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Förord 

Denna uppsats är en förstudie till ett projekt som ska påbörjars av Länsstyrelsen i Örebro län i 

år 2012.  

 

Jag vill genom detta förord tacka mina två handledare, Daniel Bergdahl på Länsstyrelsen i 

Örebro och Audrone Simule på Karlstad Universitet. De har genom stor stöttning och support 

hjälpt mig att genomföra och slutföra denna uppsats.  Båda deras kunskaper har varit en stor 

fördel att ha bakom mig. Även Adnan Jahic från Länsstyrelsen Örebro har satt av tid för att 

läsa och besvara frågor under arbetes gång. Till sist vill jag verkligen tacka alla de personer 

från kommunerna i Örebro län som tagit av sin tid för att möta mig och besvara mina frågor 

som denna uppsats bygger på.  
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Abstract 

This essay arise the problem that the renewal rate of the sewersystem is very slow. It needs to 

be adapted to the future climate in the county of Örebro. The likely climate change in the 

county is that the temperature will raise, more flashfloods will occur and the springflood will 

turn into winterfloods. The purpose of this paper is to clarify whether and how the county of 

Örebro’s municipalities are prepared for the expected climate change. Through semi-

structured interviews with those who are involved in the sewersystems in every municipality, 

I mean to highlight, identify and compile the problems that the municipalities have in the case 

of sewersystems and what measures they have planned. The essay deals solely with the 

sewage system in the county of Örebro municipalities and will work as a basic material for a 

project that the County Board of Örebro will start in 2012. 

 

The sewersystem is very vulnerable in the county of Örebro, especially against heavy rain, or 

uneven flows. That, plus the fact that many house owners or landlords have wrongly 

connected their drainagepipes to the sewagesystem which increases the pressure further. 

Many municipalities have constantly been renovating over the years while others are just in 

the beginning of this process. With a good overview, you can make long-term renovation 

plans that manage both today's operational difficulties and the future climate, but it has to start 

now.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar dagens problematik med att förnyelsetakten av 

avloppsledningsnäten är väldigt långsam, samtidigt som avloppsreningsverken och allt som 

hör där till behöver klimatanpassas till det framtida klimatet i Örebro län. De kommande 

klimatförändringarna i Örebro län beräknas innebära en högre medeltemperatur, intensivare 

men kortvariga skyfall samt att vårfloden blir ”vinterfloder”, därför kan förnyelsetakten 

behöva effektiviseras. Syftet med denna uppsats är att klargöra om och hur väl Örebro läns 

kommuner är beredda på de förväntade klimatförändringarna. Genom semi-strukturerade 

intervjuer med de som arbetar med avloppsledningsnäten på respektive kommun menar jag 

till att belysa, kartlägga och sammanställa vilka problem kommunerna har när det gäller 

avloppsledningsnätet och vilka åtgärder som planeras. Uppsatsen behandlar enbart 

avloppsledningsnätet i Örebro läns kommuner och är ett underlag till ett projekt som 

länsstyrelsen Örebro län kommer starta år 2012.  

 

Avloppsledningsnätet är väldigt sårbart i Örebro län, speciellt för skyfall, då ledningarna inte 

hinner avleda allt vatten. Det tillsammans med att många fastigheter har felkopplat sina 

ledningar ut från tomten och på det kommunala dagvattennätet ökar trycket ytterligare. Många 

kommuner har renoverat kontinuerligt under alla år medan andra just börjat. Med en bra 

översikt går det att göra långsiktiga renoveringsplaner som hanterar dagens driftstörningar och 

framtidens klimat, men det gäller att börja nu.    
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1. Introduktion 

1.1  Upplägg  

Uppsatsens första del tar upp bakgrunden följt av problemet och syftet. Sedan följer 

frågeställningen, de valda metoderna och avgränsningen. Viss del av den tidigare forskning 

som behandlat klimatförändringarnas påverkan av avloppsledningsnät eller 

avloppsreningsverk kommer efter det. Andra delen beskriver kort tre lagar som rör ämnet och 

Sverige. Tredje delen av uppsatsen beskriver syftet med avloppsreningsverk och dess 

påverkan av klimatförändringarna. Örebro läns klimat idag och det framtida klimatet utgör 

fjärde delen. Den näst sista delen behandlar avloppsledningsnätet i Örebro län och bygger på 

intervjuer med representanter från de olika kommunerna, hur sårbart det är och om det finns 

någon strategi mot förbättring.  Allra sist kommer diskussion och slutsatser följt av referenser 

och bilagor.   

1.2 Bakgrund 

De senaste 100 åren har jordens medeltemperatur stigit med cirka 0.7
o 
C enligt FN:s 

klimatpanel IPCC. Sedan 1950 går uppvärmningen allt snabbare och det går inte att utesluta 

att människans påverkan ökar takten. Regeringen har genom Klimat och 

Sårbarhetsutredningen fastställt att Sverige måste börja anpassa samhället till följd av 

klimatförändringarna. Det har även konstaterats att dricksvattenkvalitén kan sjunka vilket 

kräver ökade insatser för att fortsätta hålla en bra dricksvattenkvalitet. En ökad 

översvämningsrisk ökar risken för att infrastruktur kan slås ut, men även 

dricksvattenförsörjningen riskerar att slås ut genom förorening av vattentäkter eller brott på 

avloppsledningsnäten. Redan idag är problemet med lokala skyfall som leder till 

översvämning av dag- och avloppsvattensystemen stort. (Klimat och Sårbarhetsutredningen, 

2007) 

 

Utbyggnaden av avloppsreningsverk och avloppsledningsnäten startade i början av 1800-talet. 

Då var det främst av hälsoskäl och utbyggnaden har sedan följt samhällsutvecklingen. Det 

finns två olika avloppsledningsnät; kombinerade och duplikata. Skillnaden är att duplikata nät 

har separata ledningar för spillvatten och dagvatten, medan kombinerade tar både spill- och 

dagvatten. Spillvatten  är vatten från hushåll och industrier, dagvatten är avrinnande vatten 

från markytan.  Fram till och med 1950 byggde man nästan enbart kombinerade system 
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medan man idag fokuserar på separata ledningar, normalt kallat duplikata system. 

Avloppsledningarnar hade från början människors hälsa som främsta syfte, nu har arbetet 

blivit mer miljöinriktat även om hälsoeffekterna fortfarande existerar. (Malm, A, Horstmark, 

A, Larsson, G, Uusijärvi, J, Meyer, A & Jansson, E, del 1, 2010) Syftet med 

avloppsreningsverk är att se till att vattnet är så pass rent att det kan rinna ut i recipienten, 

närmsta vattendrag,  utan att det medför någon negativ miljöpåverkan. För att uppnå det 

används tre olika reningstekniker; mekanisk-, biologisk- och kemisk rening.  Något som kan 

påpekas är att den biologiska reningen är temperaturberoende. En lägre temperatur på vattnet 

ger en långsammare rening vilket leder till att det krävs större bassängvolymer för att nå 

samma reningsgrad. Enligt 9 kap 2 § miljöbalken definieras avloppsvatten som ”spillvatten 

eller någon annan flytande orenhet som kommer från hushåll eller fabriker, det kan även vara 

vatten som använts för kylning” (Naturvårdsverket 2007). Det finns även en särskild 

hänsynsregel i miljöbalken, 9 kap 7 §, som säger att ”avloppsvatten ska avledas och renas så 

att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppkommer” (ibid). Skyfall kan leda till 

att avloppsreningsverken tvingas brädda, alltså att orenat avloppsvatten rinner ut på gator eller 

recipient då verken inte klarar av de höga flödena. Detta kan påverka både yt- och 

grundvattentäkter samt översvämma källare. (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 

Institut [SMHI], B, 2011)     

 

Alla hushåll i Sveriges olika tätorter är anslutna till någon av de 2 000 kommunala 

avloppsanläggningar som finns. Många av de ämnen som finns i avloppsvatten finns även 

naturligt i miljön medan andra ämnen är skapade av människan, de ämnen som redan finns i 

miljön kan bli till föroreningar om de uppträder i för stor mängd eller vid fel plats. Ett 

exempel är organiskt material som kan komma att orsaka syrebrist i recipienten, alltså det 

vattendrag som avloppsvattnet utmynnar i. Dagvatten, avrinnande vatten på markytan, har ett 

ojämnt flöde på grund av varierad nederbörd och snösmältning. Vid situationer med höga 

flöden klarar ledningarna ibland inte av allt vatten utan det bräddning uppstår istället, alltså att 

orenat vatten rakt ut till närmaste recipient, eller alternativt någons källare. (Naturvårdsverket 

2007) 
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Det dagvatten som kommer från städerna kan till en stor del innehålla tungmetaller, organiska 

miljögifter, oljeprodukter och näringsämnen. De kan påverka både människor, djur och 

växter. (Örebro kommun 2005) Tabell 1 visar några av effekterna:  

 

Förorening Effekt på människor, djur 

och miljö 

Huvudsakliga lokala källor 

till spridning och 

förorening av dagvatten 

Bly Mycket giftig för människor 

och djur 

Trafikytor, atmosfäriskt 

nedfall 

Kadmium Mycket giftig för människor 

och djur 

Fordon och som förorening i 

zink 

Koppar Giftig för vattenlevande djur 

och växter 

Trafikytor, takytor, korrosion 

av byggnadsmaterial 

Krom Negativ inverkan på 

människor, djur och växter 

Slitage av dubbdäck, 

korrosion av bildelar 

Kvicksilver Mycket giftig för människor, 

djur och växter 

Diffus spridning vid 

avfallshantering 

 Zink Giftig för vattenlevande djur 

och växter 

Trafikytor, korrosion av 

byggnadsmaterial, stuprör, 

lyktstolpar, takplåt 

PAH (polycykliska 

aromatiska kolväten) 

Cancerogent och giftigt för 

människor. Giftigt för 

vattenlevande djur 

Småskalig vedeldning, 

trafikavgaser och däck. Finns 

bl.a. tjära och sot 

Olja Skadlig för människor och 

djur. Giftig för växter.  

