnar ut i Hanöbukten 

(Hjertzell och Cervin, 2005). 

Många sjöar och vattendrag har en 

rik biologisk mångfald och är 

Natura 2000-områden.  

Bromölla kommuns topografi och 

landskap är väldigt varierat. 

Kommunen gränsar i väster till 

Ivösjöns strand och i öster reser 

sig Ryssberget. I norr dominerar 

Västanåberget samt Ryssberget 

och i söder präglas landskapet av 

närheten till havet och gränsar till 

Hanöbukten. Figur 2.1 visar en 

översiktlig bild av topografin i Bromölla kommun. 

För mer detaljerad information gällande vatten, naturmiljö och skyddsvärda 

områden hänvisas läsaren till den utförliga rapporten av Hjertzell och Cervin 

(2005). 

Figur 2.1 Topografisk karta Bromölla kommun 
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2.2.2 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 
I Bromölla kommun tillhandahålls dricksvatten endast från bergborrade 

grundvattenbrunnar (Bromölla Energi & Vatten, okänt år). I dagsläget är 6 

kommunala vattenverk i drift; Bromölla, Nymölla, Drögsperyd, Gualöv, Näsum och 

Axeltorp (Bromölla Energi & Vatten, 2012). Det finns även en vattentäkt i Råby men 

vattenverket där är nerlagt. Det kommunala VA-bolaget förser totalt ca 10 000 av 

kommunens 12 000 invånare med rent vatten (Bromölla Energi & Vatten, okänt år). 

De resterande 2000 invånarna får sitt vatten från brunnar, antingen enskilda eller i 

regi av en vattenförening (Sundahl och Svensson, 2010). I figur 2.2 ges en översiktlig 

bild av VA-systemet i Bromölla stad. 

Som nämnts ovan finns det i dagsläget 6 vattenverk i drift, men planer finns för att 

centrera verksamheten till endast 3 verk (Cirkulation, 2010). Detta görs genom att 

lägga ner verken i Gualöv, Näsum, Råby och Axeltorp samtidigt som man ökar 

uttaget ifrån de kvarvarande verken; Nymölla, Bromölla och Drögsperyd 

(Cirkulation, 2010; Persson, 2010). Syftet med att centrera verksamheten är dels att 

minska underhållet samt att säkra dricksvattenkvalitén (Persson, 2009). Det finns 

även kvalitets- och kapacitetsproblem i de vattentäkter som försörjer de vattenverk 

som ska läggas ner, vilket är en bidragande faktor till att de avvecklas (Persson, 

2009). Tillgången till dricksvatten i de orter där vattenverken läggs ner säkras 

genom att bygga överföringsledningar (Cirkulation, 2009). 

Enligt en ny vattendom från 2010 har Bromölla kommun fått tillstånd att öka 

uttagskapaciteten i vattentäkten i Bromölla stad från dagens 2400 kubikmeter till 

4752 kubikmeter (Sundahl och Svensson, 2010; Persson, 2010). En konsekvens av 

det ökade uttaget av vatten är att skyddsområdet omkring vattenverket måste 

utökas (Göth, 2011). Detta får framförallt konsekvenser för de lantbrukare som äger 

mark inom det utökade skyddsområdet. Restriktioner vad gäller användning och 

hantering av bekämpningsmedel blir mer rigorösa (Göth, 2011).  

Det har under en tid pågått diskussioner om att på sikt leverera dricksvatten till 

grannkommunen Olofström genom en överföringsledning (Trulsson, 2011). Nu går 

Figur 2.2 Översiktlig beskrivning av VA-systemet i Bromölla stad 

(Bromölla Energi & Vatten, okänt år) 
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diskussionerna mot att man dessutom ska slå ihop VA-verksamheten i de fyra 

grannkommunerna Bromölla, Osby, Östra Göinge samt Olofström. En eventuell 

sammanslagning av kommunernas VA-hantering förväntas ske tidigast vid årsskiftet 

2012-13 (Cirkulation, 2012). 

2.2.3 AVLOPPSVATTEN 
Avloppsvattnet i Bromölla kommun transporteras främst i ett så kallat duplikat 

system vilket innebär att det transporteras skiljt från dagvattnet. Centralt i Bromölla 

stad finns även kombinerade ledningar där spill- och dagvatten mixas. I huvudsak 

används ledningar med principen självfall, där vattnet rinner med hjälp av 

tyngdkraften. Det finns dock även pumpstationer vilka höjer vattennivån i de 

lågpunkter där självfallsprincipen inte är möjlig. Ledningssystemet är generellt sett 

designat för flöden med 2- till 10-års återkomsttid (Bromölla Energi & Vatten, okänt 

år).  

Det finns två avloppsreningsverk i Bromölla kommun; ett i huvudorten Bromölla 

och ett i Näsum. Reningen sker i en traditionell 3-stegs process som inkluderar 

mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det renade vattnet från Bromöllaverket leds 

ut i Hanöbukten medan det renade vattnet från Näsum släpps ut i Holjeån, norr om 

Ivösjön (Bromölla Energi & Vatten, okänt år). Utanför den kommunala 

verksamheten finns ca 650 hushåll med enskilda avlopp (Bromölla kommun, 2010).  

I samband med att vattenverken på vissa orter i kommunen läggs ner kommer en 

överföringsledning mellan Bromölla och Näsum att grävas ner för att säkra 

vattenförsörjningen. Av praktiska skäl lägger man samtidigt ner en 

överföringsledning för spillvatten. Planer finns även för att koppla in enskilda 

avlopp på det befintliga spillvattennätet. 

2.2.4 BEBYGGELSE 
Befolkningen i Bromölla kommun är centrerad till huvudorten Bromölla där 

företaget Ifö Sanitär är en stor arbetsgivare, vilken är förlagd alldeles intill Ivösjöns 

strand. De andra större orterna i kommunen utgörs av Näsum i norr, Gualöv i väster, 

Valje i öster samt Edenryd och Nymölla i söder. I Nymölla, där Skräbeån mynnar i 

Hanöbukten, återfinns en annan stor arbetsgivare i form av Stora Ensos massabruk. 

Bebyggelsen i stadsmiljö är överlag varierad med inslag av flerfamiljsbostäder såväl 

som villor och bedöms inte vara så koncentrerad.  Orterna Näsum, Nymölla, 

Edenryd, Valje samt Gualöv har överlag en mindre tät bebyggelse än huvudorten 

Bromölla. 

Planer och visioner finns på en fortsatt exploatering och utveckling av olika 

områden i kommunen, främst kring huvudorterna. Undantaget är Nymölla där man 

inte vill att bebyggelsen ska hindra industriverksamheten vid massabruket 

(Bromölla kommun, 2006). Bland annat har en detaljplan upprättats för en 

exploatering i centrala Bromölla ner mot Ivösjöns strand (Mårtensson, 2011). I 

dagsläget bedöms därför utvecklingen i kommunen gå mot urbanisering och 

förtätning av befintliga städer.  
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2.3 IDENTIFIERADE KLIMATRISKER OCH 

KONSEKVENSER 
Litteraturstudien visade att för den del av Sverige där Bromölla kommun ingår 

väntas medelnederbörden öka under vintern och minska under sommaren. 

Dessutom väntas intensiva regn återkomma mer frekvent än i dagsläget. Detta bör 

öka vattenståndet i sjöar och vattendrag periodvis vilket kan leda till översvämning 

längs med vattendragsgränser. Översvämning till följd av ökad nederbörd i bebyggd 

miljö identifierades också som ett potentiellt problem. Eftersom Bromölla är en 

kustkommun förväntas stigande havsnivåer påverka infrastruktur vid kusten. Det 

innebär bl. a att brunnar kan drabbas av saltvatteninträngning i större utsträckning. 

En områdesstudie visade att Bromöllas dricksvatten i dagsläget uteslutande tas från 

grundvattenkällor. Det innebär att klimatrisker specifikt associerade med ytvatten 

inte är aktuella i dagsläget. I tabell 2.4 sammanfattas de klimatrisker, dvs. effekter av 

klimatförändringarna, som har identifierats och som är aktuella för Bromölla 

kommun.  

Tabell 2.4 Identifierade klimatrisker för Bromölla kommun 

Identifierade klimatrisker för Bromölla kommun 

Klimatrisker i grundvatten 
- Saltvatteninträngning 
- Ökad tillförsel av föroreningar  
- Ökad tillförsel av vattenburen smitta 
- Minskade vattenresurser 

 
Översvämning 

- Högre vattenstånd i hav, sjöar och vattendrag 
- Högre grundvattenstånd 
- Ökad nederbörd i bebyggd miljö 

 
Ras, skred och erosion 

- Ras och skred i finkorniga jordar 
- Erosion längs vattendrag och kuster 

 

De identifierade klimatriskerna kommer att få konsekvenser på samhället och dess 

infrastruktur. Inom ramen för det här arbetet har några konsekvenser med 

utgångspunkt från viktiga samhällssystem studerats närmare, dessa listas i tabell 

2.5. Valet av vilka konsekvenser som studerats har delvis gjorts efter tidigare studier 

av Karlson (2010) och Wittgren et al. (2011) samt även efter vad som har ansetts 

praktiskt och tidsmässigt möjligt att genomföra. Det är värt att notera att en och 

samma klimatrisk kan få flera konsekvenser kopplade till olika system. 
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Tabell 2.5 Studerade konsekvenser i Bromölla kommun, kopplade till olika  
samhällssystem och klimatrisker 

Berört system Klimatrisk Studerad konsekvens 

Dricksvatten- 
försörjning 

- Ökad tillförsel av 
föroreningar 

- Försämrad råvattenkvalitet på grund 
av MIFO-objekt samt odlad mark 

 - Ökad tillförsel av 
vattenburen smitta 

- Försämrad råvattenkvalitet på grund 
av enskilda avlopp 

 - Ras och skred i 
finkorniga jordar 

- Brott på vattenledningsnät 

   

Avlopps-
ledningsnät 

- Ras och skred i 
finkorniga jordar 

- Brott på spill- samt 
dagvattenledningsnät 

 - Ökad nederbörd i 
bebyggd miljö 

- Överbelastade dagvattenledningar på 
grund av underdimensionering  

   

Bebyggelse - Ökad nederbörd i 
bebyggd miljö 

- Översvämning på grund av 
underdimensionerade 
dagvattenledningar 

 - Ökad nederbörd i 
bebyggd miljö 

- Översvämning i lågpunkter inom 
bebyggelse 

 - Ras och skred i 
finkorniga jordar 

- Markinstabilitet i bebyggelse 

 
Utifrån de konsekvenser som identifierats och listas ovan i tabell 2.5 har ett antal 

olika sårbarhetsindex tagits fram och vidareutvecklats från Karlson (2010). 

Sammanställningen och illustrationerna nedan visat de sårbarhetsindex som 

presenteras i arbetet kopplat till respektive typ av infrastruktur aktuell i Bromölla 

kommun; ledningsnät, grundvattentäkt och bebyggelse.  

  

Brott på ledningsnät (spill-, dag- samt dricksvattennät) 

Försämrad råvattenkvalitet i grundvattentäkter 

•MIFO-objekt 

•Odlad mark 

•Enskilda avlopp 

Översvämning i bebyggelse 

•Underdimensionerade dagvattenledningar 

•Lågpunkter 

Markinstabilitet i bebyggelse 
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2.4 SKREDRISK 
Eftersom det saknades en översiktlig analys av skredrisken i kommunen gjordes 

initialt en separat analys och kartering av skredrisken enligt en metodik framtagen 

av Lindén (2010). Metoden tar fram en 3-gradig sårbarhetskartering av skredrisken 

i en kommun. 

Risken för skred antas bero på framförallt tre variabler; lutning, jordarters 

skredbenägenhet samt avstånd till vatten. Detta baseras på information från 

Skredkommissionen (1995) som säger att risken för skred är störst i leriga områden 

där lutningen överstiger 1:10, dvs. >10 %, samt i branta slänter mot vattendrag. Risk 

för spontana skred kan dock även uppstå i leriga jordar där lutningen överstiger 10 

% oavsett om de gränsar mot vattendrag eller ej (Lindén, 2010).  

För att ta hänsyn till båda dessa risker skapades två risklager, ett som bara tog 

hänsyn till lerområden med lutning >10 % samt ett lager som tog hänsyn till alla tre 

faktorerna. Dessa lager lades ihop till ett lager som visade den totala sammanvägda 

skredrisken, vilken kan beskrivas med ekvation 2.1. 

       (                         )  (              ) Ekv. 2.1 

där 

        = sammanvägd indikator för skredrisk 

          = enkel indikator för jordartstyp 

          = enkel indikator för lutning 

         = enkel indikator för avstånd till vatten 

       = enkel indikator för leriga jordar 

 

I tabell 2.6 visas de datalager som användes i skredriskanalysen, var de inhämtats 

samt deras detaljnivå.  

