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Tabell 4. Exempel Grusstad- oönskade händelser 

I samband med att Grusstad arbetade igenom system- och klimatanalysen identifierades ett flertal 

oönskade händelser för vattenförsörjningssystemet. Händelserna har sammanställts i 

klimatanpassningsmallen tillsammans med beteckningen (ex A1) på den fråga som händelsen 

huvudsakligen är kopplad till. I mallen finns även möjlighet att fylla i om/när händelsen förutspås ske 

(nuläge/20 år/70 år) samt om/när eventuella klimatfaktorer kommer påverka och till viken effekt 

(0=ingen eller positiv påverkan , 1=märkbar negativ, 2=tydligt negativ)   

 

Oönskade händelser från system- och klimatanalys Klimatanalys 

 Förekommer/ 
förutspås händelsen  
(ja/ nej) 

Påverkande 
klimatfaktorer 

Påverkan från 
klimat-
förändringar  
(0, 1, 2) 

Oönskade händelser från systemfrågor Nu-
läge 

 20 år  70 år   20 år 70 år 

Vattenbrist under perioder med hög 
vattenförbrukning (A1) 

nej ja  ja  Längre torrperioder, 
högre temperatur 

 1 2  

Förorening p.g.a. bräddning från 
avloppsreningsverk (C2) 

nej  ja ja Perioder med 
extremnederbörd blir 
vanligare 

 2 2 

Kvalitetsproblem p.g.a. översvämning av 
jordbruksmark (C6) 

 ja  ja ja  Extrem nederbörd 
ökar 

 1 2  

Oönskade händelser från klimatfrågor 
            

Vattenbrist p.g.a. låga grundvattennivåer (D1) nej  nej  ja  Längre torrperioder, 
högre temperatur 

0  1  

Ras och skred som leder till ledningsbrott (F4) nej   ja ja  Extrem nederbörd 
ökar 

1 2  

Tillväxt av mikroorganismer i ledningar (E3) nej  ja   ja  Högre temperatur 1  2  

 
  


	HANDBOK FÖR KLIMATANPASSAD DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING Innehållsförteckning
	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Om handboken
	1.2.1 Mål och syfte
	1.2.2 Målgrupp
	1.2.3 Så kan handboken användas
	1.2.4 Centrala begrepp
	1.2.5 Avgränsningar
	1.2.6 Projekt och projektorganisation

	1.3 Aktörernas ansvar
	1.3.1 Allmänt
	1.3.2 Lokalt
	1.3.3 Regionalt
	1.3.4 Nationellt
	1.3.5 Samordning mellan aktörer

	1.4 Vad säger lagen?
	1.4.1 Vattenförvaltningsförordningen och ramdirektivet för vatten
	1.4.2 Miljöbalken
	1.4.3 Dricksvattenföreskrifterna
	1.4.4 Livsmedelsförordningen
	1.4.5 Vattentjänstlagen
	1.4.6 Lagen om extraordinära händelser
	1.4.7 Ansvar för enskilt vatten
	1.4.8 Förändringar på gång?

	1.5 Vikten av klimatanpassning
	1.6 Informationssäkerhet

	2 Analys av förutsättningar för allmän dricksvattenförsörjning
	2.1 Initiering och förankring
	2.2 Systemanalys
	2.2.1 Vattenkapacitet och vattenbehov
	2.2.2 Markförhållanden
	2.2.3 Påverkanskällor och vattenskydd
	2.2.4 Vattennivåer och vattenföring
	2.2.5 Vattenkvalitet och vattentemperatur
	2.2.6 Utformning av tekniskt vattenförsörjningssystem
	2.2.7 Driftserfarenheter
	2.2.8 Identifiering av oönskade händelser utifrån systemfrågorna

	2.3 Klimatanalys
	2.3.1 Framtidens klimat
	2.3.2 Temperatur
	2.3.3 Nederbörd och flöden
	2.3.4 Vattentillgång – ytvatten
	2.3.5 Vattentillgång – grundvatten
	2.3.6 Havsnivå
	2.3.7 Identifiering av oönskade klimathändelser

	2.4 Riskanalys
	2.4.1 Bedömning av sannolikheter
	2.4.2 Bedömning av konsekvenser
	2.4.3  Sammanvägning till riskklasser

	2.5 Åtgärdsanalys
	2.5.1 Identifiering av vilka risker som ska åtgärdas
	2.5.2 Definiering av målfunktioner och åtgärdsalternativ
	2.5.3 Val av åtgärdsalternativ
	2.5.4 Beslut om åtgärder
	2.5.5 Sammanställning av alla åtgärder för ett försörjningsområde

	2.6 Anpassningsplan
	2.6.1 Prioritering av beslutade åtgärder
	2.6.2 Översyn av befintliga planer samt behov av tillstånd
	2.6.3 Implementering i planer
	2.6.4 Ansvarsfördelning samt tids- och budgetplanering
	2.6.5 Genomförande av åtgärder
	2.6.6 Uppföljning och uppdatering av utförda klimatåtgärder


	3 Enskild dricksvattenförsörjning
	3.1 Systemanalys
	3.1.1 Vattenkapacitet och vattenbehov
	3.1.2 Markförhållanden
	3.1.3 Föroreningskällor och vattenskydd
	3.1.4 Vattennivåer och vattenföring
	3.1.5 Vattenkvalitet och vattentemperatur
	3.1.6 Driftserfarenheter

	3.2 Klimatanalys
	3.2.1 Temperatur
	3.2.2 Kraftig nederbörd, höga vattenflöden och algblomning
	3.2.3 Vattentillgång
	3.2.4 Havsnivå

	3.3 Riskanalys
	3.4 Reservplan

	4 Klimathändelser som påverkar dricksvattenförsörjningen
	4.1 Effekter av klimatförändringar
	4.1.1 Temperatur
	4.1.2 Nederbörd, vattentillgång och flöden
	4.1.3 Grundvatten
	4.1.4 Havsnivå

	4.2 Oönskade klimathändelser
	4.2.1 Algblomning
	4.2.2 Algblomning – toxinbildning
	4.2.3 Brand och hög temperatur
	4.2.4 Brunifiering
	4.2.5 Fysisk påverkan på anläggningsdelar
	4.2.6 Inträngning av förorenat vatten
	4.2.7 Isbildning på intagsgaller
	4.2.8 Kemisk förorening
	4.2.9 Korrosion i ledningsnät
	4.2.10 Mikrobiologisk förorening
	4.2.11 Störning i elförsörjning
	4.2.12 Varmare vatten
	4.2.13 Ledningsbrott
	4.2.14 Vattenbrist


	5 Åtgärder för att minska klimatpåverkan
	6 Klimatanpassningsåtgärder för dricksvatten
	6.1 Administrativa åtgärder
	6.1.1 Organisation, utbildning och forskning
	6.1.2 Fysiska planer
	6.1.3 Krisberedskap
	6.1.4 Styrning, övervakning och kontroll

	6.2 Tekniska åtgärder
	6.2.1 Vattentäkt (inkl. tillrinningsområde)
	6.2.2 Vattenverk (inkl. råvattenbrunnar)
	6.2.3 Distributionssystem (inkl. råvattenledningar)

	6.3 Kostnader för klimatanpassning

	7 Mallar
	8 Deltagande myndigheter och organisationer
	9 Så här har handboken tagits fram
	9.1 Finansiering
	9.2 Medverkande i projektet
	9.3 Hemsidor