Oljeutsläpp, trafik, läckage 

från fordon och trafikolyckor 

Näringsämnen 

kväve och fosfor) 

Övergödning i sjöar och hav. 

Orsakar algblomning och ger 

upphov till syrebrist. 

Nödavledning av spillvatten, 

felkopplingar, djurspillning 

och gödsel. Atmosfäriskt 

nedfall av kväve 

Bakterier  Ger problem vid badplatser Nödavledning av spillvatten, 

felkopplingar och 

djurspillning 

 

1.3 Problem 

Idag är förnyelsetakten av avloppsledningsnäten i Sverige väldigt långsam, samtidigt som 

avloppsreningsverken och allt som hör därtill behöver anpassas till det framtida klimatet. Det 

bräddas väldigt mycket från ledningsnäten som varken avloppsreningsverken eller 

kommunerna har kontroll över. Bräddas det ifrån spillvattenledningarna kan vattnet vara 

utspätt men problemet kvarstår att orenat vatten rinner ut i vattendrag och sjöar. Renovering 

och förnyelse av avloppsledningsnäten har blivit en av de viktigaste frågorna för vatten och 

avlopp branschen, VA-branschen. Men med tanke på dess omfattning behövs rätt åtgärd vid 

Tabell 1. En kort sammanfattning över några av de föroreningar som kan förekomma i 
dagvatten. Källa: Örebro kommuns dagvattenstrategi 
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rätt tid och vid rätt plats. Idag är förnyelsetakten låg i Sverige med ett medelvärde för 

spillvatten på 0,4 procent, för dagvatten är siffran ännu lägre. Statistiken är något bristfällig 

men trenden visar på en uppgång. (Länsstyrelsen Gävleborg, 2009) På avloppsledningsnätet 

finns även pumpstationer, bräddavlopp och utjämningsmagasin. Bräddavloppen fungerar som 

en avlastning av bräddningssystemet vid höga flöden och utjämningsmagasinet ska dämpa 

höga flöden. Ledningsnätet är alltså vitalt för att ett avloppsreningsverk ska uppfylla sitt syfte. 

(Naturvårdsverket 2007)  

 

Renat vattet ses idag som en självklarhet i Sverige men det är inte enbart det som driver 

kommunerna till att rena vattnet. Idag har EU en stor del i den svenska lagstiftningen och 

även när det kommer till avloppsreningsverk och avloppsledningar. I Sverige tar de sin form i 

bland annat Översvämningsdirektivet, Vattendirektivet och Avloppsdirektivet. Ett av 

problemen som finns idag är att alla avloppsledningarna inte klarar av när flödet ökar på 

grund av kraftiga skyfall. Dessa skyfall förväntas enligt SMHI att öka i Örebro län. Det 

bräddas inte enbart vid avloppsreningsverken utan även vid ledningsnäten. En stor del av 

bräddningarna från ledningsnätet kan gå att förebygga genom att driftstörningarna 

dokumenteras och genom kontinuerlig renovering. Men vid de kommande 

klimatförändringarna som förväntas i Örebro län, en högre temperatur, intensivare kortvariga 

regn samt att vårfloden blir ”vinterfloder”, kan processen behövas skyndas på eftersom att 

antalet högaflödes-situationer kan öka. (Länsstyrelsen Örebro län, A, 2010)  

1.4 Syfte  

Denna uppsats syftar till att klargöra om och hur väl Örebro läns avloppsledningsnät är 

beredda på de förväntade klimatförändringarna. Genom intervjuer vill jag att belysa, kartlägga 

och sammanställa vilka problem kommunerna har när det gäller avloppsledningsnäten och 

vilka åtgärder som planeras då det idag inte finns någon bra dokumentation om ledningsnäten 

och vilka brister de har i länet.    

1.5 Forskningsfrågor 

Hur sårbart är Örebro läns avloppsledningsnät för de förväntade klimatförändringarna?  

Vilka brister finns och vilken strategi används för att minska bristerna?  
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1.6 Metod  

Uppsatsen bygger på semi-strukturerade intervjuer för att få reda på svaren på mina frågor. 

Frågorna är allmänt formulerade och det fanns utrymme till följdfrågor. Det är de ansvariga 

för avloppsledningsnätet i varje kommun som har blivit intervjuade, exempelvis VA-chefer, 

VA-strateger och planeringsingenjörer. Exempel på svar som söktes är att se om det finns en 

åtgärdsplan, vad förnyelsetakten är, var de svaga punkterna finns och vilka variabler som 

spelar in. Varför semi-strukturerade intervjuer valdes beror på att syftet var att säkerställa att 

respondenternas svar gick att sammanställa på ett jämförande sätt. Det är en kvalitativ 

undersökningsstrategi som valts eftersom målet var att analysera hur verkligenheten ser ut 

idag. (Bryman, 2002)  

 

Intervjuerna har gjorts direkt med de utvalda personerna. Detta trots att det finns flera fördelar 

med telefonintervjuer, de tar mindre tid och respondenterna kan inte läsa av den som 

intervjuar och kanske ge det svar som söks. En intervju är även en social konstruktion och det 

är inte alltid det går att få en objektiv bild av dagens verklighet. (Alvesson & Deetz, 2000) 

Det finns dock även vissa negativa bitar med en telefonintervju, eftersom det inte går att se 

respondenten går det heller inte att läsa av ansiktsuttryck och genom intervjuerna har jag har 

fått tillgång till material som jag inte annars skulle fått se, exempelvis kartor över 

ledningsnätet som inte får publiceras. För att minska felkällorna har intervjuerna spelats in. 

Frågorna har skickats innan själva intervjun till respondenterna så de fick tid att läsa igenom 

och sedan fanns chansen att förklara om så behövdes, även för att säkerhetsställa att jag fått 

tag på rätt person som kunde svara på mina frågor. Detta för att minska risken att 

respondenterna skulle kunna tolka frågorna på olika sätt. Denna metod valdes för att jag var 

ute efter flexibla intervjuer, både vad gäller frågornas följd och uppföljning men vid varje 

intervju fanns samma grundschema. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en 

litteraturanalys av tidigare forskning på området. Syftet var att ta reda på vad som var bekant 

på området, om det fanns några motsättningar och om kunskapen redan fanns på det utvalda 

områdetFör att analysera resultatet har jag använt mig av en jämförande innehållsanalys för 

att ta fram relevanta teman från mitt grundmaterial. (Bryman, 2002) 

 1.6.1 Påverkansfaktorer  

Kommunstorleken skiljer sig i länet vilket även spelar in i denna fråga. Det får en betydelse 

genom att de alla har olika förutsättningar, allt ifrån befolkning till markförhållanden. 

Driftkostnader och underhåll av avloppsledningsnätet har en direkt koppling till de lokala 
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förutsättningarna. Även omgivningsfaktorer har en väsentlig roll. Medeltemperaturen och 

medelnederbörden kan skilja sig från de norra kommunerna mot de som finns i södra delen 

vilket ger olika markförhållanden. (Stahre, P, Mellström, G & Adamsson, J, 2007) Som en 

stor kommun har jag räknat Örebro, Kumla, Karlskoga och de kommuner som ingår i 

Bergslagens kommunalteknik, BKT, alltså Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Det 

har jag baserat på invånarantal. De större har ett invånarantal på över 20 500, övriga 

kommuner har maximalt 11 300 invånare. (Statistiska Centralbyrån [SCB])     

1.7 Avgränsningar  

Uppsatsen behandlar enbart avloppsledningsnätet och problemen som dagvatten skapar när 

det felaktigt kopplas på spillvattennätet. Den är även avgränsad till Örebro läns kommuner då 

syftet är att karlägga problemen i länet. Alla kommuner finns representerade förutom 

Hallsberg som saknade tid att medverka under den angivna tiden. Huvudsyftet med uppsatsen 

är att endast analysera problematiken runt avloppsledningsnätet och klimatförändringarna. 