Tabell 2.6 Ingående datalager i skredriskanalys 

Datalager Källa Detaljnivå 

Jordartskarta Bromölla 
kommun 

SGU 14 kategorier 

Digital höjdmodell, NNH Lantmäteriet Upplösning 2*2 m 

Översvämningskartering MSB 1 sjö + 2 vattendrag 

Sjöar och vattendrag Bromölla Energi & 
Vatten 

Samtliga sjöar och vattendrag 

 
Klassningen av de ingående jordarterna skedde efter diskussion med Mattias Lindén 

(2012). I tabell 2.7 visas den grova indelning som gjordes. Det bör påpekas att en 

mer detaljerad jordartskarta tillåter noggrannare klassning än vad som gjorts i detta 

fall.  
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Tabell 2.7 Normalisering av förekommande jordarter i Bromölla kommun 

Jordart Riskklass (Ijordart) 

Urberg, Sedimentär berggrund 0 

Torv, Fyllning på okänt underlag, Isälvssediment, 
Postglacial sand 

1 

Glacialt havs- och sjösediment (silt – sand),  
Morän (lerfri) 

2 

Lera (ospec.), Morän (lerig, finlera, grovlera), Silt, 
Svämsediment (ler – grus) 

3 

 
Den kritiska lutningen för skred bestämdes till 10 %, vilket innebär att områden 

med en lutning ≥ 10 % riskerar att drabbas av skred. Klassificeringen gjordes enligt 

tabell 2.8. 

Tabell 2.8 Klassificering av lutning 

Lutning [%] Riskklass (Ilutning) 

< 10 0 

≥ 10 1 

 
För att bedöma risken till följd av klimatförändringar användes en 

översvämningskartering baserad på värsta scenariot: högsta dimensionerade flöde. 

Eftersom grundvattennivån ökar vid högre vattenstånd togs detta med i 

beräkningarna genom att skapa en buffertzon kring översvämningskarteringen. På 

detta sätt kan man ta hänsyn till ett ökat portryck i marken även omkring själva 

översvämningen. I MSB:s översvämningskartering tas bara Holjeån, Ivösjön samt 

Skräbeån med i beräkningarna. Ett intresse fanns dock för att även studera 

skredrisken kring Levrasjön. I brist på hydrologisk information för sjön antogs 

vattennivån förbli oförändrad och att samma buffertzon på 100 m var tillräcklig för 

att bestämma skredrisken runt sjön. Även utloppet från Levrasjön till Ivösjön togs 

med i beräkningarna. I tabell 2.9 anges den klassificering som användes för 

avståndet till vattenyta. 

Tabell 2.9 Klassificering av avstånd till vattenyta 

Avstånd till vattenyta [m] Riskklass (Ivatten) 

> 100 0 

< 100 1 
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2.5 BROTT PÅ LEDNINGSNÄT  
Det första sårbarhetsindexet som presenteras är brottrisken för ledningsnät. Samma 

sårbarhetsindex har använts för de tre ledningssystem aktuella i Bromölla kommun; 

spill-, dag samt dricksvatten. 

 

2.5.1 SÅRBARHETSINDEX: LEDNINGSNÄT 
Enligt metoden framtagen av Karlson (2010) kan brottrisken på rörledningar i ett 

framtida klimat antas bero på den inerta brottrisken samt den ökade risken för 

skred till följd av ökade regnmängder samt översvämningar. Sårbarhetsindexet för 

ett ledningsnät består således av två indikatorer och beskrivs av ekvation 2.2. 

                       Ekv. 2.2 

där 

      = sårbarhetsindex för ledningsnät 

       = sammanvägd indikator för ledningsnätets inerta brottrisk 

       = enkel indikator för skredrisk 

 

Sårbarheten för ledningsnätet anges således bara i områden där det finns en ökad 

risk för skred i samband med klimatförändringar. Som nämnts ovan har 

sårbarhetsindexet för ledningsnät använts för alla tre ledningssystem. 

Normalisering samt specifikt tillvägagångssätt för respektive system anges i avsnitt 

2.5.4:6 nedan. 

 

2.5.2 ENKEL INDIKATOR FÖR SKRED 
Den översiktliga analysen av skredrisken i kommunen gav den sammanvägda 

indikatorn, Sskred (se avsnitt 2.4). Av praktiska skäl normaliserades klassindelningen 

till en enkel indikator, Iskred, utan buffert, enligt tabell 2.10.  

Tabell 2.10 Normalisering av sammanvägd skredrisk till en enkel indikator 

Skredriskklassificering (Sskred) Riskklass (Iskred, utan buffert) 

0 0 

1, 2, 3 1 

 

Brott på ledningsnät (spill-, dag- samt 
dricksvattennät) 
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Indikatorn Iskred, som ingår i sårbarhetsindexet för ledningsnät, bestämdes därefter 

som den framtagna skredriskzonen sammanslaget med en buffertzon (se ekvation 

2.3).  

                                       Ekv. 2.3 

 där 

        = enkel indikator för skredrisk 

                    = enkel indikator för skredrisk utan buffertzon 

          = enkel indikator för avstånd till skredriskområde 

 

När ett skred uppkommer kan man anta att ett område runt själva skredet berörs. 

Detta togs hänsyn till i metoden genom att skapa en buffert på 50 m kring 

skredriskområdet (se tabell 2.11).  

Tabell 2.11 Klassificering av avstånd till skredriskområde 

Avstånd till skredriskområde [m] Riskklass (Ibuffert) 

> 50 0 

≤ 50 1 

 

2.5.3 INERT BROTTRISK 
Den inerta brottrisken (Sbrott) för en ledning antas bero av tre variabler; material, 

dimension samt anläggningsår. I den här rapporten såväl som i metoden framtagen 

av Karlson (2010) antas de tre parametrarna ha samma betydelse för brottrisken 

och ges samma viktningsfaktor (se ekvation 2.4). Även här bör det påpekas att 

samma ekvation användes för de tre ledningssystemen i kommunen; avlopps-, dag- 

samt vattenledningsnätet. 

                                     Ekv. 2.4 

där 

        = sammanvägd indikator för skredrisk 

      = enkel indikator för materialtyp 

      = enkel indikator för dimension 

     = enkel indikator för anläggningsår 

    = viktningsfaktor 

i = index 

 

I tabell 2.12 visas de datalager som användes i analysen av den inerta brottrisken, 

var de inhämtats samt deras detaljnivå. Eftersom tillvägagångsättet i GIS var 

densamma för alla tre ledningsnäten listas alla tre datalager i tabellen. Av 
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säkerhetsskäl kommer dock inte analysen och sårbarhetskarteringen av 

vattenledningsnätet att redovisas i den här rapporten. 

Tabell 2.12 Ingående datalager i brottriskanalys 

Datalager Källa Detaljnivå 

Spillvattenledningsnät Bromölla Energi & Vatten Huvud- samt 
servisledningar 

Vattenledningsnät Bromölla Energi & Vatten Huvud- samt 
servisledningar 

Dagvattenledningsnät Bromölla Energi & Vatten Huvud- samt 
servisledningar 

 

2.5.4 SPILLVATTENLEDNINGSNÄT 
I rapporten av Karlson (2010) avses ledningens ålder med indikatorn anläggningsår. 

Efter en omfattande litteraturstudie (se avsnitt 1.3.1:2) av ledningsnätens utveckling 

framkom dock att det finns faktorer som kraftigt påverkar kvaliteten och den 

förväntade livslängden på rörledningar. Av denna anledning har en metodik för 

normalisering av anläggningsår tagits fram med syfte att ta hänsyn till 

ledningsnätens utveckling i Sverige. Metoden bygger dels på en automatiserad del 

och en bedömning enligt en framtagen vägledning (tabell 2.13). 

Den automatiserade delen av normaliseringen av anläggningsår gjordes med 

metoden ”Naturliga brytpunkter”. Anledningen till att denna metod valdes var att 

den är relativt enkel att applicera samtidigt som den anses minimera risk för 

felkällor. 

Eftersom utveckling och normer för olika material, tillverkning och 

anläggningsförfarande har skett vid olika tidpunkter är det i grunden väldigt svårt 

att riskklassificera ”för hand”. Att sätta definitiva gränser för hand kan skapa en 

falsk tro på att riskklassningen kan dras vid just de åren. Däremot är det viktigt att 

ha kunskap om hur vattenledningsnätet såväl som avloppsledningsnätet har 

utvecklats för att kunna bedöma rimligheten av de brytpunkter som ArcGIS 

genererar. Till grund för en sådan rimlighetsbedömning har ett antal viktiga 

hållpunkter och händelser för respektive ledningsnät listats i tabellerna 1.1 och 1.2 

(se avsnitt 1.3.1:2). 

Baserat på sammanställningen av ledningsnätens utveckling har en grov 

riskindelning gjorts som har varit vägledande vid bedömning av rimliga 

brytningspunkter, se tabell 2.13. Om ArcGIS t.ex. väljer att dela upp 50- och 60-talet 

och gruppera 60-talet tillsammans med stora delar av 70-talet visar tabellen att 

detta inte är att rekommendera. Som en lösning på problemet kan datamaterialet 

delas in i fler naturliga brytpunkter som på så sätt ökar noggrannheten varefter de 

olika klasserna delas in automatiskt.  
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Tabell 2.13 Grov riskindelning för bedömning av brytpunkter för anläggningsår 

Anläggningsår Bedömning Risk 

Odefinierat Stor osäkerhet 5 

Före 1950 Äldre rörnät 4 

∼ 1950-1960-tal Äldre rörnät, samt dålig anläggning 4 

∼ 1970-1980-tal Vissa problem med material, bättre normer 3 

∼ 1980-1990-tal Bättre material och nya normer 2 

∼ 1990- Kommit tillrätta med många problem 1 

 
När fyra brytpunkter användes för anläggningsår uppstod en brytpunkt i mitten av 

1960-talet. Enligt tabell 2.13 och resonemanget ovan är detta inte rimligt. För att 

komma runt problemet med brytpunkter vid fel tidsperiod ökades antalet 

brytpunkter till sex stycken. Genom att öka antalet brytpunkter för den långa 

tidsperioden (1934-2009) skapades kortare tidsperioder och brytpunkterna 

överensstämde bättre med riktlinjerna i tabell 2.13.  

Eftersom klassificeringen gjordes enligt en 5-gradig skala löstes problemet med fler 

tidsperioder genom att ange riskfaktorn 4 för alla tidsperioder fram till 1970-talet. 

Detta är givetvis en grov förenkling och man bör vara medveten om att i 

verkligheten kan många äldre rör ha en lägre läckfrekvens än senare lagda rör 

(Sundahl, 1996). I ett klimatperspektiv, då vi tittar 100 år framåt i tiden, bör dock 

rör som redan i dagsläget närmar sig sin tekniska livslängd löpa en större risk att 

drabbas av brott. Det här tillvägagångssättet innebär att en viss felkälla inträder 

vilket tas upp vidare i osäkerhetsanalysen i avsnitt 4.1.3. 

Den slutliga normaliseringen samt riskklassificeringen av anläggningsår för 

spillvattennätet kan ses i tabell 2.14. 

Tabell 2.14 Normalisering av anläggningsår för spillvattennät 

Anläggningsår Riskklass (Iår) 

1998 – 2009 1 

1984 – 1997 2 

1973 – 1983 3 

1934 – 1972 4 

Odefinierat 5 
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Normalisering av material för spillvattennätet (se tabell 2.15) gjordes specifikt för 

Bromölla kommun, i samråd med Ann-Christin Sundahl (2012) samt delvis efter 

metoden framtagen i Karlson (2010). 

Tabell 2.15 Normalisering av material för spillvattennät 

Material Riskklass (Imat) 

Polyeten (PEM, PEH), Polypropen (PP) 1 

Polyvinylklorid (PVC) 2 

Glasfiberarmerad plast (GRP) 3 

Betong (armerad och oarmerad), Gjutjärn,  
Segjärn, Stål 

4 

Odefinierat 5 

 
Normalisering av dimensioner på spillvattennätet (se tabell 2.16) gjordes genom att 

exkludera nollvärden och därefter dela in data i fyra naturliga brytpunkter. 

Riskfaktor 4 definierades för de lägsta dimensionerna och riskfaktor 1 för de största 

dimensionerna. Även här räknades ett odefinierat värde som en stor osäkerhet och 

gavs störst riskfaktor 5. Riskindelningen baserades generellt på en studie av 

Sundahl (1996) som visade att ledningar med mindre dimensioner har störst 

läckfrekvens. 

Tabell 2.16 Normalisering av dimension för spillvattennät 

Dimension [mm] Riskklass (Idim) 

451 – 1600 1 

192 – 450 2 

111 – 191 3 

25 – 110 4 

Odefinierat 5 

 

2.5.5 VATTENLEDNINGSNÄT 
Normaliseringen samt riskklassificeringen av de tre ingående variablerna (Iår, Imat, 

Idim) för vattenledningsnätet kan ses i tabellerna 2.17:19 nedan. Även här användes 

metoden med ”Naturliga brytpunkter” för att normalisera kvantitativ data.  

