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Under 2016 blev Mörbylånga kommun tvingad att ta till en hel del åtgärder för att klara 

dricksvattenförsörjningen. En av dessa åtgärder innebar att en dricksvattentanker åkte dygnet om med 

dricksvatten från mestadels Kalmar Vatten AB. Runt 1000 kubikmeter dricksvatten kunde köras över till 

Mörbylånga under den torraste delen av sommaren till en kostnad av ca 11 miljoner kr.   

 

Tabell 10. Kostnader för att upprätthålla leverans av dricksvatten 

 

Orsak Kostnad i 
miljoner 
kronor 

Referens Oönskad händelse/åtgärd  

Dricksvattentransport 
under 3 månader 

11 Mörbylånga52 Akut vattenbrist för att 
förse en del av 
Mörbylånga kommun med 
dricksvatten 

Vattenledning till 
Öland 

10 Kalmar 
Borgholm 
Mörbylånga53 

Vattenbrist. Är en del i att 
försörja Öland med vatten  

Ny vattentäkt i Växjö 
inklusive 5 mil ledning 

455 Växjö/Alvesta54 Ny vattentäkt för  
Växjö och Alvesta 

Avsaltningsanläggning 
(RO) 

130 Borgholm55 vattenbrist i Borgholms 
kommun 

Reservvatten 100 Bromölla56 Bromölla och Olofström 
med möjlighet till fler 
abonnenter i området 
mellan städerna  

Avsaltningsanläggning 
(RO)  

30 Region Gotland57 Vattenbrist, ett RO-verk i 
Herrvik på östra Gotland 

Vombsjöns 
beräknade värde 

1 700 Svenskt Vatten58 Sydvattens ena 
råvattentäkt 

Östersund - 
parasitutbrott 

141-221 Parasitutbrottet i 
Östersund 
2010/201159 

Uppskattad 
samhällskostnad för 
27 000 personer som blev 
sjuka 

Skyddsvall till 
Kristianstad 

Ca 500 Kristianstad60 Syftet är att skydda staden 
mot översvämning 

                                                      
52 Vattenbrist på Öland, www.morbylanga.se  

53 Vattenledning till Öland invigs, www.nyteknik.se  

54 Bergaåsen -  en ny vattentäkt för Växjö, Alvesta och Ljungby, www.alvesta.se  

55 Vattenverk Sandvik – produktion av dricksvatten av bräckt havsvatten, www.borgholmenergi.se  

56 Ett gemensamt vattenprojekt av två kommuner, fördjupning, www.klimatanpassning.se  

57 Bräckvattenverket i Herrvik på Gotland - Först i Sverige! www.gotland.se  

58 Vårt vatten är värt miljarder, www.svensktvatten.se  

59 Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011 – studie av samhällets kostnader, www.msb.se  

60 Fler miljoner till vallbygge, wwwkristianstad.se  

http://www.morbylanga.se/
http://www.nyteknik.se/
http://www.alvesta.se/
http://www.borgholmenergi.se/
http://www.klimatanpassning.se/
http://www.gotland.se/
http://www.svensktvatten.se/
http://www.msb.se/
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