Det finns även avloppsreningsverk och ledningsnät som är privatägda ochde kommer inte att 

ingå i min undersökning eftersom det inte fanns tid att uppsöka och undersöka alla.  

1.8 Begrepp   

Bräddning – oönskat utsläpp av orenat avloppsvatten på grund av överbelastning på 

ledningsnätet  

Dagvatten – regnvatten och smält snö, avrinnade vatten på markytan  

Duplikat avloppsledningssystem – spillvattnet och dagvattnet har separata ledningar 

Kombinerat avloppsledningssystem – spillvattnet och dagvattnet har samma ledning 

Ovidkommande vatten - vatten som kommer till avloppsreningsverken men som inte kräver 

rening 

Recipient – vattendraget som motar det orenade avloppsvattnet eller dagvattnet 

Spillvatten – vatten från hushåll och industrier  

10- , 50- och 100-års regn - Nederbörd som beräknas komma vart tionde, femtionde 

alternativt vart hundrade år.  
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1.9 Tidigare forskning 

 1.9.1 Renovering av VA-ledningar  

Det har tidigare gjorts en undersökning om renovering av VA-ledningarna i Malmö, men de 

tar inte upp klimatförändringarna och hur ledningsnätet kommer att påverkas av det. Det som 

togs upp var att äldre ledningar börjar gå sönder och behovet av att renovera dem ökar. 

Undersökningen visade på att det inte alltid är säkert att det är de äldsta delarna av 

ledningsnätet som är i värst skick. Ledningarna som är från 50- och 60-talet visade sig vara 

dem som var i störst behöv av renovering. (Simsek, J & Skarp, C, 2006) 

 1.9.2 Gamla ledningsnät kan börja skapa problem 

SMHI har tagit fram uppgifter på att Stockholms ledningsnät är sårbart genom att höga flöden 

tillsammans med klimatförändringar och en ökad befolkning kan ge stora problem redan om 

40 år. Ledningsnätet kan inte ta den ökade andelen vatten utan kommer att brädda rakt ut i 

Mälaren och Östersjön. Det finns beräkningar som visar att ett av Stockholms reningsverk, 

Henriksdal, kan komma att få ett ökat vattenflöde med 15-20 procent fram till år 2100. De 

orenade vatten som släpps ut kan öka med 5-10 procent inom de närmsta åren och hela 20-40 

procent till år 2100. (SMHI, A, 2011)  

 1.9.3 Problem med det kombineradeavloppssystemet  

Även i Helsingborg har det gjorts en undersökning av avloppsledningsnätet. Det är en 

forskningsgrupp från Lunds universitet som står bakom denna. En stor del av den gamla 

stadskärnan i Helsingborg har kvar kombinerat system. Problemet är att just de kombinerade 

ledningsnäten översvämmas rätt ofta på grund av höga flöden då ledningarna inte klarar av så 

pass mycket vatten på en gång. Ju mer staden sedan växer desto mer utbrett blir problemet. 

De kommande klimatförändringar som beräknas ha störst negativ påverkan på stadens 

ledningsnät är de kraftiga skyfallen. Snö spelar en mindre roll för vattenbalansen då det endast 

beräknas vara snö under december, januari och februari. Helsingborg har cirka tre till fyra 

översvämningar varje år på grund av kraftiga skyfall, speciellt under sensommaren och 

hösten. Undersökningen kom fram till att klimatförändringarna kan komma att skapa fler 

högaflödes situationer. Men även utan klimatförändringarna kommer ledningsnätet att 

påverkas av att staden expanderar och vattenförbrukningen ökar. Utan en vidare 

stadsutveckling kan klimatförändringarna som är förväntade i Helsingborg förvärra dagens 

översvämningar på avloppsledningsnätet, genom exempelvis ökad nederbörd. 
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Klimatförändringar tillsammans med att staden växer kan skapa ”värsta möjliga scenario” när 

det gäller dräneringsproblem, alltså att få bort vatten. Expanderar staden åt ett visst 

geografiskt håll kan det att leda till trycket på de befintliga ledningarna blir väldigt stort vilket 

ökar risken för översvämningar och bräddning. (Semadeni-Davies, A, Gustavsson, G & 

Hernebring C, 2007)  

1.9.4 Klimatförändringarnas påverkan på avloppsreningsverk  

Williams Sayles Partnerships, WSP, ett globalt analys- och teknikföretag, har i Kalmar län 

gjort en undersökning om klimatförändringarnas påverkan på avloppsreningsverk, där även 

avloppsledningsnäten tas upp. De klimatförändringar som förväntas i Kalmar är att 

temperaturen stiger, en svag ökning av årsnederbörden, mer nederbörd under vintern, en svag 

ökning under våren och en ökad intensitet i nederbörden. Avloppsledningsnätet påverkas 

genom att ett varmare klimat ökar växtligheten så att rötter snabbare kan komma och tränga in 

i ledningarna. Med fler skador håller inte rören lika länge. Det kommer även bli en större 

mängd vatten att transportera och en ökad risk för bräddning och översvämningar. WSP kom 

fram till att det krävs en långsiktig planering för hanteringen av ovidkommande vatten och 

renovering. I framtiden kan det komma värre översvämningar, en ökad risk för 

smittospridning och ett ökat utsläpp till recipienten. (Ullman, R, Risberg, A & Williams 

Sayles Partnership [WSP], 2010)   

1.9.5 Risk- och Sårbarhetsanalys Örebro 2010 

Risk- och sårbarhetsanalysen för Örebro län 2010 visar på vad som kan komma att hända i 

länet och hur starka konsekvenserna blir av det. Örebro län ligger centralt i Sverige och har 

varje dag stora flöden av transport, både på väg och järnväg. Globalt sett har det inträffat fler 

antal extrema väderhändelser de senaste åren än tidigare. Det är Länsstyrelsen som ska 

samordna insatserna i länet om något skulle ske på regional nivå. Vissa samhällsviktiga 

verksamheter och viss infrastruktur måste fungera för att det inte ska leda till en allvarlig kris. 

I Örebro finns det många verksamheter som anses vara samhällsviktiga. Två av dem som rör 

avloppsledningsnäten och avloppsreningsverken är energitillgången och kommunalteknisk 

försörjning. Finns det ingen energiförsörjning finns det ingen tillgång till el, vilket till slut 

kommer att leda till att vattenförsörjningen slås ut. Den kommunaltekniska försörjningen har 

hand om hanteringen av avlopp. De problem som infrastrukturen kan drabbas av är 

exempelvis höga flöden och kraftiga vindar. Problem som det kan ge är att både 

transportsektorn och el- och vattenförsörjningen kan drabbas och slås ut. Även 
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infektionssjukdomar kan komma att spridas lättare och den ökade risken för ras kan frilägga 

kemisk-toxiska deponier. Enligt denna analys har Örebro Hjälmaren som en sista räddare. 

Mycket vatten rinner dit och eftersom sjön sänktes i slutet av 1800-talet kan den ta rätt 

mycket vatten på grund av att den har en stor yta. Konsekvenserna av ett högt vattenstånd i 

Hjälmaren är framförallt översvämmad åkermark. Kvisamaredalen är speciellt utsatt, men den 

största delen av bebyggelsen skulle klara sig. Svämmar Svartån över inne i Örebro kan det 

däremot skapa stora problem för Örebro tätort. (Nordqvist, M, 2010)    

2. Översvämningar och lagar 

2.1 Vattendirektivet  

År 2000 införde EU ramvattendirektivet för vatten. EU hade genom direktivet fastslagit att 

det behövdes ett nationsöverskridande samarbete för att säkra dricksvattenkvalitén. Direktivet 

omfattar grund- och ytvatten men inte öppet hav. År 2004 infördes det i svensk lagstiftning. 

Det som länder ska göra är att främja den hållbara utvecklingen för vatten, förhindra en 

försämring av ekosystemen i vatten, minska förorening i grundvatten, minska utsläpp och 

effekterna av översvämningar och torka, samt underlätta arbetet mellan nationerna gällande 

vattenfrågor. När vattendirektivet infördes i Sverige delades landet in i fem olika 

vattendistrikt och varje del skapade en Vattenmyndighet. Dessa vattenmyndigheter placerades 

ut vid Länsstyrelserna i Norrland, Västernorrland, Kalmar, Västmanland och Västra Götaland. 

De ansvarar för samordning och har en central roll i vattenarbetet. (Jordbruksverket)     

2.2 Översvämningsdirektivet 

Efter att delar av Europa drabbats av flera stora översvämningar beslutades det 2007 om att 

införa ett nytt direktiv för översvämningsrisker och hantering av översvämningar. 