Även för vattenledningsnätet skapades en brytpunkt i mitten på 60-talet när fyra 

brytpunkter användes för anläggningsår. Samma resonemang och lösning som för 

avloppsledningsnätet användes för att komma runt problemet, dvs. antalet 

brytpunkter ökades till sex stycken. Även här gavs hela perioden innan 1970-talet 

riskfaktorn 4.  
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Tabell 2.17 Normalisering av anläggningsår för vattenledningar 

Anläggningsår Riskklass (Iår) 

1996 – 2009 1 

1981 – 1995 2 

1970 – 1980 3 

1934 – 1969 4 

Odefinierat 5 

 
Riskklassificeringen av material för vattenledningsnätet (tabell 2.18) gjordes även 

det specifikt för Bromölla kommun, i samråd med Ann-Christin Sundahl (2012). 

Tabell 2.18 Normalisering av material för vattenledningar 

Material Riskklass (Imat) 

Polyeten (PEL, PEM, PEH) 1 

Polyvinylklorid (PVC) 2 

Asbestcement 3 

Gjutjärn (Gråjärn/Segjärn), Segjärn,  
Stål (Galvaniserat), Betong 

4 

Odefinierat 5 

 
Normalisering av dimensionen (tabell 2.19) gjordes genom att använda fyra 

naturliga brytpunkter. 

Tabell 2.19 Normalisering av dimension för vattenledningar 

Dimension [mm] Riskklass (Idim) 

123 – 250 1 

77 – 122 2 

46 – 76 3 

25 – 45 4 

Odefinierat 5 

 

2.5.6 DAGVATTENLEDNINGSNÄT 
Den specifika normaliseringen samt riskklassificeringen för dagvattenledningsnätet 

kan ses i tabellerna 2.20:22 nedan. 

Problemet med naturliga brytpunkter vid fel årtionden uppträdde även för 

dagvattenledningsnätet när fyra brytpunkter användes. För dagvattennätet räckte 

det dock med att öka antalet brytpunkter till fem stycken för att få tidsperioder som 

överensstämde bra med tabell 2.13. På samma sätt som tidigare gavs hela perioden 

innan 1970-talet riskfaktorn 4. Normaliseringen kan ses i tabell 2.20. 
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Tabell 2.20 Normalisering av anläggningsår för dagvattenledningar 

Anläggningsår Riskklass (Iår) 

1995 – 2009 1 

1982 – 1994 2 

1973 – 1981 3 

1936 – 1972 4 

Odefinierat 5 

 
Riskklassificeringen av material gjordes även i det här fallet specifikt för Bromölla 

kommun (se tabell 2.21). Värt att notera är att det i dagvattennätet inte används 

material med riskfaktorn 3 i enlighet med tidigare riskklassning för avlopps- 

respektive vattennätet. Denna lämnades därmed blank. 

Tabell 2.21 Normalisering av material för dagvattenledningar 

Material Riskklass (Imat) 

Polyeten (PEM) 1 

Polyvinylklorid (PVC) 2 

- 3 

Betong, Gjutjärn (Gråjärn/Segjärn), Stål 
(Galvaniserat) 

4 

Odefinierat 5 

 
Fyra naturliga brytpunkter användes vid normalisering av dimensionen (se tabell 

2.22). 

Tabell 2.22 Normalisering av dimension för dagvattenledningar 

Dimension [mm] Riskklass (Idim) 

601 – 1200 1 

316 – 600 2 

192 – 315 3 

100 – 191 4 

Odefinierat 5 
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2.6 FÖRSÄMRAD RÅVATTENKVALITET I 

GRUNDVATTENTÄKTER 
Sårbarhetsindex för vattentäkter antas i Karlson (2010) bero på uttagskapaciteten 

samt antalet MIFO-klassade områden lokaliserade inom ett vattenskyddsområde 

eller i dess buffertzon. Under arbetet med den här rapporten har fler 

föroreningskällor diskuterats, däribland odlad mark och enskilda avlopp. I syfte att 

ge en helhetssyn på vattentäkternas sårbarhet gentemot flera olika föroreningshot 

har därför ytterligare två index skapats; ett gentemot odlad mark och ett mot 

enskilda avlopp. Anledningen till att tre separata index skapades för hot mot 

grundvattentäkter istället för ett samlat var för att de tre hoten anses skilja sig åt 

väsentligt vad gäller spridningsavstånd, omfattning och ursprung. 

 

2.6.1 SÅRBARHETSINDEX: MIFO-OBJEKT 
Sårbarhetsindexet för MIFO-objekt, SIMIFO, är skapat så att sårbarheten ökar ju fler 

förorenade områden eller objekt som finns inom ett vattenskyddsområde. 

Sårbarheten, specifikt för grundvattentäkter, förväntas dessutom bero på vilken typ 

av jordart som omger riskobjekten. Infiltrationsbenägna jordarter har därmed tagits 

med i indexet som en enkel indikator. Det sammanlagda sårbarhetsindexet för en 

vattentäkt med hänsyn till MIFO-objekt kan ses i ekvation 2.5.  

              ∑(                   )             Ekv. 2.5 

där 

        = sårbarhetsindex för grundvattentäkter gentemot MIFO-objekt 

        = enkel indikator för uttagskapacitet 

       = sammanvägd indikator för MIFO-klassning 

               = enkel indikator för infiltrationsbenägna jordarter 

          = enkel indikator för buffertzon 

 

I tabell 2.23 visas de datalager som användes i analysen av vattentäkternas 

sårbarhet gentemot MIFO-objekt i Bromölla kommun, var informationen inhämtats 

samt dess detaljnivå.  

 

 

Försämrad råvattenkvalitet i grundvattentäkter 

•MIFO-objekt 

•Odlad mark 

•Enskilda avlopp 
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Tabell 2.23 Ingående datalager för analys av sårbarhet gentemot MIFO-objekt 

Datalager Källa Detaljnivå 

Vattenskyddsområden Bromölla Energi & 
Vatten 

Total skyddszon (ej definierat 
sekundär eller tertiär) 

MIFO-objekt Länsstyrelsen i 
Skåne län 

Branschklassning 

Jordartskarta Bromölla 
kommun 

SGU 14 kategorier 

 

Den enkla indikatorn för uttagskapaciteten (Iuttag) normaliserades genom att 

använda fem naturliga brytpunkter, uppdelningen visas i tabell 2.24. Generellt kan 

sägas att en täkt antas vara mer sårbar gentemot föroreningar om uttaget är större 

eftersom det innebär en kortare uppehållstid samt att sänkningstratten omkring 

brunnen blir större.  

Tabell 2.24 Normalisering av uttagskapaciteten i grundvattentäkter 

Uttagskapacitet [m3/d] Riskklass (Iuttag) 

1 – 30 1 

31 – 40 2 

41 – 250 3 

251 – 500 4 

501 – 2400 5 

 
I ett framtida klimat där nederbörden och ytavrinningen förväntas öka kan man 

vänta sig att spridningshastigheter ökar eftersom jordarternas hydrauliska 

konduktivitet ökar med vattenhalten (Grip och Rodhe, 2000). Detta innebär att 

uppehållstiden i marken blir kortare och att risken för förorening ökar både för 

ämnen som kan brytas ner i marken samt för ej nedbrytbara ämnen. För att ta 

hänsyn till den ökade spridningshastigheten skapas en buffertzon kring 

vattenskyddsområdena som ska ta hänsyn till att ett större område kan komma att 

påverka sårbarheten för en vattentäkt. Storleken på denna buffertzon har valts till 

500 m i basfallet (se tabell 2.25) enligt metodiken framtagen av Karlson (2010) och 

relaterar alltså inte till de lokala förhållanden som råder på plats, t.ex. vattendelare 

eller topografi. Det bör påpekas att indikatorn Ibuffert även inkluderar själva 

vattenskyddsområdet.  

Tabell 2.25 Klassificering av avstånd till vattenskyddsområde 

Avstånd till vattenskyddsområde [m] Riskklass (Ibuffert) 

> 500 0 

< 500 1 
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MIFO-objekt lokaliserade ovanpå infiltrationsbenägna jordarter anses utgöra ett 

större hot mot grundvattentäkten eftersom spridningshastigheten ökar. Även i 

andra typer av jordarter sker dock infiltration vilket också måste tas hänsyn till. Som 

en första utgångspunkt har infiltrationsbenägna jordarter getts dubbel så stor vikt 

som övriga jordarter. Detta är en förenkling av verkligheten vilken kan diskuteras. 

För Bromöllas del anses två jordartstyper falla under benämningen 

infiltrationsbenägen jordart, nämligen isälvssediment och postglacial sand. Båda 

dessa jordarter innehåller relativt stora kornstorlekar vilket innebär att de har en 

hög hydraulisk konduktivitet. Normaliseringen av den enkla indikatorn Iinfiltration 

återfinns i tabell 2.26. 

Tabell 2.26 Normalisering av infiltrationsbenägna jordarter 

Jordart Riskklass (Iinfiltration) 

Övriga jordarter 1 

Infiltrationsbenägna jordarter (Isälvssediment, 
Postglacial sand) 

2 

 
MIFO-inventerade områden klassas efter en 4-gradig skala där värdet 1 motsvarar 

ett område med hög risk. För Bromöllas del finns i dagsläget ingen detaljerad 

riskklassning utförd av vare sig Länsstyrelsen eller kommunen, däremot finns en 

grov branschklassning av förorenade områden. Skalan för branschklassningen är 

densamma som för den detaljerade inventeringen. Det som skiljer de två 

klassningarna åt är att den senare bedömer verksamheter/områden efter hur farlig 

branschen är i genomsnitt och alltså inte efter hur förorenat det specifika området 

faktiskt är. Det ger en viss osäkerhet i bedömningen av vad som verkligen är 

förorenad mark, men i väntan på en mer detaljerad inventering för Bromölla 

kommun anses den tillräcklig. Eftersom klassningen väger in många olika element 

när det gäller föroreningsrisken anges den som en sammanvägd indikator. 

Omklassificeringen av branschklasserna skedde enligt tabell 2.27. 

Tabell 2.27 Omklassificering av Branschklasser (BKL) för MIFO-objekt 

Branschklasser (BKL) Riskklass (SMIFO) 

4 2 

3 3 

2 4 

1 5 

 

2.6.2 SÅRBARHETSINDEX: ODLAD MARK 
Sårbarhetsindexet för odlad mark, SIodlad mark, är skapat så att sårbarheten ökar ju 

större areal odlad mark som finns inom ett vattenskyddsområde eller dess 

buffertzon. Sårbarheten gäller främst med avseende på de bekämpningsmedel som 

används i jordbruket och som kan kontaminera en grundvattentäkt även i väldigt 
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små mängder. Sårbarhetsindexet för en vattentäkt med hänsyn till odlad mark kan 

ses i ekvation 2.6.  

                    ∑                       Ekv. 2.6 

där 

              = sårbarhetsindex för grundvattentäkter gentemot odlad mark 

        = enkel indikator för uttagskapacitet 

             = areal odlad mark, [ha] 

          = enkel indikator för buffertzon 

 

I tabell 2.28 visas de datalager som användes i analysen av vattentäkternas 

sårbarhet gentemot odlad mark i Bromölla kommun, var informationen inhämtats 

samt dess detaljnivå.  

Tabell 2.28 Ingående datalager för analys av sårbarhet gentemot odlad mark 

Datalager Källa Detaljnivå 

Vattenskyddsområden Bromölla Energi & 
Vatten 

Total skyddszon (ej definierat 
sekundär eller tertiär) 

Markanvändning Bromölla Energi & 
Vatten 

11 klasser 

 
Uttagskapaciteten behölls som en enkel indikator även för sårbarhetsindexet för 

odlad mark. Med samma resonemang som ovan (avsnitt 2.6.1) bör ett större uttag 

öka genomströmningen av vatten i täkten vilket ökar sårbarheten. För de 

grundvattentäkter där ingen odlad mark finns inom buffertzonen anger den enkla 

indikatorn för uttagskapaciteten en slags inert sårbarhet för respektive vattentäkt. 

Normaliseringen av uttagskapaciteten återfinns i tabell 2.24.  

Även för odlad mark användes ett buffertavstånd på 500 m omkring 

vattenskyddsområdena, se klassificering i tabell 2.25. En diskussion fördes 

angående att istället bestämma respektive vattentäkts avrinningsområde eftersom 

odlad mark från hela avrinningsområdet kan bidra med föroreningar (se vidare 

avsnitt 4.1.4). På grund av tidsbrist kunde dock inte detta genomföras. 

