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Figur 2a -6c. Klimateffekter som ger oönskade händelser som kan påverka dricksvattenförsörjningen, 

vattenverket eller distributionssystemet. *som kan leda till otillräcklig reningseffekt/kapacitet 

Klimatindex Klimateffekt Oönskade klimathändelser

 

Figur 2b. 
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