Översvämningsdirektivet (SFS 2009:956) syftar till att ”minska ogynnsamma följder av 

översvämningar till människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.” (SFS 

2009:956) Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som för varje 

vattendistrikt ska göra en bedömning av översvämningsriskerna. Det finns tre steg som ska 

följas: 

Steg 1: MSB ska göra en bedömning som ska innehålla en karta över vattendistriktet, 

topografi och markanvändning ska framgå. Den ska även innehålla en redogörelse för tidigare 

översvämningar som haft en allvarlig påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet och där risken finns att det kan hända igen. Till sist ska bedömningen 
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innehålla en redogörelse för tidigare översvämningar där konsekvenserna ovan kanske inte 

uppnåtts men där risken ändå finns att det kan hända igen med betydande följder. (SFS 

2009:956)  

Steg 2: MSB:s utarbetade kartor ska visa låg sannolikhet för översvämning, medelhög 

sannolikhet samt hög sannolikhet. De länsstyrelser som fått i uppdrag att utarbeta kartor måste 

ha med hur många invånare som drabbas, vad den ekonomiska kostnaden blir, miljöfarliga 

verksamheter samt annan information som kan vara viktig. Dessa kartor ska vara färdiga 22 

december 2013.  

Steg 3: Vattenmyndigheternas Länsstyrelser har uppdraget att ta fram en plan för 

översvämningsrisker, allstå själva riskhanteringsplanen. Det ska ingå mål för att minska 

riskerna för skador på människor, djur och miljön. Planen ska ta upp samtliga aspekter av 

hanteringen av översvämningsriskerna, speciellt viktigt är förebyggande arbete. Dessa 

riskhanteringsplaner ska samordnas. MSB sköter kontakten och rapporteringen till EU, de 

deltar även med övriga medlemsstater i arbetet mot genomförandet. (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap [MSB], A, 2009) 

 2.3 Avloppsdirektivet   

Direktivet (91/227/EEG) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kallas ofta för 

avloppsdirektivet. Det här direktivet omfattar allt vatten som hamnar i ledningsnätet men det 

ställs enbart kvantitativa krav på de större reningsverken. Idag i Sverige är det cirka 500 

stycken. Sverige har infört direktivet både genom miljöbalken och genom Naturvårdsverkets 

föreskrift om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1994:7. Avloppsdirektivet 

syftar till att minska skadorna på miljön som orsakas av utsläpp av orenat vatten. De krav som 

ställs är att alla bebyggda områden ska ha ett uppsamlingssystem för avloppsvatten. Vattnet 

ska även genomgå en biologisk rening. Handlar det om utsläpp i känsliga områden ställs 

högre krav på mer effektiv rening. Vid slutet av 2005 skulle alla EU-länder ha uppfyllt 

kraven. (Almers, M 2006)  
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Figur 1. Örebro län, 
kommunindelning. Källa: 
Länsstyrelsen Örebro 

3. Örebro län 

Idag måste vi börja anpassa vårt samhälle till de 

kommande klimatförändringarna. Det innebär att vi 

vidtar åtgärder för att anpassa samhället till den nu 

pågående klimatförändringen som sker i hela världen. 

Det är viktigt att skilja på klimatanpassning och åtgärder 

för att minska klimatförändringarna. Anpassning handlar 

om att se till de klimatförändringarna som inte längre går 

att undvika. Två exempel på sådana klimatförändringar 

som vi måste anpassa oss till är högre temperaturer och 

intensivare nederbörd. (Länsstyrelsen Örebro, A) Ofta är 

det samhällsekonomiskt gynnsamt att betala för en 

olycka innan det faktiskt inträffat än att vänta till den 

skett. (MSB, B) 

 

3.1 Dagens klimat i Örebro län 

Örebro län varierar när det gäller naturtyper. De östra och centrala delarna är till största del 

uppodlat slättområde. Sydost, sydväst och norr består mestadels av barrskog. Vattentillgången 

är stabil och det är en liten variation mellan åren. Temperaturen är likartad i stora delar, men 

det är vanligtvis kallare i bergstrakterna än på slätterna. Nederbörden är varierande och ofta 

sammankopplat med nederbördens mekanism, exempelvis kall- och varmfrontspassager eller 

under sommaren när uppvärmd luft stiger uppåt och kan orsaka åskregn. De mest intensiva 

regnet kommer främst under sommarmånaderna juni, juli, augusti och september. 15-20 

procent av all nederbörd räknas vara snö. (Hallberg, K, Eklund, D, Stensen, B, 2011)   

 3.2 Framtida klimat i Örebro län 

Det som är förväntat i Örebro är just en ökad nederbörd och en ökad medeltemperatur. Det 

leder i sin tur till ökade vattenflöden som leder till en ökad översvämningsrisk. Med en ökad 

översvämningsrisk ökar även risken för ras och skred. Även risken för föroreningar av 

vattentäkter ökar på grund av översvämningar, se tabell 1, under bakgrund. 

Dricksvattenförsörjningen kan bli lidande på grund av att vattnet blir brunare av 
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humusämnen, en effekt av ett varmare klimat. (Länsstyrelsen Örebro, A) Den förväntade 

årsmedeltemperaturen kommer enligt SMHI:s modeller att öka under nuvarande sekel, 4-5
o
C 

högre mot slutet av seklet än dagens temperatur. Alltså från till 5
o
C till 9-10

o
C, se figur 3-5 

nedan. Den största temperaturförändringen kommer att ske  under vinterhalvåret. 

Nederbörden förväntas att öka mest under vinterperioden. Enligt SMHI:s modeller, se figur 5-

8, är den förväntade förändringen upp emot 10- 20 procent mer nederbörd i slutet av detta 

sekel. Högaflödes-situationer kommer att öka under höst och vinter samtidigt som vårfloden 

minskar. Detta beror på att den ökande nederbörden under vintrarna troligtvis inte längre 

alltid kommer att komma i form av snö. (Hallberg, K, et al 2011) 

 

 

Figur 2.  Årsmedeltemperatur 1961-1990. Visar dagens klimat Källa: 
Hallberg, K, et al, 2011 

Figur 4. Årsmedeltemperatur år 2021-2050. Källa: SMHI 

Figur 3. Årsmedeltemperaturen år 2021-
2050. På denna bild går det att se att 
medeltemperaturen har stigit i hela länet 
Källa: Hallberg, K, et al 2011 
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Figur 5. Årsmedelnederbörd år 1961-1990. Källa: Hallberg, 
K, et al 2011 

Figur: 4. Årsmedeltemperaturen år 2069-

2098. Denna bild visar hur 
medeltemperaturen har höjts med 4-5oC 
Källa: Hallberg, K, et al 2011 

Figur 6. Årsmedelnederbörd 2021-2050. Bilden visar 
att medelnederbörden ökar allt mer. Källa: Hallberg, 
K, et al, 2011 



Elin Andersson  Karlstad Universitet   

 

 
20 

 

 

 
 

Örebro har det senaste seklet drabbats av ett flertal översvämningar, de flesta har inträffat 

under vårfloden. De största översvämningsområdena till ytan är Arbogaån, runt Värningen, 

Fellingsbro, Kvismaredalen samt tre områden i Svartån uppströms Örebro. De större 

tätorterna som kan komma att drabbas är Lindesberg, Nora, Karlskoga och Hallsberg. År 

2000 är ett bra år att visa på vilka konsekvenser som drabbat samhället som följd av 

klimatförändringarna. 8 000 hektar odlad mark översvämmades och det blev en direktkostnad 

för jordbruket på 32,5 miljoner kronor. Samma år stod Hjälmaren 22.22 meter över havet, vid 

en mätstation, så högt har inte vattenståndet varit sedan 1966. (Bergdahl, D, 2011)  

Under år 2010 var det tre kraftiga skyfall i länet som stod ut från de andra, vilka är 

presenterade nedan: 

 

Datum Drabbat område Konsekvenser 

2010-05-25 Östansjö, över 100 mm på 

kort tid 

Översvämningar och höga 

flöden 

2010-07-13 Lindesberg och Örebro, ca 97 

mm under 5 timmar 

Källaröversvämningar och 

översvämning på E18 

2010-07-29 Örebro och norra länet, 70-80 

mm på ett dygn 

Källaröversvämningar 

  

Tidigare översvämningar har visat att åtgärder som magasinering av vatten och vallar endast 

har löst problemet på plats, de fortsätter dock nedströms och kan till och med förvärras av 

åtgärder uppströms. Vallar och dammar måste även kontinuerligt ses efter. De områden som 

Tabell 2. Kraftiga regnskurar i Örebro län under år 2010. Källa: 
Bergdahl, D, 2011 

Figur 7. Årsmedelnederbörd år 2069-2098. Visar att 
medelnederbörden ökat i stor sett i hela länet. Källa: Hallberg, K, et 
al 2011 
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tidigare översvämmats som riskerar att drabbas igen kan pekas ut i översiktsplaner eller 

vattenplaner som kommunerna tar fram. (Bergdahl, D, 2011)    