Som en enkel indikator på hur sårbar en vattentäkt är gentemot föroreningar från 

odlad mark, framförallt bekämpningsmedel, valdes den sammanlagda arealen odlad 

mark. Odlad mark avser både öppen åkermark som brukas samt fruktodlingar. Man 

bör vara medveten om att denna metod är en grov förenkling och att i verkligheten 

varierar bland annat nedbrytningshastighet, toxicitet och spridningsförutsättningar 

för bekämpningsmedel. Olika bekämpningsmedel används dessutom för olika 

grödor och olika sådder under året. I ett klimatperspektiv är dock alla dessa 

variabler svårbestämda, eftersom ingen vet hur jordbruket ser ut vid slutet av 

seklet. Av den anledningen har ett så översiktligt sårbarhetsindex ansetts tillräckligt 

för att göra en grov uppskattning över vilka grundvattentäkter som kan vara sårbara 

gentemot odlad mark. 
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2.6.3 SÅRBARHETSINDEX: ENSKILDA AVLOPP 
Sårbarhetsindexet för enskilda avlopp, SIensk. avlopp, är skapat så att sårbarheten ökar 

ju fler enskilda avlopp som återfinns inom ett vattenskyddsområde eller dess 

buffertzon. Sårbarheten gäller framförallt med avseende på smittorisken från 

bakterier och/eller virus och inte så mycket från själva näringsämnena. I det här 

fallet anses ett enskilt avlopp bidra mer till sårbarheten om den ligger nergrävd i 

infiltrationsbenägen jord. Infiltrationsbenägna jordarter har därmed tagits med i 

indexet som en enkel indikator. Sårbarhetsindexet för en vattentäkt med hänsyn till 

enskilda avlopp kan ses i ekvation 2.7.  

                       ∑(                            )            Ekv. 2.7 

där 

                 = sårbarhetsindex för grundvattentäkter gentemot odlad mark 

        = enkel indikator för uttagskapacitet 

                = enkel indikator för enskilt avlopp 

               = enkel indikator för infiltrationsbenägna jordarter 

          = enkel indikator för buffertzon 

 

I tabell 2.29 visas de datalager som användes i analysen av vattentäkternas 

sårbarhet gentemot enskilda avlopp i Bromölla kommun, var informationen 

inhämtats samt dess detaljnivå.  

Tabell 2.29 Ingående datalager för analys av sårbarhet gentemot enskilda avlopp 

Datalager Källa Detaljnivå 

Vattenskyddsområden Bromölla Energi & 
Vatten 

Total skyddszon (ej definierat 
sekundär eller tertiär) 

Enskilda avlopp Bromölla Energi & 
Vatten 

622 punkter 

Jordartskarta Bromölla 
kommun 

SGU 14 kategorier 

 
När det gäller enskilda avlopp kan man räkna med att markens förmåga att rena 

vattnet från mikrobiologiska föroreningar såsom virus och bakterier är tämligen god 

(Carlson, 2012). Av den anledningen valdes ett mindre buffertavstånd på 50 m från 

vattenskyddsområdena (se tabell 2.30). 

Tabell 2.30 Klassificering av avstånd till vattenskyddsområde 

Avstånd till vattenskyddsområde [m] Riskklass (Ibuffert) 

> 50 0 

< 50 1 
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Indikatorn Iensk. avlopp har getts värdet 1 och avser helt enkelt ett enskilt avlopp (se 

tabell 2.31). Ingen bedömning avseende anläggningsår eller typ av avloppssystem 

har gjorts. En vidareutveckling av metoden skulle kunna ta hänsyn till fler 

parametrar än själva antalet och därigenom ge en gradering av risken för olika typer 

av enskilda avlopp.  

Tabell 2.31 Klassificering av enskilda avlopp 

Avloppstyp Riskklass (Iensk. avlopp) 

Enskilt avlopp (alla typer) 1 

 
Om det enskilda avloppet befinner sig i infiltrationsbenägen jord anses den utgöra 

ett större hot mot vattenkvalitén i grundvattentäkten. Genom att använda den enkla 

indikatorn Iinfiltration (se tabell 2.26) ges varje avlopp som befinner sig i 

infiltrationsbenägen jord dubbel så stor vikt som övriga avlopp.  
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2.7 ÖVERSVÄMNING I BEBYGGELSE 
Översvämning i bebyggelse kan ske av olika anledningar. I den här rapporten har två 

olika sårbarhetsindex tagits fram med två olika syften 

 

Det första indexet (SIunderdim) visar på sårbarheten gentemot underdimensionerade 

dagvattenledningar och är tänkt att fungera som en guide för att bedöma 

sårbarheten i ”normalfallet”. Det innebär att indexet framförallt ska visa huruvida 

dagvattensystemet är underdimensionerat när det gäller generellt sett ökade 

regnmängder för t.ex. regn med återkomsttid 2 eller 5 år. Den kan dock såklart även 

användas för att visa huruvida systemet klarar av extrema nederbördsmängder med 

längre återkomsttider. Indexet kan sägas vara tvådelat och visar dels den fysiska 

sårbarheten för själva dagvattenledningarna, dvs. vilka ledningar som är 

underdimensionerade eller ej, och dels vilka avrinningsområden i bebyggelse som 

kan riskera att översvämmas vid nederbörd. 

För att visa på sårbarheten i en extrem nederbördssituation har ett index för 

lågpunkter i bebyggelse också tagits fram (SIlågpunkter). För extrem nederbörd med 

återkomsttider på 20 eller 100 år antas då helt enkelt att dagvattensystemet är 

underdimensionerat, eftersom det befintliga systemet bör vara designat för 

återkomsttider på 2, 5 eller 10 år. Extrem nederbörd kommer då innebära att 

dagvattensystemet går fullt och att regn istället söker sig till lågpunkter i landskapet 

där det blir stående tills att det kan infiltrera.  

Sårbarhetsindexet för lågpunkter visar således sårbarheten för översvämning när 

dagvattensystemet är ur bruk eller är otillräckligt. Ett sådant scenario kan även 

uppstå om ett dagvattenutlopp som mynnar i en recipient ställs under vatten på 

grund av höjning av vattenytan i recipienten (t.ex. vattendrag eller hav). Då kan 

trycknivån i ledningen vara ovanför en lågpunkts topografiska nivå vilket innebär 

att dagvatten inte kan rinna ut och lågpunkten riskerar att översvämmas. Det 

sårbarhetsindex som tagits fram jämför dock inte lågpunkternas läge i förhållande 

till ett högsta vattenstånd i recipienten. Denna aspekt kan med fördel 

vidareutvecklas och tas med i ett framtida sårbarhetsindex för översvämning i 

lågpunkter. 

 

 

 

Översvämning i bebyggelse 

•Underdimensionerade dagvattenledningar 

•Lågpunkter 
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2.7.1 SÅRBARHETSINDEX: 

UNDERDIMENSIONERADE DAGVATTENLEDNINGAR 
Wittgren et al. (2011) har tagit fram ett sårbarhetsindex för översvämning av 

bebyggda områden som beror på kvoten mellan en beräknad erforderlig 

ledningsdiameter (D) och den befintliga dimensionen på en utloppsledning. Kvoten 

visar huruvida en utloppsledning från ett avrinningsområde har en tillräckligt stor 

dimension för att klara av ett specifikt regn utan att överbelastas. Normaliseringen 

av de olika kvoterna ges i tabell 2.32.  

Tabell 2.32 Normalisering av dimension på dagvattenledningar (Wittgren et al., 2011) 

D/Dbef [m/m] Riskklass (SIunderdim) 

0 - 0,4 1 

0,41 - 0,80 2 

0,81 - 1,20 3 

1,21 - 1,60 4 

> 1,60 5 

 
I tabell 2.33 visas de datalager som användes i analysen av bebyggelsens sårbarhet 

gentemot översvämning på grund av underdimensionerade dagvattenledningar i 

Bromölla kommun. Dessutom visar tabellen var informationen inhämtats samt dess 

detaljnivå. 

Tabell 2.33 Ingående datalager för analys av sårbarhet gentemot översvämning på 
grund av underdimensionerade dagvattenledningar 

Datalager Källa Detaljnivå 

Dagvattenledningsnät Bromölla Energi & 
Vatten 

Huvud- samt servisledningar 

Dagvattenutlopp Bromölla Energi & 
Vatten 

Utloppspunkter 

Digital höjdmodell, 
NNH 

Lantmäteriet Upplösning 2*2 m 

Bebyggelse Bromölla Energi & 
Vatten 

Bostäder samt industri 

Markanvändning Bromölla Energi & 
Vatten 

11 klasser 

Fastighetskartan för 
Bromölla kommun 

Lantmäteriet Fastighetsgränser 

 
För att bestämma en dagvattenlednings dimension behöver man beräkna den totala 

avrinningen, dvs. det dimensionerande flödet (qdim). Det finns en mängd olika 

metoder att använda sig av och beräkningarna kan göras antingen för hand eller 

med datorprogram. Eftersom karteringen i den här rapporten ska ge en översiktlig 

bild av sårbarheten räckte det i det här fallet att använda en handräkningsmetod för 
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att beräkna avrinningen. Valet föll på Rationella metoden eftersom den lämpar sig 

väl för överslagsberäkningar (Svenskt Vatten, 2004).  

Det dimensionerade flödet kan beräknas enligt Rationella metoden angiven i 

Svenskt Vatten (2004) (se ekvation 2.9). 

          (  )    Ekv. 2.9 

där 

      = dimensionerande flöde, [l/s] 

   = avrinningsområdets area, [ha] 

   = avrinningskoefficient, [-] 

 (  )  = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s·ha] 

    = regnets varaktighet, som i rationella metoden är 
lika med områdets tillrinningstid, tc [min] 

 
Eftersom syftet var att beräkna det dimensionerande flödet i ett klimatperspektiv 

multiplicerades intensiteten med en klimatfaktor, k (se ekvation 2.10).  

Avrinningsområdet för varje dagvattenutlopp och dess area beräknades med hjälp 

av programmet ArcHydro. Som en förenkling sattes avrinningsområdenas yttre 

gränser efter bebyggelsen. Detta gjordes genom att studera såväl 

markanvändningen samt fastighetskartan. Genom denna förenkling användes ett 

enda värde på avrinningskoefficienten för alla avrinningsområden inom orten. Detta 

tillvägagångssätt var nödvändigt på grund av tidsbrist samt brist på mer detaljerad 

information från varje avrinningsområde. I en noggrannare studie bör en 

sammanvägd avrinningskoefficient,  ̅ , beräknas för varje avrinningsområde 

eftersom inget område kan anses vara homogent. 

Avrinningskoefficienter kopplade till olika marktyper anges i tabell 2.34. Dessa 

baseras i sin tur på de riktlinjer listade i avsnitt 1.6.3 angivna av Svenskt Vatten 

(2004) och har delvis anpassats för de specifika marktyper som var aktuella i det 

här arbetet.  

Metoden tillämpades endast på orten Näsum i norra Bromölla där 

markanvändningen inom orten klassas som öppen mark. Detta anses motsvara 

bebyggelse med villatomter >1000m2 (se tabell 1.5, avsnitt 1.6.3) varav medelvärdet 

0,2 angavs för marktypen.  
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Tabell 2.34 Antagna avrinningskoefficienter  

Marktyp φ 

Öppen mark 0,2 

Låg bebyggelse 0,3 

Industriområde 0,5 

Torg 0,6 

Övrig mark 0,1 

 
Regnintensiteten, i(tr), beräknades enligt ekvation 2.10 (Svenskt Vatten, 2011). Som 

referens valdes ett regn med en återkomsttid på 5 år eftersom detta historiskt sett 

ofta varit dimensionerande (Wittgren et al., 2011). Enligt Persson (2011b) väljs dock 

numera ofta återkomsttid 10 år för större och viktigare dagvattenledningar. 

 (  )  (    √ 
 

 
  (  )

  
      )      Ekv. 2.10 

där 

 (  )  = regnintensitet, [l/s·ha] 

    = regnvaraktighet, [min] 

   = återkomsttid, [månader] 

   = klimatfaktor 

 
För att studera hur sårbart det befintliga dagvattennätet är för nederbördsökningar 

kan en klimatfaktor användas. Baserat på framtidsprognoser av nederbörden har 

Svenskt Vatten (2011) tagit fram ett intervall för en klimatfaktor vilken för 

närvarande ligger på 1,05–1,3 på nationell nivå. Det finns alltså en stor osäkerhet 

gällande storleken på klimatfaktorn eftersom det dimensionerade regnet anses 

kunna variera mellan 5-30%. För Götalands del anges att ökningen av maximal 

nederbördsintensitet ligger mellan 10-20% (Svenskt Vatten, 2011). Baserat på detta 

användes klimatfaktorn k=1,2 för att kunna ta hänsyn till hur sårbart systemet är 

inför en förändring av klimatet (se ekvation 2.10). 

För att få fram regnintensiteten enligt ekvation 2.10 måste regnets varaktighet 

bestämmas. I den rationella metoden är regnets varaktighet lika med områdets 

tillrinningstid, även kallad koncentrationstid. I ett avrinningsområde är 

koncentrationstiden tiden det tar för hela området att bidra till avrinningen i 

utloppspunkten. För de flesta avrinningsområden innebär detta att vattnet färdas 

både på ytan och i ledningar. Den totala koncentrationstiden är därför summan av 

tiden vattnet transporteras ovanpå marken samt i ledningssystemet (se ekvation 

2.11) (Persson, 2011b). 
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                      Ekv. 2.11 

där 

    = koncentrationstid, [min] 

       = tid som vattnet färdas på marken, [min] 

          = tid som vattnet färdas i ledning, [min] 

 
Koncentrationstiden ovan mark kan beräknas enligt ekvation 2.12 (Persson, 2011b). 

Det bör påpekas att ekvationen ger transporttiden ovan mark i enheten sekunder. 

           
         

          
      (  )

       Ekv. 2.12 

där 

       = tid som vattnet färdas på marken, [s] 

       = längd som vattnet färdas på marken, [m] 

       = Mannings tal som anger markens råhet 

       = markens lutning, [m/m] 

 (  )  = regnintensitet, [l/s·ha] 

 
Eftersom ett avrinningsområde består av många olika marktyper måste ett värde på 

Mannings tal uppskattas. Olika markytor har varierande råhet vilket bestämmer 

värdet på Mannings tal. I Bromölla antas vattnet som rinner längst uppströms 

framförallt färdas på grästäckta områden innan det leds ner i dagvattensystemet 

genom brunnar. Värdet på Mannings tal sattes därmed till 30 utifrån riktlinjer 

utgivna av Vägverket (2008), som även listas i tabell 2.35.  

Tabell 2.35 Mannings tal för olika markytor (Vägverket, 2008) 

Marktyp Mannings tal 

Slät asfalt/betongbeläggning 80-85 

Grov asfalt/betongbeläggning 70-75 

Grusyta 40-50 

Kort gräs 30-35 

Långt gräs 25-30 

 
Tiden det tar för regnet att färdas i ledningarna kan uppskattas genom att beräkna 

den längsta ledningslängden i avrinningsområdet och dividerade denna med en 

uppskattad hastighet i ledningen (se ekvation 2.13).  

             (    )⁄     Ekv. 2.13 

där 

          = rinntid i ledning, [min] 

      = längsta ledningslängd, [m] 

   = vattenhastighet i ledning, [m/s] 
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Om vattenhastigheten i ledningarna inte finns att tillgå kan man använda sig av de 

värden uppsatta av Svenskt Vatten (2004) som finns angivna i tabell 2.36. Eftersom 

den erforderliga dimensionen ska beräknas för respektive områdes utloppsledning, 

vilken antas vara relativt stor, approximerades vattenhastigheten i 

dagvattenledningarna till 1 m/s. 

Tabell 2.36 Vattenhastighet i ledningar, diken mm. (Svenskt Vatten, 2004) 

Typ av avledning Hastighet (m/s) 

Ledning i allmänhet 1,5 

Tunnel och större ledning 1,0 

Dike och rännsten 0,5 

Mark 0,1 

 
Genom att använda tillvägagångssättet ”trial-and-error” kunde en koncentrationstid 

bestämmas som uppfyllde villkoret tc=tr för respektive avrinningsområde. 

Det dimensionerade flödet beräknades efter att regnintensiteten (med klimatfaktor) 

bestämts för det dimensionerade regnets varaktighet. Slutligen beräknades den 

erforderliga dimensionen genom att skriva om Mannings formel så att diametern, D, 

för dagvattenledningen löses ut (se ekvation 2.14). 

  (     
 
 
 

  √   
)

 

 

    Ekv. 2.14 

där 

   = utloppsledningens diameter, [m] 

      = dimensionerande flöde, [m3/s] 

   = Mannings tal som anger ledningens råhet 

   = utloppsledningens lutning, [m/m] 

 
Mannings tal för dagvattenledningar gavs värdet 70 enligt Wittgren et al. (2011). 

 

2.7.2 SÅRBARHETSINDEX: LÅGPUNKTER I 

BEBYGGELSE 
Som nämnts ovan kan extrem nederbörd innebära att dagvattensystemet går fullt 

och att regn istället söker sig till lågpunkter i landskapet. Om dessa lågpunkter finns 

i bebyggelse ökar sårbarheten kopplad till översvämning. Ett sårbarhetsindex för 

lågpunkter har tagits fram som består av två enkla indikatorer. För det första 

beräknas sårbarheten öka om storleken på lågpunktens avrinningsområde är stort. 

Detta innebär att mer nederbörd kan ansamlas vilket kan medföra en översvämning 
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i lågpunkten. Dessutom ökar sårbarheten om det finns befintlig bebyggelse inom 

lågpunkten. Det sammanlagda sårbarhetsindexet ges av ekvation 2.15. 

                                             Ekv. 2.15 

I tabell 2.37 visas de datalager som användes i analysen av bebyggelsens sårbarhet 

gentemot översvämning i lågpunkter i Bromölla kommun. Dessutom visar tabellen 

var informationen inhämtats samt dess detaljnivå. 

Tabell 2.37 Ingående datalager för analys av bebyggelsens sårbarhet gentemot 
översvämning i lågpunkter 

Datalager Källa Detaljnivå 

Digital höjdmodell, 
NNH 

Lantmäteriet Upplösning 2*2 m 

Bebyggelse Bromölla Energi & 
Vatten 

Bostäder samt industri 

Bo Bra i Bromölla Bromölla Energi & 
Vatten 

Bostäder 

 
Metoden applicerades på Näsum i norra Bromölla. Storleken på respektive 

lågpunkts avrinningsområde inom ortens gränser beräknades med hjälp av 

programmet ArcHydro. Avrinningsområdena bestämdes genom att simulera 

ytavrinningen med hänsyn till delar av den urbana infrastrukturen. Detta 

genomfördes genom att höja upp den digitala höjdmodellen för bebyggelse samt 

sänka den med avseende på dagvattennätet. Tre naturliga brytpunkter användes för 

att normalisera de slutliga avrinningsområdenas storlek och riskklassades enligt 

tabell 2.38. 

Tabell 2.38 Normalisering av storlek på avrinningsområden 

Storlek på avrinningsområde [ha] Riskklass (Iavrinningsområde) 

1-3 1 

4-7 2 

8-58 3 

 
Alla lågpunkter inom ortens gränser befinner sig i dagsläget inte direkt i bebyggelse 

men kan innebära en sårbarhet för framtida bebyggelse i takt med att orten förtätas. 

För att undvika att eliminera någon lågpunkt inom orten gavs dessa värdet 1 varpå 

lågpunkter i befintlig bebyggelse gavs värdet 2, se tabell 2.39. Ingen hänsyn har dock 

tagits till hur många hus det finns inom lågpunkten eller vilken typ av verksamhet 

som riskerar att översvämmas. Detta är en fråga för vidare och djupare analyser. 

Tabell 2.39 Normalisering av befintlig bebyggelse i lågpunkter 

Bebyggelse i lågpunkt Riskklass (Ibebyggelse) 

Ingen bebyggelse 1 

Bebyggelse finns 2 
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2.8 MARKINSTABILITET I BEBYGGELSE 
När det gäller sårbarheten för bebyggelse gentemot ras och skred har inget index i 

sig tagits fram inom ramen för detta arbete eftersom det inte direkt relaterar till VA-

hanteringen. Däremot kan fler förvaltningar och delar av den kommunala 

verksamheten ha nytta av en sådan kartering i sin verksamhet. Exempel på detta 

kan vara i Räddningstjänstens arbete med beredskapsplaner samt under 

framtagandet av detaljplaner för såväl bostäder som industri.  

För att redovisa hur data som tagits fram under rapportens gång ändå kan användas 

har ett antal mer översiktliga kartor tagits fram. I dessa kartor har den framtagna 

sammanvägda skredrisken lagts samman med kartor över både befintlig bebyggelse 

samt framtida förslag på bebyggelse i kommunen. Syftet med karteringen har varit 

att ta fram ett råmaterial som man kan arbeta vidare med och utveckla till ett 

sårbarhetsindex vid önskemål. 

 

I tabell 2.40 visas de datalager som användes för karteringen av bebyggelsens 

sårbarhet gentemot markinstabilitet i Bromölla kommun. Dessutom visar tabellen 

var informationen inhämtats samt dess detaljnivå. 

Tabell 2.40 Ingående datalager för kartering av bebyggelsens sårbarhet gentemot 
markinstabilitet 

Datalager Källa Detaljnivå 

Skredriskanalys Framtagen i det här arbetet (se 
avsnitt 2.4) 

3 klasser 

Bebyggelse Bromölla Energi & Vatten Bostäder samt industri 

Bo Bra i Bromölla Bromölla Energi & Vatten Bostäder 

 
  

Markinstabilitet i bebyggelse 
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DEL 3: SÅRBARHETSKARTERING 
 
Som framställts i områdesbeskrivningen i avsnitt 2.2 sker för tillfället en omställning 

och effektivisering av VA-verksamheten i Bromölla kommun, bl.a. kommer 

kapaciteten i vissa grundvattentäkter att utökas markant. Utvecklingen kommer 

dessutom att få konsekvenser på ledningsnätets sträckning samt utformning av 

vattenskyddsområden. Det är därför viktigt att poängtera att sårbarhetskarteringen 

har skett efter de förhållanden som råder i dagsläget. 

3.1 SKREDRISK 
I figur 3.1 framgår vilka 

områden i Bromölla 

kommun som kan vara 

utsatta för skredrisk i 

samband med 

klimatförändringar. 

Skredrisken har graderats 

enligt en 3-gradig skala där 

1 (gul) innebär en lägre 

risk och 3 (röd) en högre 

risk. Karteringen visar att 

det finns en risk för skred i 

många områden runt 

Ivösjöns norra kust, medan 

den södra kustremsan 

endast är utsatt i enstaka 

områden. Ytterligare 

riskområden har 

identifierats kring den 

norra sträckningen av 

Holjeån samt i Ryssbergets 

slänter ner mot Arkelstorp. 

Överlag är dock relativt få 

och avgränsade områden 

rödmarkerade vilket tyder 

på att det generellt sätt är 

relativt låg risk för skred i 

kommunen.  

  

0 3 61,5 Kilometer

±
Skredrisk Bromölla kommun

Kommungräns

1

2

3

Figur 3.1 Skredriskkartering för hela Bromölla 
kommun 
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3.2 INERT BROTTRISK 

3.2.1 BROTTRISK SPILLVATTENNÄT 
Den inerta brottrisken för spillvattennätet i Bromölla stad visas i figur 3.2. 

Brottrisken beror inte på yttre faktorer utan helt på respektive lednings egenskaper, 

därav benämningen inert, och är en sammanvägning av ledningarnas anläggningsår, 

material och dimension. Klassificeringen är gjord efter en 5-gradig skala där 1 

(grön) innebär liten risk och 5 (röd) stor risk. Figur 3.2 visar att stora delar av 

ledningsnätet har en medioker brottrisk, nämligen riskklass 3 (gul). Enstaka 

rödmarkerade ledningar finns vilket är en indikation på att information saknas för 

dessa ledningar snarare än att det föreligger en väldigt hög brottrisk. 

0 0,5 10,25 Kilometer

±
Brottrisk Spillvattennät

Kommungräns

Brottrisk

1

2

3

4

5

Figur 3.2 Kartering av den inerta brottrisken för spillvattennätet 
i Bromölla stad 
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3.2.2 BROTTRISK DAGVATTENNÄT 
Karteringen av den inerta brottrisken för dagvattennätet i Bromölla stad visas i figur 

3.3. Samma sårbarhetsindex som för spillvattennätet användes, se avsnitt 2.5.1, men 

karteringen baseras på specifik information om dagvattenledningarnas egenskaper. 

Brottrisken visas återigen efter en 5-gradig skala där 1 (grön) innebär liten risk och 

5 (röd) stor risk. I figur 3.3 kan man utläsa att ungefär hälften av dagvattennätet har 

fått den högre riskklassningen 4 (orange). Detta skiljer sig från karteringen av 

spillvattennätet där den övervägande delen fick riskklassningen 3 (gul). Enstaka 

rödmarkerade ledningar finns även i det här fallet vilket troligtvis är en indikation 

på att information saknas om flera av ledningens egenskaper.  

0 0,5 10,25 Kilometer

±
Brottrisk Dagvattennät

Kommungräns

Brottrisk

1

2

3

4

5

Figur 3.3 Kartering av den inerta brottrisken för dagvattennätet 
i Bromölla stad 
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3.3 BROTT PÅ LEDNINGSNÄT 
Genom att lägga ihop resultatet från karteringen av skredrisken samt den inerta 

brottrisken för de olika ledningsnäten kunde en sårbarhetskartering tas fram. 

Sårbarhetskarteringen för respektive ledningsnät redovisas i avsnitten nedan både 

för hela kommunen samt specifikt för Bromölla stad. Sårbarheten kopplat till 

vattenledningsnätet har också tagits fram men som nämnts tidigare kommer 

karteringen inte att redovisas på grund av säkerhetsskäl. 