4. Avloppsledningsnät i Örebro län 

 4.1 Avloppsledningsnät och klimatförändringar 

De flesta av Örebro läns kommuner har kvar mycket betongledningar. De påverkar inte 

vattnet, men efter upprepade driftstörningar så används de inte längre när det läggs nya 

ledningar, eftersom de är väldigt känsliga för skador och marksättningar. På grund av många 

och ofta stora driftstörningar går det inte att säga hur länge en betongledning håller. De äldre 

betongledningarna har även otäta fogar vilket ökar inläckaget. Idag läggs det oftast 

plastledningar i länet eftersom deras livslängd påverkas negativt av temperaturen, miljön och 

belastning. I första hand påverkas ledningarna dock av en större belastningen. (Malm, A, 

Horstmark, A, Larsson, G, Uusijärvi, J, Meyer, A & Jansson, E, del 2, 2010) 

Klimatförändringarna kommer att utsätta ledningsnätet för större påfrestningar, ökade 

regnmängder samt stigande vattennivåer. (SMHI, B) Det finns även ett problem med 

tjällossning tillsammans med vårfloden. När vissa äldre ledningar lades så pallades de upp på 

träpallar. När tjälen då släpper och träpallarna är gamla faller de ner och ledningen går rakt 

av. Det kan även hända om träet multnar bort. Risker för översvämmade ledningar ökar då 

eftersom ledningarna inte längre orkar hålla emot vattnet.
1
  

                                                 
1
 Anders Luthman Enhetschef driftenheten Degerfors, intervju 2011-03-29 
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*BKT består av fyra kommuner; Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg samt Nora 

 4.2 Askersund kommun 

4.2.1 Renovering av ledningsnäten 

Daniel Johansson
2
 berättar att VA-delen i Askersund har som mål att kontinuerligt renovera 

avloppsledningsnäten och att konstant jobba efter en åtgärdsplan. Frågan om just 

avloppsledningsnäten hålls levande genom driftstörningar. De håller nu på att lägga in 

driftstörningar, material på ledningarna, ålder och brister i ett datasystem för att lättare kunna 

ha en översikt. Arbetet med avloppsledningsnätet är eftersatt anser Johansson. Det kommer att 

bli problem med det om det inte kommer in mer pengar. Idag har Askersund en 

renoveringstakt på en bra bit under en procent. De är medvetna om att de måste upp runt 

procenten för att ens komma ikapp med övriga Sverige. Tyvärr finns det inte mycket pengar 

                                                 
2
 Daniel Johansson Enhetschef rörnät, Askersund, intervju 2011-04-12 

Kommun Antal 

invånare 

Största 

tätort 

Avlopps- 

lednings- 

nätslängd, 

mil 

Dagvatten 

ledningar, 

mil  

Material  Ålder på 

avlopps- 

ledni-

ngsnätet 

Merparten 

byggd  

Askersund 11 278 Askersund 35 6  Betong Ca 50 år 60-, 80-

talet 

BKT* 45 632 Lindesberg 150 

sammanlagt 

 Betong, 

plast 

Ca 70 år 40-,50-

talet 

Degerfors 9 641 Degerfors 79 72 Betong, 

plast 

Ca 80 år 50-, 60- 

och 70-

talet 

Karlskoga 29 668 Karlskoga Ca 35  Ca 28  Betong Ca 90 år 50-,80 

talet 

Kumla 20 456 Kumla 20  7,8  Plast Ca 60 år 70-talet 

Laxå 5 686 Laxå 13  5  Betong Ca 60 år 70-talet  

Lekeberg 7 134 Fjugesta 4  2,2  Betong 50-60 år 50-talet 

Örebro 135 460 Örebro 100  44  Betong, 

plast 

Ca 110 år 50-talet 

Tabell 3. Kortfakta om Örebro läns kommuner, minus Hallsberg och allmänt om 

avloppsledningsnätet i länet. Källa: Intervjuer samt SCB för invånarantal, december 
2010.  
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till avloppsledningsnäten, mycket pengar har gått till att lägga ner vattenverk och göra nya 

ledningar. De pengar som finns är VA-abonnenternas taxa. Politikerna börjar dock få upp 

fokus för avloppsledningarna så förhoppningsvis kommer det skjutas på mer investeringar i 

framtiden. Renoveringsplanen följer budgeten. Askersund har en strategi som sträcker sig 15 

år fram men det finns inte en plan för mer än ett år i taget. Egentligen önskar Johansson att det 

fanns en femårsplan men avsaknaden av pengarna är problemet. I dagsläget är det 

driftstörningar och erfarenhet som styr vad som ska in i planen, men i framtiden har 

kommunen stora förhoppningar på att deras datasystem ska vara till stor hjälp.  

 

Askersund har ett stort problem med ovidkommande vatten till reningsverket anser 

Johansson. Mycket av det är från fastigheter där kommunen en gång tillåtit dem att koppla på 

dagvatten till spillvattennätet. Idag är det ingen som tillåts göra det men problemet kvarstår då 

det inte alltid är så lätt att bara koppla ledningarna. Det måste gå att ge dem en förbindelse 

och det finns inte alltid ledningar i gatan, det kan dock finnas ett dike. Nu tar de samhälle för 

samhälle och sanerar men de vet fortfarande inte hur de ska lösa det fullt ut.  Askersund ingår 

i Sydnärke-kretsen, Sydnärkes miljöförvaltning, och har ett eget samarbete med Laxå. Men 

det finns även en önskan om ytterligare samarbete för att bättre kunna utnyttja varandras 

kompetenser från andra kommuner. Det kan vara svårt att få kompetens till småkommunerna.  

4.2.2 Klimatanpassning och sårbarhet 

Det är speciellt i de äldre områden där det framkommer problem berättar Johansson.
3
 Där 

kopplas det på allt fler hus och områden utan att det görs något åt de befintliga 

betongledningarna som börjar bli dåliga. Nu finns det mer hus än vad avloppsledningsnätet är 

dimensionerat för. Detta leder till att risken ökar för bräddning när det regnar eller blir 

töväder. På Askersunds kommun är de medvetna om att nederbörden kan komma att öka med 

tio procent i framtiden i Örebro län. Därför planerar de mer noggrant när de lägger nya 

ledningar och det läggs större dimensioner än vad som krävs idag. Vissa sträckor är 

dimensionerade för 50-års regn, ledningarna ska vara dimensionerade för ett 10-års regn för 

att gå fria i en rättsprocess. 50 år räknar de med att ledningarna ska hålla enligt Daniel 

Johansson, de måste förlita sig på fabrikanterna, men egentligen tror de att ledningarna kan 

hålla mycket längre. Det är dock svårt att säga vad som händer med materialet om 30 år.  

 

Incidenter händer hela tiden, de har 300-400 driftstörningar per år på hela nätet.   
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När stamledningen gick sönder vid Harje blev det stora problem eftersom den försörjer 80 

procent av kommunen med vatten. Ledningen sprack i en 60 meter lång spricka och de hade 

12 timmar på sig att täta den innan vattenreservoarerna tog slut. Att laga läckan tog cirka 22 

timmar. Även tjällossning är ett stort problem när det gäller vatten. De flesta vattenledningar 

består av gjutjärn, som inte tål tjälen. När tjälen släpper och det blir sättningar i marken går 

ledningarna sönder.   

 

Det har dock inte varit några stora översvämningar under de senaste åren enligt Johansson. 

Det kom ett skyfall år 2010 som ledde till att dagvattnet svämmade över på norra infarten till 

Askersundtätort och fyllde några industrifastigheter med vatten. Annars har de cirka 5-20 

stycken källaröversvämningar per år. Daniel Johansson berättar att han har märkt en skillnad 

på klimatet - när det regnar så regnar det mer.  Dimensioneringen är avloppsledningsnätets 

största problem då ledningarna är underdimensionerade.  De tål inte höga flöden, får in 

dagvatten i spillvatten och bräddar. Vattnet rinner ut på gator, det rinner baklänges upp i 

avloppen eller ut i källare. Det händer dock fler bra saker, exempelvis har det skett en 

omorganisation så idag är det mycket mer fokus på VA än vad det var förut.  

 4.3 Bergslagen kommunalteknik, BKT. Hällefors, 

Lindesberg, Nora samt Ljusnarsberg kommun 

 4.3.1 Renovering av ledningsnäten 

BKT:s ledningsnät sträcker sig över stora arealer, vilket har lett till att de ledningar som ligger 

i obebyggd mark har drabbats av att det vuxit upp skog över överföringsledningarna berättar 

Kjell Karlsson
4
. Det kan i sin tur leda till att rötter tränger upp i rören och orsakar 

driftstörningar. Renoveringen sker konstant i de fyra kommunerna och det är även så som 

frågan om avloppsledningsnätet hålls levande. Idag anser de själv att renoveringstakten är 

alldeles för låg då det kommer ta cirka 300 år att få allt klart. Budgeten sätts av varje år och 

varje kommun har driftpengar som kan komma att tillsättas i den berörda kommun om det 

behövs, renoveringsplanen följer budgeten. De arbetar efter en ettårsplan men 

renoveringsplanen sträcker sig egentligen över tre år.  Enligt Karlsson fungerar planen både 

bra och dåligt. Den fungerar genom att man vet vad man ska göra men händer det akuta saker 

skjuts saker snabbt framåt. Den är framtagen efter driftstörningar och de används även som 

kriterier när den tas fram. Det görs en uppföljning varje höst av renoveringsplanen som 
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innefattar vad som hände under året, vad som gjorts och vad som finns kvar att göra. För att 

rapportera in driftstörningar skrivs det först en störningsrapport ute i fält för att sedan föras in 

i det digitala systemet VABAS. 