3.3.1 SÅRBARHET SPILLVATTENNÄT 
Sårbarhetskarteringen av spillvattennätet i hela kommunen kan ses i figur 3.4. 

Hänsyn till risken för ras och skred har tagits genom att skapa en buffertzon på 50m 

runtom skredrisken som redovisas i figur 3.1. Sårbarhetsindexet bygger på den 

inerta brottrisken och visas för den del av ledningsnätet som går igenom 

skredbuffertzonen. Figur 3.4 visar att det framförallt är spillvattennätet i Bromölla 

stad som är sårbart gentemot ras och skred. Även enstaka delar av spillvattennätet i 

Näsum, Nymölla, Gualöv samt Valje är sårbart för brott orsakat av ras och skred. 

Figur 3.4 Sårbarhetskartering av spillvattennätet 
gentemot ras och skred för hela Bromölla kommun 
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Eftersom det framförallt är spillvattennätet i Bromölla stad som är sårbart för brott 

orsakat av ras och skred visas en mer detaljerad sårbarhetskartering i figur 3.5. De 

sårbara ledningarna återfinns längs med Ivösjöns strand samt utmed Skräbeån och 

består framförallt av ledningar med brottriskklassningen 3 (gul) även om klasserna 

2 t.o.m. 5 finns representerade. 

 

  

Figur 3.5 Sårbarhetskartering av spillvattennätet i Bromölla stad 
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3.3.2 SÅRBARHET DAGVATTENNÄT 
Sårbarhetskarteringen av dagvattennätet i hela Bromölla kommun visas i figur 3.6. 

Skredbuffertzonen är densamma som för spillvattennätet och bygger på den 

redovisade skredrisken i figur 3.1. Sårbarhetsindexet baseras på den inerta 

brottrisken för dagvattennätet och redovisas för den del av ledningsnätet som går 

igenom skredbuffertzonen. På samma sätt som för spillvattennätet visar figur 3.6 att 

det framförallt är ledningsnätet i Bromölla stad som är sårbart gentemot ras och 

skred. Även enstaka delar av dagvattennätet i Näsum, Nymölla, Gualöv samt Valje är 

sårbart för brott orsakat av ras och skred. 

Figur 3.6 Sårbarhetskartering av dagvattennätet i Bromölla kommun 
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Eftersom det även för dagvattnet är ledningsnätet i Bromölla stad som är sårbart för 

brott orsakat av ras och skred visas en mer detaljerad sårbarhetskartering i figur 

3.7. De sårbara ledningarna består framförallt av utloppsledningar som rinner ut i 

recipienterna Ivösjön samt Skräbeån. För dagvattennätet dominerar inte en klass på 

samma sätt som för spillvattennätet. Figur 3.7 visar istället att de sårbara 

ledningarna i skredområdet varierar alltifrån klass 2 till 5. Flera dagvattenledningar 

tillhör dock klass 4 vilket innebär att de är mer sårbara gentemot rörelser i marken. 

 

  

Figur 3.7 Sårbarhetskartering av dagvattennätet i Bromölla stad 
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3.3 FÖRSÄMRAD RÅVATTENKVALITET I 

GRUNDVATTENTÄKTER 
Som diskuterats i litteraturstudien kommer klimatförändringar troligtvis medföra 

att ytavrinningen under delar av året ökar. För grundvattentäkter innebär detta att 

genomströmningen av vatten tilltar vilket kan öka tillförseln av föroreningar och 

vattenburen smitta. I följande avsnitt redovisas de tre sårbarhetskarteringar som 

tagits fram för att visa på sårbarheten för grundvattentäkter. 

3.3.1 MIFO-OBJEKT 
Sårbarhetskarteringen av branschklassade MIFO-objekt i närhet till 

grundvattentäkter kan ses i figur 3.8. Figuren visar att sårbarheten för 

grundvattentäkten i Näsum är den enskilt största i hela kommunen. Även 

grundvattentäkten i Bromölla stad kan anses vara relativt sårbar mot föroreningar 

från MIFO-objekt. Grundvattentäkterna i Nymölla och Gualöv bedöms ha en 

medioker sårbarhet medan täkterna i Råby, Arkelstorp samt Drögsperyd i dagsläget 

anses ha en låg eller väldigt låg sårbarhet mot föroreningar från MIFO-objekt. 

Figur 3.8 Sårbarhetskartering av MIFO-objekt inom en 
buffertzon av 500m från vattenskyddsområde 
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3.3.2 ODLAD MARK 
Sårbarhetskarteringen av areal odlad mark i närheten av grundvattentäkter syns i 

figur 3.9. Karteringen av odlad mark visar samma resultat som den för MIFO-objekt, 

nämligen att sårbarheten gentemot föroreningar är störst för grundvattentäkten i 

Näsum. I det här fallet hamnar grundvattentäkten i Drögsperyd på en andra plats 

och kan anses vara relativt sårbar gentemot föroreningar från odlad mark. 

Grundvattentäkterna i Råby och Nymölla bedöms ha en medioker sårbarhet i 

relation till övriga vattentäkter. Grundvattentäkterna i Bromölla stad, Arkelstorp 

samt Gualöv anses i dagsläget ha en låg eller väldigt låg sårbarhet mot föroreningar 

från odlad mark. Det bör påpekas att bedömningarna av sårbarheten inte är 

absoluta utan står helt i relation till resultaten för övriga vattentäkter. Med det 

menas att inget värde på sårbarhetsindexet betyder att det finns eller inte finns en 

sårbarhet, snarare visar indexet hur sårbar en vattentäkt är i relation till de andra 

vattentäkterna i karteringen.   

Figur 3.9 Sårbarhetskartering av areal odlad mark inom en 
buffertzon av 500 m från vattenskyddsområde 
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3.3.3 ENSKILDA AVLOPP 
Sårbarhetskarteringen av enskilda avlopp i närheten av grundvattentäkter syns i 

figur 3.10. Karteringen är gjord med ett annat buffertavstånd än de två tidigare 

sårbarhetskarteringarna för grundvattentäkter. Föroreningsrisken på grund av 

vattenburen smitta från enskilda avlopp antas avta relativt snabbt till följd av 

markens naturliga nedbrytningsprocess. Resultaten av karteringen visar att den 

största relativa sårbarheten gäller Drögsperyds grundvattentäkt. Mellan övriga 

vattentäkter syns små skillnader och de kan i dagsläget anses ha en låg eller väldigt 

låg sårbarhet mot föroreningar från enskilda avlopp. I vissa fall finns inga enskilda 

avlopp alls inom buffertområdet utan sårbarhetsindexet ges endast av 

grundvattentäktens inerta sårbarhet på grund av dess uttagskapacitet.  

Figur 3.10 Sårbarhetskartering av enskilda avlopp inom en buffertzon 
av 50m från vattenskyddsområde 
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3.4 ÖVERSVÄMNING I BEBYGGELSE 

3.4.1 UNDERDIMENSIONERADE 

DAGVATTENLEDNINGAR 
Sårbarhetskarteringen efter indexet SIunderdim är som nämnts tidigare tänkt att 

fungera som en guide för att bedöma sårbarheten i ”normalfallet”. Det innebär att 

indexet framförallt ska visa huruvida dagvattensystemet är underdimensionerat när 

det gäller generellt sett ökade regnmängder. I det här fallet valdes återkomsttiden 5 

år för regnet och karteringen utfördes på Näsum.  

Dagens bebyggelse har bedömts ha en avrinningskoefficient på 0,2 (se figur 3.11). 

Detta innebär att dagvattensystemet generellt sett är relativt väl dimensionerat mot 

ökade regnmängder i normalfallet. Några avrinningsområden lyser orange vilket 

innebär att den dimension som krävs i ett klimatperspektiv är minst 20 % högre än 

dagens dimension. I dessa områden kan det vara intressant att utföra vidare studier 

och arbeta för att hitta alternativa lösningar på dagvattenhanteringen, t.ex. lokal 

dagvattenhantering.  

Figur 3.11 Sårbarhetskartering av underdimensionerade 
utloppsledningar i Näsum med avrinningskoefficient 0,2 
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För att visa på betydelsen av hur man sätter avrinningskoefficienten gjordes två 

karteringar, en med φ=0,2 och en med φ=0,3. Dessa karteringar visas i figur 3.12 

respektive 3.13. Resultatet visar att vissa avrinningsområden är mer känsliga för en 

ändring av avrinningskoefficienten än andra. Framförallt är det avrinningsområden i 

norra delen av Näsum som blir mer sårbara om en högre avrinningskoefficient 

används. Detta kan användas vid en diskussion angående stadens utveckling, dvs. 

om staden anses gå mot en förtätning med fler hårdgjorda ytor eller om man kan se 

en grön utveckling med gröna tak och fler lösningar med lokal dagvattenhantering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 LÅGPUNKTER I BEBYGGELSE 
Sårbarhetsindexet för lågpunkter, SIlågpunkt, är framtaget för att visa sårbarheten för 

översvämning i bebyggelse i en extrem nederbördssituation. När extrem nederbörd 

faller och dagvattensystemet går fullt kan vattnet rinna av på ytan och söka sig till 

lågpunkter i landskapet. Om marken är mättad och vattnet inte infiltrerar i tid kan 

lågpunkten ansamla vatten så pass att det blir en lokal översvämning. Bebyggelse 

inom en lågpunkt kan då vara sårbart gentemot översvämning.  

Figur 3.12 Sårbarhetskartering av 
underdimensionerade utloppsledningar i 
Näsum med avrinningskoefficient 0,2 
 

Figur 3.13 Sårbarhetskartering av 
underdimensionerade utloppsledningar i 
Näsum med avrinningskoefficient 0,3 
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En sårbarhetskartering utfördes för lågpunkter inom Näsum och kan ses i figur 3.14. 

De karterade lågpunkterna valdes ut efter storlek, små lågpunkter sållades bort, 

samt med hänsyn till huruvida de ansågs ligga inom ortens befintliga gränser. 

Sårbarhetsindexet tar dels hänsyn till hur stort avrinningsområdet är till varje 

lågpunkt och dels om det finns bebyggelse inom lågpunkten (se avsnitt 2.7.2). 

Eftersom flera områden inom och runtom orten kan bebyggas i framtiden redovisas 

alla lågpunkter i närområdet. Dessutom är sårbarhetsindexet uppbyggt så att inga 

av de valda lågpunkterna inom orten sorteras bort oavsett om det finns bebyggelse 

inom lågpunkten eller ej. 

Karteringen i figur 3.14 visar att en stor lågpunkt i norra delen av Näsum har högst 

sårbarhet. Detta beror dels på att den har ett stort avrinningsområde och dels för att 

det finns bebyggelse inom lågpunkten. Då karteringen i figur 3.11 visade att 

dagvattennätet inom just detta område är underdimensionerat kan det ytterligare 

motivera alternativ till eller utveckling av dagens dagvattenhantering.   

Figur 3.14 Sårbarhetskartering av lågpunkter i Näsum 
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3.5 MARKINSTABILITET I BEBYGGELSE 
Som nämnts och redovisats i avsnitt 3.1 kan skredrisken i kommunen generellt sett 

anses vara låg. Dessutom ligger områden med högre risk för skred allmänt utanför 

de större orternas gränser vilket innebär att effekten av skred blir mindre. 

Sårbarheten för bebyggelse med avseende på ras och skred kan därmed anses vara 

liten. Detta till trots finns det enstaka områden i befintlig och planerad bebyggelse 

som ligger nära eller inom skredriskområden. Följande kartor redovisar några av 

dessa valda områden. 

I figur 3.15 redovisas skredrisken i stora delar av norra Bromölla kommun med 

fokus på orten Näsum. Figuren visar att själva orten löper liten risk för skred och att 

framtida bebyggelse, här illustrerad som ”Bo Bra i Bromölla – bostäder”, inte bör 

påverkas av risken för skred. Däremot kan enskilda hushåll i de norra delarna av 

kommunen löpa en risk för skred vid höga vattenstånd i Holjeån. Även högt 

vattenstånd i Ivösjön kan påverka strandnära bebyggelse runtom den norra 

kustremsan. 

 Figur 3.15 Skredriskkartering i norra delen av Bromölla kommun 

med avseende på befintlig samt framtida bebyggelse 
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Skredrisken i området kring Levrasjön redovisas i figur 3.16. I områden där man 

önskar bygga framtida bostäder, ”Bo Bra i Bromölla – bostäder”, finns det en viss 

skredrisk vilket kan vara värt att ta hänsyn till i eventuella detaljplaner. För befintlig 

bebyggelse är det framförallt strandnära bebyggelse i Bromölla stad som även här 

kan löpa en risk för skred vid höga vattenstånd i Ivösjön. 

 

 

Längs med södra Ivösjöns strand föreligger det i vissa områden en skredrisk i 

områden där man önskar bygga framtida bostäder, ”Bo Bra i Bromölla – bostäder”, 

se figur 3.17. Även i det här fallet är skredrisken i strandnära områden en faktor 

som kan vara värt att ta hänsyn till i eventuella detaljplaner. Längs med Skräbeåns 

slänter i Bromölla stad finns även där en risk för skred vilket kan påverka befintlig 

bebyggelse vid ett förhöjt vattenstånd. Karteringen i figur 3.17 visar även på en 

betydande skredrisk där E22:an korsar Skräbeån. En eventuell markrörelse i det 

området med skador på vägbana eller överbyggnad kan få stora konsekvenser på 

infrastruktur och samhällsfunktioner såväl i Bromölla kommun som i regionen. 