 

Att privatpersoner och företag kopplar på dagvatten på avloppsnätet är ett stort problem anser 

Karlsson. Det leder till många fastighetsöversvämningar och för att försöka lösa detta 

kontrolleras fastigheter. De har en anställd som jobbar med olika projekt för att lösa detta. 

Samhälle för samhälle inom BKT jobbar de igenom för att undersöka hur läget ser ut och är 

det något som inte stämmer skickas ett brev till de och de måste koppla ledningarna rätt. 

 4.3.2 Klimatanpassning och sårbarhet 

Det är väldigt olika vilka områden som drabbas av översvämningar, men de senaste åren är 

det Lindesberg som är värst drabbad inom BKT, och som löper störst risk för översvämningar 

och vårfloder eftersom det rinner vatten genom staden berättar Karlsson
5
. När det gäller 

nederbörd är det 50- och 100-års regn som de är känsliga mot. Ledningsnäten blir fyllda 

snabbt och vattnet kan gå tillbaka in i fastigheterna. Dagvattenledningarna ska klara hur 

mycket vatten som helst, det ska rinna ut på gatan men det kan dock vara tveksamt om det 

skulle komma ett 100-års regn. Det är pumpstationerna som är de känsliga punkterna då de 

måste hinna pumpa iväg vattnet, annars finns risken för bräddning. Kommunerna har kommit 

fram till att de kanske måste börja dimensionera för ett större flöde i framtiden. De ledningar 

som läggs idag ska hålla i 100 år, enligt fabrikanten, men det är ingen som vet exakt. 

 

Karlsson berättar att det nästan varje år sker det en större incident och i en så pass stor 

”kommun” som BKT är det troligt att det kommer något skyfall under sommarmånaderna 

som orsakar en översvämning. Det är främst skyfallen som orsakar störst skada i området. De 

största riskerna och svagheterna i avloppsledningsnätet är de äldre områdena på grund av att 

de kan vara underdimensionerade inför klimatförändringarna. Det äldre nätet består till största 

delen av betong och det är de som börjar ge upp. På de nya områdena är det dimensionerat för 

större skyfall. Förhållandevis, sett till totalt antal kilometer, är det inte så mycket fel. 

Sammanslagningen av kommunerna ledde till att de fick en bättre bild av hela nätet.  

 

Karlsson tror att småkommunerna ligger efter och inte har råd med samma antal personal som 

de större kommunerna vilket kan leda till att de större kan ha en större organisation. Idag är 
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det mycket som är eftersatt inom BKT, men allt mer fokus läggs på nätet. Nu fungerar 

avloppsreningsverken bra - nu ska bara nätet fungera också. På BKT har de insett att det är 

flödestopparna som de inte klarar av eftersom driftstörningarna ökar.  

 4.4 Degerfors kommun 

4.4.1 Renovering av ledningsnäten 

Anders Luthman
6
 som är ansvarig för ledningsnäten i Degerfors kommun berättar att frågan 

om avloppsledningsnäten hela tiden hålls levande genom renoveringar då de gamla 

betongrören måste bytas ut. Det är inget projekt som står still utan fortgår hela tiden. Idag är 

det svårt att säga vilken renoveringstakten är. Under 1970-talet gick många jobb via 

Arbetsförmedlingen och då passade man på att renovera många ledningsnät, vilket gjorde att 

takten statistiskt ökade just då. Det finns en vision om att alla ledningsnät ska renoveras, men 

idag räcker inte tiden till. För att renoveringen ens ska kunna ta fart på riktigt behövs en bra 

budget. Degerfors har en budgetplan på tre år och då investeras cirka 6 miljoner kronor. 5 

miljoner av dem läggs på ledningsnätet. Under 2011 har det planerats att lägga 2,3 miljoner 

kronor på renovering av ledningsnätet. Dessa renoveringsplaner tas fram genom olika 

utredningar som gjorts av konsulter, bland annat på avloppsledningsnätet. De kriterier som 

används för att ta fram planen är driftstörningar och det är även där det har varit mest 

problem. För tillfället är det ledningarna från 50- och 60-talet som börjar ge upp. Varje år görs 

en uppföljning av planen för att se vad som hanns med och vad som behöver läggas in i nästa 

års plan.  

 

Driftstörningar är det som styr hela verksamheten. Alla driftstörningar dokumenteras och följs 

upp genom att de skrivs in i VA-kartan , deras datasystem för ledningsnätet som håller på att 

ta form just nu. VA-kartan är något nytt för Degerfors berättar Luthman och nu håller de på 

att föra in all data som finns om ledningsnätet för att få en bättre översikt. Innan fanns inget 

system där allt fanns samlat utan de som arbetade hade dagböcker som de skrev i. Det som 

ska läggas in i systemet är bland annat ledningar och vilken sort det är, när den lades, 

incidenter och bilder. Med systemets hjälp kommer man även, när det är klart, bättre kunna 

lyft in driftstörningar i renoveringsplanen eftersom allt finns samlat digitalt och på samma 

ställe, i stället för i dagböcker.  
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4.4.2 Klimatanpassning och sårbarhet 

Kommunen drabbades år 2000 av kraftiga skyfall som ledde till att cirka 120 källor 

översvämmades berättar Luthman
7
. Samhällen ska dock inte komma till skada vid kraftiga 

skyfall utan det finns magasin som ska ta allt vatten. Även år 2003 var det en del 

översvämningar på grund av kraftiga skyfall. År 2013 ska dagvattensystemet renoveras för att 

förbättra säkerheten vid skyfall, pengar är redan avsatta. Det finns en pumpstation nära 

Tekniska kontoret där alla insatser nu sker genom två pumpar med en pumpdrift på 5 timmar 

per dygn. Vecka 12 detta år blev det mildväder vilket ledde till att pumparna istället gick 23 

timmar per dygn för att hinna få bort allt vatten.  

 

Luthman anser att samarbetet i kommunen fungerar bra när det gäller miljöfrågorna, mycket 

på grund av att de är införstådda med att VA är ett eget kollektiv som bär sina egna kostnader. 

Det är svårt att säga hur långt livslängd ledningarna som läggs i dag har, men de förlitar sig på 

fabrikanterna som anger en siffra. Idag bygger de in marginaler i dimensionen av 

ledningsnäten för att klara av ett högre flöde på grund av fler skyfall längre fram i tiden.  

 

De största riskerna med avloppsledningsnätet är de gamla rören från 40- och 50-talet. Det är 

även där som de flesta skador och driftstörningar sker och det kan ske när som helst. 

Degerfors har ett par kilometer kvar av de ledningarna. Kommunen är rätt liten vilket 

Luthman menar är en fördel då de har koll på ledningsnätet, det är en liten geografisk yta och 

de har en låg personalomsättning. En låg personalomsättning ger fördelen att kunskapen 

stannar kvar längre och går att utnyttja på ett bra sätt.  

4.5 Karlskoga kommun 

4.5.1 Renovering av ledningsnäten 

VA-ingenjören Pontus Nermark
8
 berättar att de försöker bygga bort det kombinerade nätet så 

mycket som möjligt för att få bort ovidkommande vatten till reningsverket och även för att 

förhindra översvämningar i villakällare samt bräddningar ut i sjön Möckeln. Idag är cirka 20 

procent av alla ledningar kombinerade, målet är att ersätta dem med duplikat system. På det 

sättet hålls hela tiden frågan om ledningsnätet levande. Ännu ett bra sätt att hålla frågan 

levande, enligt Nermark, är att ha ett bra samarbete med andra VA-verksamheter. Karlskoga 

ingår i grupper både från Värmland och från Örebro. Det är grupper som träffas både länsvis 
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eller landskapsvis. Eftersom Karlskogas avloppsledningsnät fortfarande har kvar kombinerade 

delar är det de som saneras oftast, men också de delar som kräver mycket underhåll. Varje 

höst spolas huvudledningarna igenom med vatten för att rengöras. 