Figur 3.16 Skredriskkartering av området kring Levrasjön med 

avseende på befintlig samt framtida bebyggelse 
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Figur 3.17 Skredriskkartering av södra Ivösjöns strand med 

avseende på befintlig samt framtida bebyggelse 
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DEL 4: ANALYS OCH DISKUSSION 

4.1 OSÄKERHETSANALYS 
En metod är inte fullkomlig och för att en modell ska vara användbar måste den 

ifrågasättas. Nedan följer ett avsnitt där några viktiga delar av metoden har lyfts 

fram och diskuterats ur ett osäkerhetsperspektiv. Det är författarens förhoppning 

att en fortsatt utveckling av metoden kan göras utifrån de osäkerheter, svagheter 

och begränsningar som identifierats och diskuterats. För att göra det tydligt för 

läsaren diskuteras osäkerheterna kring varje sårbarhetsindex för sig. Det bör 

påpekas att en del osäkerheter är mer generella och återkommer för flera index. 

 

4.1.1 GENERELL OSÄKERHET 
I den inledande litteraturstudien framkom inte några generella riktlinjer för hur 

sårbarhetsindex bör skapas. Några olika exempel på tillvägagångssätt studerades 

men i princip är det i dagsläget upp till var och en att bestämma vilka variabler som 

ska tas med och om och hur dessa ska normaliseras. En fördel med detta är att 

utformning och tillämpning av sårbarhetsindex inte är begränsat på grund av 

tillgång på data, kunskap eller pengar. Några klara nackdelar är att det inte alltid går 

att jämföra sårbarhet mellan olika studier eller områden, samt att det finns en klar 

risk för att felkällor uppstår. Det faktum att inga klara regler finns har varit 

nödvändigt för det här arbetet eftersom det har inneburit en frihet att skapa index 

efter behov. Man bör dock vara medveten om att detta skapar en osäkerhet eftersom 

indexen skapas och normaliseras efter personliga bedömningar. 

Av naturliga skäl utförs analysen i det här arbetet på de befintliga systemen och 

baserat på dagens kunskap. Detta innebär att det i metoden finns en generell och 

genomgående osäkerhet kopplad till tidsaspekten eftersom vi inte vet hur den 

framtida utvecklingen kommer att se ut. I ett 100-års perspektiv kan man dock vara 

tämligen säker på att såväl kunskapsläget som systemen i sig kommer att skilja sig 

väsentligt från dagens situation. Samtidigt är förnyelse av infrastruktur en långsam 

och kontinuerlig process och de beslut som tas idag kommer att följa oss under lång 

tid. På samma sätt som historiska beslut formar dagens samhälle kommer de beslut 

vi tar nu att forma framtidens samhälle. Att vara medveten om hur dagens system 

riskerar att påverkas i ett förändrat klimat är således viktigt för att ta bättre och 

smartare beslut när vi bygger framtidens samhälle. 
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4.1.2 SKREDRISK 
Den första osäkerheten som identifierats vad gäller skredriskanalysen berör 

närheten till vattendrag. I den utförda karteringen har endast de stora vattendragen 

tagits med, nämligen Holjeån, Skräbeån, Ivösjön samt Levrasjön. Även flödet i 

mindre vattendrag kan förväntas öka vid kraftiga eller långvariga regn vilket kan 

påverka markstabiliteten i dessa områden. Detta tas dock inte med i karteringen och 

därmed inte heller i analysen av skredrisken. När man studerar orter eller landskap 

i kartans ytterområden, t.ex. vid Drögsperyd, kan man ges en falsk tro att dessa inte 

löper någon risk för skred, vilket inte nödvändigtvis är sant. Detta är en osäkerhet i 

modellen som skulle kunna överkommas genom att ta med alla vattendrag i 

kommunen. Tyvärr finns dock ingen översvämningskartering utförd för alla 

vattendrag i kommunen. Eftersom denna inte finns skulle istället en osäkerhet 

inträda gällande hur och om mindre vattendrag riskerar att översvämmas. Utan en 

rimlig bedömning av översvämningsrisken för alla vattendrag skulle det krävas 

många antaganden gällande lokal hydrologi vilket skapar ett ytterligare 

osäkerhetsmoment i modellen. 

En osäkerhet som läsaren bör göras uppmärksam på gäller gränsen för kritisk 

lutning. I modellen är den kritiska lutningen satt vid exakt 10 %. Detta innebär att 

områden mindre än detta värde, oavsett hur nära det ligger, sorteras bort och 

redovisas inte i karteringen. Detta är en direkt följd av att sårbarhetsindexet och 

klassificeringen är framtagna så att värdet 0 (områden med <10% lutning) kan 

multipliceras med övriga parametrar. I verkligheten bör skredrisken avta gradvis 

med avseende på lutningen och inte exakt vid ett bestämt värde. Att gränsen satts 

vid ett exakt värde var nödvändigt för att utföra analysen men det innebär 

följaktligen att modellen blir grov och att en osäkerhet inträder. En möjlig åtgärd 

kan vara att öka toleransen för risk kopplad till lutning, med andra ord sänka 

gränsen till t.ex. värdet 7,5 %. Eftersom den digitala höjdmodellen har en så pass bra 

upplösning som 2x2m anses dock detta onödigt. Genom att sänka gränsen för kritisk 

lutning ökar istället osäkerheten gällande vilka områden där det faktiskt föreligger 

en uttalad skredrisk. 

 

4.1.3 BROTT PÅ LEDNINGSNÄT  
Brottrisken för en ledning antas i den här rapporten bero av tre variabler; material, 

dimension samt anläggningsår. Enligt Sundahl (1996) finns det dock andra variabler 

såsom kvalitén på läggningsarbetet (ledningsbädd, packning), omgivningsfaktorer 

(jordart, trafikbelastning) samt drift och underhåll som till stor del påverkar en 

lednings livslängd och risk för brott. Sundahl (1996) visade t.ex. att risken för brott 

ökar i områden där ett brott redan har uppstått pga. störningar i marken vid lagning 

och underhåll. Det finns alltså många variabler och osäkerheter till varför brott 

uppstår på en ledning. Det är därför viktigt att påpeka att ledningarnas brottrisk i 

det här arbetet bara tar hänsyn till dess inre egenskaper och inte utomstående 

faktorer. Läsaren görs uppmärksam på att detta är en förenkling av verkligheten och 
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att brottrisken för ledningar är ett komplext ämne som inbegriper många olika 

faktorer.  

Ett osäkerhetsmoment som finns i metoden, vilket är genomgående, är den valda 

storleken på buffertzonen. För skredrisken har avståndet 50 m valts, vilket kan 

anses vara ett relativt stort avstånd. Avstånden för buffertzonerna är valda efter 

riktlinjer i tidigare rapporter och ingen bedömning av avståndets påverkan på 

resultatet har gjorts i det här arbetet. Generellt har försiktighetsprincipen varit 

vägledande vilket innebär att resultaten snarare bör visa en över- än en 

underskattning av sårbarheten. 

Som nämnts tidigare i rapporten uppstår ett osäkerhetsmoment kring normalisering 

av anläggningsår. Grundproblematiken ligger i att sätta ett definitivt årtal som en 

gräns för olika riskklasser. Risken finns att för stark tilltro sätts till dessa gränser 

och därmed också resultaten. För att hitta en så generell metod som möjligt för 

denna gränssättning valdes därför metoden naturliga brytpunkter. Metoden 

användes av Karlson (2010) och ansågs minimera risken för felkällor och personliga 

bedömningar vid bestämningen av dessa definitiva gränser. I det här arbetet kunde 

dock inte ett enhetligt system användas för alla ledningsnät eftersom det skapade 

orimliga brytpunkter (se avsnitt 2.5.4:6). För att komma runt detta problem 

skapades en tabell med grova riktlinjer för brytpunkter rörande anläggningsår (se 

tabell 2.13). Problemet men även fördelen med detta tillvägagångssätt är att man tar 

lite från varje normaliseringsmetod, dels en automatisk och dels en personlig 

gränssättning. För att kunna göra en helt individuell gränssättning skulle det krävas 

stor kunskap om respektive kommuns ledningssystem och dess utveckling. Detta 

anses vara svårt och tidskrävande samt att det skapar ett klart osäkerhetsmoment i 

metoden. Genom att behålla en delvis automatiserad metod finns förhoppningen att 

man inte lägger alltför stor vikt vid de definitiva gränssättningarna och att 

osäkerheten minskar. 

 

4.1.4 FÖRSÄMRAD RÅVATTENKVALITET I 

GRUNDVATTENTÄKTER 
Det finns fler faktorer än de som tagits med i analysen som kan påverka risken för 

förorening av en vattentäkt, bland annat den omgivande markens hydrauliska 

konduktivitet och spridningsförutsättningar. Även topografi med avseende på 

förhållandet mellan föroreningskällan och vattentäkten är viktig. Det är till exempel 

osannolikt att föroreningar som ligger lägre än vattentäkten skulle innebära en stor 

risk för förorening. Dessa parametrar har dock inte tagits med i detalj dels på grund 

av tidsbegränsning och dels eftersom syftet har varit att få en översiktlig bild av 

vattentäkternas sårbarhet. Däremot inkluderades infiltrationskänslighet som en 

indikator, vilket syftade till att ge en översiktlig representation av hur snabbt 

transporten av föroreningar till vattentäkten kan ske. Detta gjordes genom att ge 

föroreningskällor i infiltrationskänslig mark dubbelt så stor vikt som övriga. Det bör 

påpekas att detta inte har korrelerats med skillnader mellan verkliga 
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transporthastigheter eller hydraulisk konduktivitet utan bara är en grov jämförelse. 

Vidare studier och eventuella känslighetsanalyser skulle kunna utvärdera hur väl 

denna normalisering överensstämmer verkligheten och vilken effekt den har på 

resultatet. 

Många riskfaktorer har antagits vara inkluderade i bedömningen av ett 

vattenskyddsområdes utformning, vilket innebär att de inte har tagits med som 

separata indikatorer i GIS-analysen. Detta gäller framförallt för nya 

vattenskyddsområden som utformas efter den lokala hydrogeologin men inte 

nödvändigtvis för äldre som ofta av praktiska skäl utformades enligt 

fastighetskartan. Genom att göra detta antagande inträder en osäkerhet i modellen 

eftersom vattenskyddsområdena antas ta hänsyn till mer information än de faktiskt 

gör. Valet att inte ta med så många faktorer, och anta att dessa delvis inkluderas i 

vattenskyddsområdena, gjordes medvetet eftersom syftet var att skapa ett 

översiktligt verktyg. Som diskuterats av Karlson (2010) blir resultaten svårare att 

tyda ju fler faktorer och indikatorer som läggs till i ett kvalitativt index. 

Även för sårbarhetskarteringen av grundvattentäkter användes buffertzoner, vilket 

innebär en viss osäkerhet. På samma sätt som diskuterats ovan i avsnitt 4.1.2 

bestämdes buffertzonerna efter en rimlighetsbedömning och riktlinjer från den 

tidigare studien av Karlson (2010). Försiktighetsprincipen var vägledande även i 

detta fall vilket innebär att karteringen troligtvis visar en överskattning av 

sårbarheten. Detta är dock osäkert eftersom buffertzonerna är så grovt satta. 

När det gäller karteringen av odlad mark fördes en ingående diskussion om 

avrinningsområden till grundvattentäkter skulle användas istället för buffertzoner. 

Genom att använda buffertzoner inkluderas föroreningskällor nedströms 

vattentäkten medan källor längre uppströms i avrinningsområdet exkluderas. 

Osäkerheten gäller framförallt för ytvattentäkter eftersom sårbarheten för dessa 

främst borde kopplas till utsläpp och spridning uppströms vattentäkten. För 

grundvattentäkter kan buffertzonen delvis motiveras eftersom strömning av 

grundvatten kan ske i ett område även nedströms vattentäkten. Genom lokala 

grundvattendelare eller lokal sänkning av grundvattennivån kring brunnar kan även 

utsläpp nedströms eller utanför avrinningsområdet strömma till grundvattentäkten. 

I den här rapportern har ingen vikt lagts vid vilka olika typer av föroreningar som 

kan läcka ut eller dess specifika påverkan på grundvattenkvalitén på grund av 

tidsbegränsning. I och med att modellen inte tar hänsyn till detta innebär det ett 

stort osäkerhetsmoment vad gäller de olika källornas potential att faktiskt påverka 

grundvattnet. Exempelvis kan olika MIFO-objekt inom samma branschklass hantera 

kemikalier med helt olika toxicitet för vatten, något som metoden alltså inte tas 

hänsyn till. För odlad mark finns en osäkerhet kopplad till att sårbarhetsindexet 

endast relaterar till areal odlad mark och inte specifikt till vad som odlas på marken. 

Ett större odlat landområde innebär inte nödvändigtvis större sårbarhet för 

vattentäkten. Eftersom olika bekämpningsmedel används för olika sådder kan det 

hända att små odlade markområden där farliga bekämpningsmedel används kan 

vara ett större hot än ett stort landområde där man sår grödor som inte kräver 

några eller tämligen ofarliga bekämpningsmedel. Detta är en osäkerhetsfaktor i 
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metoden som skulle kunna utvecklas vidare genom att t.ex. inkludera indikatorer för 

vilka bekämpningsmedel som används i en kommun, var dessa sprids och deras 

toxicitet. 

 

4.1.5 ÖVERSVÄMNING I BEBYGGELSE 
Genom att använda programmet ArcHydro kunde avrinningsområden bestämmas 

för varje dagvattenutloppsledning. Resultatet från programmet, dvs. hur vattnet 

rinner på ytan, bygger till stora delar på vilken indata som finns tillgänglig. För att få 

en så noggrann bild som möjligt av hur vattnet rinner med hänsyn till 

infrastrukturen skapades en höjdmodell som tog hänsyn till detta genom att sänka 

ner dagvattennätet respektive höja upp byggnader. Detta är givetvis en förenkling 

av hur vattnet avrinner i verkligheten vilket direkt påverkar programmets 

generering och utformning av avrinningsområdena. Dessutom sattes varje 

avrinningsområdes yttre gränser efter att ha studerat markanvändningen samt 

fastighetskartan. Man bör därför inte lägga väldigt stor vikt vid gränserna till varje 

avrinningsområde eftersom det finns en viss osäkerhet vad gäller den exakta 

avgränsningen. 

Det anses finnas en viss osäkerhet kring bestämningen av avrinningskoefficienter 

för de i ArcHydro framtagna avrinningsområdena. I det här arbetet användes grova 

indata gällande markanvändning och ingen noggrannare inventering i fält utfördes 

heller på grund av tidsbegränsning. Som diskuterats i avsnitt 3.4.1 och visas i figur 

3.12 och 3.13 påverkas resultaten tydligt av vilket värde som sätts på 

avrinningskoefficienten i ett bebyggt område. För att få ett så exakt resultat som 

möjligt bör bättre indata inhämtas för andel hårdgjord yta i ett bebyggt område. 

Metodiken som användes i det här arbetet, att anta en avrinningskoefficient för hela 

orten, anses vara bristfällig och skapar en osäkerhet i den slutliga 

sårbarhetskarteringen. I en fortsatt studie bör tid läggas på att beräkna 

sammanvägda avrinningskoefficienter för varje avrinningsområde. 

Generellt sett finns det en stor osäkerhet gällande de exakta effekterna av 

klimatförändringen, bland annat gällande nederbördsmängder och intensiteter. 

Genom att använda en klimatfaktor på 1,2 för att beräkna det dimensionerande 

flödet för dagvattenledningar, görs antagandet att regnintensiteten ökar med i snitt 

20 % mot slutet av århundradet. Detta värde är ett resultat av dagens 

klimatmodeller som i sin tur är väldigt grova och därmed bör själva siffran tas med 

en nypa salt. I takt med att ny forskning kommer ut kan den här siffran komma att 

justeras många gånger om. Däremot finns det goda anledningar till att 

överhuvudtaget ta med en klimatfaktor i metoden. Framförallt därför att metoden 

på så sätt tar hänsyn till den allmänna koncensus som finns i den vetenskapliga 

världen att regnintensiteten bör öka mot slutet av seklet (Svenskt Vatten, 2011). 

Karteringen av lågpunkterna i bebyggelse visar lågpunkternas storlek som area. Hur 

djup en lågpunkt är har dock också påverkan på dess sårbarhet. En djup men till 

arean sett liten lågpunkt kan innebära en större sårbarhet för bebyggelse än en 

grund och utbredd lågpunkt. Detta är en brist i analysen som grundar sig på att 
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programmet ArcHydro i dagsläget inte kan räkna ut den exakta volymen av en 

lågpunkt. I takt med att programmet utvecklas och denna funktion eventuellt 

tillkommer skulle metoden kunna inkludera lågpunktens djup som en indikator. 

En osäkerhetsaspekt som gäller för båda översvämningsindexen gäller det faktum 

att metoderna inte tar hänsyn till markens infiltrationskapacitet. 

Sårbarhetskarteringen kan ge läsaren att falsk tro att överflödigt vatten rinner av på 

hårdgjorda ytor och omedelbart leder till översvämning. I verkligheten kommer 

stora delar av nederbörden att infiltrera innan en översvämning blir ett faktum. De 

instängda ytor (lågpunkter) som visas i karteringen i figur 3.14 (se avsnitt 3.4.2) bör 

ses som potentiella översvämningsområden i brist på mer data. Om vatten ställer sig 

i en viss lågpunkt beror till stora delar på vilken typ av jordart som underlagrar och 

huruvida marken är mättad eller ej.  

 

4.1.6 MARKINSTABILITET I BEBYGGELSE 
Eftersom inget specifikt index för markinstabilitet i bebyggelse tagits fram relaterar 

osäkerheterna i analysen främst till de som diskuterats angående skredrisk (se 

avsnitt 4.1.2). Osäkerheten i analysen ligger i dagsläget i hur läsaren tolkar de 

framtagna kartorna och svårigheten att snabbt överblicka och bedöma vilka hus som 

eventuellt kan riskera att drabbas av skred. 
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4.2 DISKUSSION 

4.2.1 RELEVANS OCH MÅLUPPFYLLANDE 
Syftet med det här arbetet har genomgående varit att ta fram och vidareutveckla 

enkla och användbara verktyg för att bedöma sårbarhet kopplat till den kommunala 

VA-hanteringen. Med resultaten i hand kan man då ställa sig frågan om de verktyg 

som presenterats i det här arbetet är relevanta och uppnår det utsatta målet. Som 

nämnts av Karlson (2010) kan det vara en svår balansgång mellan att skapa index 

som varken är för komplexa så att de blir svåra att använda eller för enkla så att de 

inte visar relevanta resultat. 

Generellt har bedömningen gjorts att indexen och därmed även den slutliga 

karteringen är anpassad för den avsedda målgruppen, samt att den ger tillräckligt 

med information för att kunna göra en översiktlig bedömning av sårbarheten. 

Därmed är det inte sagt att metoden är färdig i det format den presenterats. I den 

osäkerhetsanalys som utfördes diskuterades några av de brister som finns kring 

varje kartering och förslag gavs på hur metoden skulle kunna förbättras.  

För att ändå styrka påståendet att metoden är användbar kan Näsum och den 

föreslagna överföringsledningen användas som exempel. Som nämndes i avsnitt 

2.2.2, angående dricksvattenförsörjningen i kommunen, har ett beslut tagits om att 

lägga ner vattenverket i Näsum för att istället bygga en överföringsledning från 

vattenverket i Bromölla stad. Sårbarhetskarteringen av grundvattentäkter för de tre 

olika föroreningskällorna (se avsnitt 3.3.1:3) visade att Näsum är speciellt utsatt 

gentemot försämrad råvattenkvalitet jämfört med övriga grundvattentäkter i 

kommunen. Beslutet att lägga ner vattentäkten i Näsum styrks därmed av resultaten 

från sårbarhetskarteringen och kan motiveras även i ett längre perspektiv. Beslutet 

har tagits baserat på dåliga erfarenheter och brister i dricksvattenförsörjningen 

vilket omvänt innebär att metoden styrks i det här fallet eftersom den visar och 

beskriver det som redan nu är ett problem och som kan öka ytterligare med ett 

förändrat klimat. 

I dagsläget anses Bromölla kommun generellt sett löpa en relativt liten risk för ras 

och skred. Detta beror bl.a. på att Ivösjön är reglerad samt att kustremsan är svallad 

vilket skapar ett naturligt erosionsskydd. Det kan då tyckas att analyserna av brott 

på ledningsnät samt markinstabilitet i bebyggelse inte är relevanta eftersom de i 

dagsläget inte utgör något stort hot. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

karteringarna visar en framtidssituation med höjda vattenstånd, till följd av ökad 

nederbörd, något som kan ändra förutsättningarna för ras och skred och därmed 

även infrastrukturens sårbarhet. 
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4.2.2 ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR 
VA-branschen står idag inför mångmiljoninvesteringar i nya rörledningar eftersom 

förnyelsearbetet i många kommuner varit eftersatt i många år. Det finns alltså ett 

behov av användbara instrument och verktyg för att planera och strukturera 

förnyelsearbetet. Under arbetets gång kom det fram att analysen av den inerta 

brottrisken av ledningsnät kan vara väldigt intressant att använda i dagens 

förnyelsearbete. Genom att aktivt byta ut sårbara ledningsnät kan man agera innan 

olyckan är framme. Stora vinster, både socialt och ekonomiskt, bör därmed kunna 

göras av att ändra förhållningssätt från att reagera till att agera.  

När det gäller dagvattennätet finns en möjlighet att koppla ihop och studera flera 

sårbarhetsindex för att hitta smarta dagvattenlösningar som håller i ett längre 

perspektiv. Genom att kombinera inert brottrisk, underdimensionerade ledningar 

samt naturliga lågpunkter finns det goda utsikter att på ett tidigt stadium identifiera 

områden där det lönar sig att anlägga hållbar och lokal dagvattenhantering. 

Lågpunkter som inte ligger i bebyggelse kan t.ex. lämpa sig väl som områden med 

multifunktion, t.ex. fotbollsplan till vardags och översvämningsyta vid kraftig 

nederbörd.  

Även den översiktliga skredriskkarteringen, som är ett delmoment i metoden, kan 

användas separat av t.ex. Räddningstjänsten eller vid upprättande av översikts- och 

detaljplaner. Genom att ta in skredriskkarteringen redan i ett tidigt planeringsskede 

minskar man sårbarheten för framtidens infrastruktur. Även sårbarhetskarteringen 

av lågpunkter är intressant ur ett planeringsperspektiv. Genom att ta hänsyn till 

lågpunkter i landskapet kan man undvika att anlägga viktig verksamhet i det 

berörda området eller t.ex. införa restriktioner i detaljplanen mot att bygga källare. 
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DEL 5: SLUTSATS 
 

För att slutligen klargöra för läsaren vad som är nytt i det här arbetet och vad som 

har vidareutvecklats från tidigare arbeten har en lista sammanställts (se tabell 5.1). 

Det bör sägas att även om indexen för odlad mark och enskilda avlopp är nya 

baseras de i stor utsträckning på metoden framtagen av Karlson (2010). 

Tabell 5.1 Sammanställning av vad som är nytt i arbetet respektive vilka delar som är 
en vidareutveckling av befintlig metod 

Sårbarhetsindex Källa/Nytt index Vidareutvecklat 

Brott på ledningsnät Karlson (2010) - Metod för normalisering av 
anläggningsår 
- Skredriskbedömning 

MIFO-objekt Karlson (2010) - Hänsyn taget till 
infiltrationsbenägna jordarter 
- Ny metod för att kartera 
sårbarhet med hjälp av staplar 

Odlad mark Nytt index  

Enskilda avlopp Nytt index  

Underdimensionerade 
dagvattenledningar 

Wittgren et al. (2011) - Framtagning av 
avrinningsområden m.h.a. 
ArcHydro 

Lågpunkter i bebyggelse Nytt index  

Markinstabilitet i 
bebyggelse 

Nytt förslag på vidare 
arbete 

 

 
Det här arbetet har visat att den metodik som togs fram av Karlson (2010) lämpar 

sig väl för att göra översiktliga bedömningar av VA-systemets sårbarhet. Metoden 

med indikatorer är enkel att förstå och kan vidareutvecklas efter behov. Genom att 

använda kartor med tydlig och enkel grafik bedöms även den oinitierade se vilka 

delar av ett system som är sårbara. En enkel indikatormetodik underlättar även 

förståelsen för vilka faktorer som ligger till grund för resultaten.  

Inom ramen för det här arbetet har ett antal sårbarhetskartor tagits fram vilka 

givetvis kan användas direkt i pappersformat för att presentera resultat. Fördelen 

med att utföra analysen i GIS är dock även att relevant bakgrundsdata samt övrig 

data kan kopplas till karteringen. Detta tillför ytterligare en dimension och ökar 

användningsområdet. Genom att behålla information från olika datalager finns en 

inbyggd spårbarhet vilken kan användas i ett senare skede i det fortsatta arbetet. 

Under arbetets gång identifierades flera användningsområden i analysen som inte 

ursprungligen ansågs rymmas inom projektets gränser. Bland annat hittades en 

intressant koppling mellan inert brottrisk och dagens högaktuella arbete med 

förnyelse av ledningsnät. För dagvattenhantering kan det finnas en möjlighet att 
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skapa verktyg som identifierar områden där projekt med lokal dagvattenhantering 

är motiverat. Det vore intressant att inom ett annat arbete studera och utveckla 

dessa användningsområden och tillämpningar vidare. 
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