 

Renoveringstakten i kommunen är mellan 30 till 50 år. Idag är uppdateringen rätt dålig på vad 

som behöver renoveras, så de går mycket på bebyggelsen runt om. Om kvarteret är från 1980-

talet anses ledningarna vara från samma tid. Det finns en budget på tre till fem miljoner 

kronor varje år. Från början hade de femårsplaner men de har upptäckt att de inte håller så nu 

är det ettårsplaner de arbetar efter. Den renoveringsplan som finns är att bygga bort de 

kombinerade systemet men även byta ut sådant som har upptäckts vara i dåligt skick i det 

dagliga arbetet, vilket även är huvudmålet som prioriteras. Renoveringsplanen fungerar väl, 

men Nermark menar att det inte går att ha för bråttom och tro att det går att slutföra 

renoveringen. Planen är beslutad av arbetsledningen men även med påtryckningar från 

länsstyrelsen. Planens syfte är att få bort ovidkommande vatten till Möckeln. När det gäller 

prioriteringar är det främst områden med många källaröversvämningar samt områden med 

hårt belastade pumpstationer. Skulle det dock dyka upp något akut går det före allt annat som 

är planerat. För att följa upp renoveringsplanen mäter man pumpstationers driftid och 

kontrollerar om fastighetsägare har kopplat om sina ledningar.  

 

Driftstörningar på ledningsnätet dokumenteras genom att personalen skriver felrapporter som 

sedan läggs in i deras data system, NIS (nätinformationsystem). I NIS finns även kartor över 

kommunens alla ledningar, hur mycket vatten de är dimensionerade för, när de lades samt 

tidigare incidenter. Detta system har de använt sig av sedan år 2004. Driftstörningarna lyfts in 

i renoveringsplanen genom felrapporteringar när planeringen till nästa års jobb planeras.    

4.5.2 Klimatanpassning och sårbarhet 

Klimatet är ett ämne som finns på agendan i Karlskoga då området tidigare drabbats av 

översvämningar berättar Nermark
9
. Det är speciellt runt Möckeln samt området Löten som 

drabbats. År 2000 drabbades områdena rejält men de har vidtagit åtgärder för att minska den 

risken i framtiden, det året bräddades det 500 275 m
3 

orenat avloppsvatten från ledningsnätet. 

(Miljörapport, 2000) En åtgärd för att minska trycket på avloppsreningsverket som ligger 

precis vid Möckeln har sedan år 2001 en Actiflo-anläggning varit i bruk. Anläggningen har 
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gett resultat och hittills har det inte bräddats något från reningsverket, men problemet finns 

dock kvar på ledningsnätet.  

 

Efter de stora problem som varit tar kommunen idag hänsyn till ett i framtiden förändrat 

klimat genom att dimensionera dagvattenledningarna för en större regnintensitet än vad 

rekommendationerna säger. De ledningar som finns idag i Karlskoga ska klara av ett 10-års 

regn, men är det praktiskt möjligt att bygga för större intensiteter på dagvattensidan så görs 

det. Nermark berättar att de redan märkt av ett förändrat klimat genom ett ökat antal skyfall. 

År 2000, 2008 och 2009 var det stora skyfall som orsakade många källaröversvämningar. För 

att dokumentera skyfall har de regnmätare uppsatta runt om i kommunen. Det finns även ett 

problem med tjällossningar och köld då de orsakar ungefär 30-50 stycken vattenläckor varje 

år.  

 

Karlskoga har kvar en del kombinerat system, 20 procent, vilket även är kommunens svaga 

punkt och där de största riskerna att något ska hända finns. Det är speciellt vid kraftiga skyfall 

som riskerna ökar och det har redan förekommit problem. De fördelar som Nermark ser med 

ledningsnätet är personalens kännedom om nätet och även NIS som är väldigt bra uppdaterat 

och innehållsrikt. I Karlskoga finns en strikt plast-policy vilket innebär att alla nya ledningar 

ska vara i plast. Detta för att de tror att plast är snäppet bättre än betong samt att det är smidigt 

både att lägga och arbeta med.        

 4.6 Kumla kommun 

4.6.1 Renovering av avloppsledningsnäten 

I Kumla pratar man inte om att renovera utan mer att bygga nytt, då Kumla som tätort 

expanderar berättar Bertil Ringqvist
10

. Det man gör är att lägga in dagvattenledningar i de 

gator där det tidigare inte existerat, de nya avloppsledningarna är i plast istället för betong. 

Dagvattnet är det som har styrt renoveringen. Kumla har en budget på 1,2-2 miljoner kronor 

varje år, det är även den budgeten som grundar renoveringsplanen. Satsningen är att lägga 

treårsplaner men de brukar aldrig hålla så ettårsplaner är det vanliga. Årsplanerna fungerar 

väl, men det sker alltid oförutsägbara händelser. Det finns dock en budget för sådana 

händelser. De prioriteringar som finns för vad som ska komma in i planen är driftstörningar 

som avloppsstopp och läckor., även de gator som saknar dagvattenledningar prioriteras. Sker 
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det driftstörningar på samma ställe flertalet gånger är det en bra indikation att det stället måste 

renoveras. Gatans skick spelar även i, enligt Ringqvist är mer benägna att gräva upp en gata i 

dålig kvalitet än en där asfalten är bra. Driftstörningar dokumenteras idag genom att de skrivs 

ner på papper och sätts in i pärm. I dagsläget håller de dock på att mata in allt i ett 

dataprogram. Syftet med det är att man vill kunna se mer exakt var det behövs renoveras. Idag 

litar man mycket på sin egen kunskap och erfarenhet. Renoveringen av avloppsledningsnätet 

började på 70- och 80-talet. En stor del av ledningsnätet lades under miljonprogrammet och 

ett dåligt grundjobb ledde till att renovering krävdes.  

 

Kumla har problem med att privatpersoner kopplar på dagvatten på spillvattenledningen, 

speciellt finns det problem på de redan kombinerade systemen. Målet är att ledningarna ska 

särskiljas då det mestadels finns duplikata ledningar i kommunen. Just nu håller de på att 

inventera stuprännorna på taken för attse om de är felkopplade. De som har felkopplat måste 

åtgärda det innan halvårsskiftet år 2011. Det har blivit en del översvämningar på grund av 

detta, speciellt i de äldre områdena. I de nya områdena  tillåtsdet inte att felkoppla.   

4.6.2 Klimatanpassning och sårbarhet 

Enligt Ringqvist
11

 har det tidigare  varit problem i Hällabrottet, utanför Kumla, med 

översvämningar. Dock har de vidtagit vissa åtgärder för att minska riskerna för det. 

Dagvattenledningar har lagts där det inte fanns förut, diken har blivit rensande och antalet 

felkopplade ledningar har minskat. Problemet kvarstår från när kommunen tillät att dagvattnet 

kopplades på spillvattnet. Enligt Ringqvist har de har märkt av att de kraftiga skyfallen 

kommer tätare och det är något de måste tänka på när ledningarna dimensioneras. Volymen på 

ledningsnätet måste öka för att klara skyfallen. Idag är näten dimensionerade för att klara av 

ett femårs regn eller ett 10-års regn. De kör mycket på känsla, så länge vattnet kommer undan 

är det inte underdimensionerat.  

 

Det är de kraftiga skyfallen som ställer till de stora problemen för Kumla, då  ledningarna inte 

håller för dessa. Däremot anser Ringqvist att det är positivt att ha en stark centralort i Kumla 

och de har en bra dokumentation över vad de har för ledningar i gatorna. 
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 4.7 Laxå kommun 

4.7.1 Renovering av avloppsledningsnäten 

I Laxå är avloppsledningsnäten från 50-, 60- och 70-talet berättar Kenneth Lantz
12

. 

Kommunen har ett vikande personantal vilket betyder att de inte behöver bygga särskilt 

mycket nytt utan kan koncentrera sig på att renovera det som finns. Frågan om renovering 

finns hela tiden med eftersom miljömyndigheten är på dem att fixa det inläckage som finns på 

avloppsledningsledningarna. Laxå har vissa ledningar som ligger i grundvattnet vilket leder 

till att inläckaget blir onödigt stort. Även om de tätar så kvarstår problemet med att det läcker 

in i källare. Just nu pågår det en planering för att minska inläckaget. Det går inte att flytta på 

ledningarna och de har inget krav på sig att göra det heller men någonting måste hända. En 

stor del, 30-40 procent av detta läckage går att få bort. Det går även att vända på problemet; 

ligger ledningarna i grundvattnet läcker det in i ledningen men varierar grundvattennivån och 

sjunker den kan det läcka ut avloppsvatten i grundvattnet. Ovidkommande vatten kommer 

även från privatpersoners hustak, som kopplats på spillvattennätet. Det finns en utredning om 

att ålägga de personerna men idag är det inte något större problem. Laxås ledningar består till 

största delen av betong, vilket är det material som har drabbas av flest driftstörningar. Läggs 

det nya ledningar idag är de av plast. 

 

Renoveringstakten följer den största delen av Sverige, om inte något långsammare, med cirka 

300 år. Takten kan till och med vara långsammare än så. Varje år har de en budget på cirka 1 

miljon kronor till investeringar och 750 000- 800 000 kronor till driften. I dagsläget finns det 

ingen riktigt renoveringsplane men det som finns hör ihop med budgeten. I en så pass liten 

kommun som Laxå är det snarare projekt som det talas om, än en renoveringsplan. Men 

tanken finns att det ska upprättas en långsiktig plan och då kommer det även bli lättare att få 

mer pengar undansatta och mer gjort. De prioriteringar som görs beror på var de största 

inläckagen finns och även var det finns driftstörningar och vilken kondition ledningarna har. 

Eftersom det inte finns någon ”riktig” plan görs det inga uppföljningar på den, men däremot 

på de projekt som utförts. Driftstörningarna dokumenteras i deras digitala ledningsnätdatabas, 

där går det att se allt nödvändigt för att kunna planera vad som behöver göras.    

                                                 
12

 Kenneth Lantz VA-chef Laxå, intervju 2011-05-04 



Elin Andersson  Karlstad Universitet   

 

 
32 

4.7.2 Klimatanpassning och sårbarhet 

Det finns inga områden som har några stora bekymmer, det skulle kunna vara ån som rinner 

förbi avloppsreningsverket menar Lantz
13

. SMHI har gjort en prognos för den och vid väldigt 

extrema flöden kan den svämma över. Laxå ligger väldigt bra till geografiskt och vattnet 

rinner åt andra hållet, bort från Laxå. Det är tre olika vattendistrikt, avrinningsområden och 

allt vatten rinner därifrån. Självklart finns det lokala problem, exempelvis stopp, som ställer 

till problem. Kommunen tar idag inte hänsyn till ett förändrat klimat, sett till hotet, eftersom 

Laxå enbart berörs av kraftiga skyfall. Avloppsledningsnätet är troligtvis dimensionerat för ett 

10-årsregn. Dagvattenledningar har byggts om efter att Laxå på 80-talet drabbades av ett antal 

400- och 600-årsregn. Vad som ledde till en ombyggnation var att dagvattensystemet inte 

hann med. Idag byggs det lite nytt och när det väl gör det så läggs det i stort sätt samma 

dimensioner som tidigare.  

 

Laxå har klarat sig oerhört bra från skyfall de senaste åren. De har inte heller något stort 

problem med tjällossning och vid ett skyfall ska dagvattenledningarna ta allt vatten. Under 

80-talet var det ett stort problem med skyfallen och vatten gick ner i källarna. Nu är det enbart 

enskilda fall där vattnet går ner i källaren. Exempelvis pumpar privatpersoner vatten till 

spillvattennätet som är av en mindre dimension vilket kan leda till att de dränker sig själva. 

De stora problemen med avloppsledningsnätet är att de ligger i grundvattnet, vilket leder till 

ett stort inläckage som även kan leda till att avloppsvatten läcker ut i grundvattnet.  

 

Laxå är, med undantag från små driftstörningar, rätt förskonade från stora driftstörningar men 

de kan själva se en ökning. Detta tror Lantz kan bero på att ledningarna börjar bli dåliga. 

Stoppen blir allt fler och det finns ingen bra statistik på det. Det är dock de äldsta ledningarna, 

betongledningarn, som detta sker på. 

 4.8 Lekeberg kommun 

 4.8.1 Renovering av ledningsnäten 

I år kommer renoveringen av ledningsnätet i Fjugesta att ta fart på riktigt, tidigare har man 

enbart renoverat läckor där de upptäckts berättar Ingemar Wennlöf
14

. Det som ska börja 

renoveras är stadens många grusgator som ska bli asfalt. Avloppsledningsnätet har blivit en 
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stor fråga nu sedan en stor vattenläcka skedde i januari 2011. Örebro såg det på sitt system 

och varnade och sedan tog det 5-6 veckor för de två personer som arbetar med VA-delen att 

hitta den. Under tiden de letade, både dag och natt, hittade de läckor efterhand. 

Renoveringstakten kommer att öka under 2011 och det finns en miljon kronor som utgör 

budgeten, vilken rullar per år. Nu finns det en renoveringsplan, vilket inte har funnits tidigare. 

Planen är dock idag väldigt spartansk och innehållar endast vilka gator, längd och kostnader 

som berörs, den kommer i framtiden att utvecklas. Det är idag svårt att säga om det fungerar 

men de kände att de behövde en plan, även om kommunen är så liten. Tidigare renoverade 

man helt enkelt det som behövdes. Det är driftstörningar som kommer utgöra grunden i 

renoveringsplanen.  

4.8.2 Klimatanpassning och sårbarhet 

Wennlöf
15

 menar att inne i Fjugesta finns det inga direkta problem men däremot i Mullhyttan 

(Laxå driver det). Vid reningsverket i Fjugesta kan det bräddas mycket ibland och det visar på 

att det är problem med ovidkommande vatten. Ett annorlunda framtida klimat påverkar inte 

dimensionen utan de nybyggda områdena ligger relativt säkert. En expansion leder till fler 

abonnenter som gör att ledningarna kan blir underdimensionerade istället. När ledningarna 

läggs litar man på fabrikanterna, men Wennlöf berättar att de räknar med att de ska hålla i 

cirka 50 år. Det är dock svårt att veta med nya material, de kan hålla längre. Idag ska 

Lekebergs avloppsledningsnät klara av ett 10-års regn men inte mer. Det är speciellt 

källaröversvämningar och gärden som översvämmats och som har varit de största incidenterna 

de senaste åren. De har vidtagit åtgärder genom att skapa en riktig renoveringsplan och 

gärderna är nu bättre invallade än tidigare.  

 

De största riskerna och svagheterna i avloppsledningsnätet är att hela nätet är gammalt, vilket 

är ett stort problem. Det finns även många betongledningar kvar, de börjar bli gamla och 

bidrar till fler driftstörningar. Vid kraftiga skyfall är nätet relativt säkert, det bräddar men 

inget mer. Men den största sårbarheten ligger i ovidkommande vatten i spillvattennätet vilket 

inte känns helt säkert, enligt Wennlöf.  
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 4.9 Örebro kommun  

4.9.1 Renovering av avloppsledningsnäten 

Avloppsledningsnätet renoveras kontinuerligt, det är även så frågan om renovering hålls 

levande berättar Kent Strömberg
16

. Det finns ingen direkt siffra gällande förnyelsetakten men 

troligtvis ett par hundra år. Att säga ett årtal är väldigt svårt, vissa ledningar renoveras eller 

byts ut i samband med att kvarter byggs om eller om gatan flyttas. I Örebro pratas det inte 

mycket om sanering utan mer ”förnyelse”. Det finns en budget på runt 20 miljoner kronor per 

år. Den går till både ettårsplaner och treårsplaner. Budgeten beslutas till året efter genom 

kommunfullmäktige. Där tas beslut om flerårsplanerna för de stora projekten och det man tror 

kommer att behöva renoveras. Strömberg anser att det är bra att ha en strategi för flera år 

framåt men det går inte att glömma att det kan ske oförutsägbara händelser hela tiden. 

Renoveringsplanen följer alltså budgeten. De kriterier som finns när planen tas fram är 

nybyggnationer av ledningar, hur staden utvecklas och exploateras. Staden växer och med det 

även avloppsledningsnätet, därför har Örebro en stor mängd plastledningar redan idag. Vad 

som ska förnyas av de befintliga ledningarna bedöms utifrån driftstörningarapportering. De 

som är ute ska rapportera in allt som sker, exempelvis vattenläckor. 

 

Driftstörningar rapporteras via incidentrapporter och sedan in i VA-banken som är deras 

databaserade digitalsystem för att göra utsökningar. Det är något som de anser vara viktigt att 

satsa på, att ha allt samlat på samma ställe så det lätt går att se efter var allt sitter i gatorna. 

Örebro har ett digitalt kartverk där hela ledningsnätet finns med och den kartan läggs in i VA-

banken så allt finns samlat.  

  

Ett stort problem som Örebro har är att många privatpersoner och företag kopplar på 

dagvatten på spillvattenledningen. För att nå ut med information finns det ett avsnitt på 

Örebro kommuns hemsida om vad som gäller. Idag går det inte att säga hur många det är, 

eller hur utbrett det är men nya abonnenter får information när det tecknar avtal. 

Reningsverket i Örebro har nästan 70 procent tillskottsvatten som inte borde komma dit men 

vattnet letar sig dit via otätheter och dränering. 
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4.9.2 Klimatanpassning och sårbarhet 

Bostadsområdet Rynninge, norra Örebro tätort, ligger väldigt lågt och marken mot Lillån som 

rinner förbi är dålig menar Strömberg
17

. Gatorna har fram till nu sjunkit flera decimeter under 

cirka 50 år. Detta beror på, och påverkades av, att Hjälmaren sänktes i slutet av 1800-talet. 

Det har vidtagits vissa åtgärder, bland annat har de byggt om en del ledningar som hamnat 

löst i marken då den sätter sig. Vissa hus är pålade så de står kvar om eller när marken sätter 

sig. Området ligger så det inte klarat självfall ner mot Skebäck, avloppsreningsverket i 

Örebro. Det finns en pumpstation som pumpar vattnet mot Skebäck men skulle det dock 

hända något med den pumpstationen kan det bli känsligt.  

 

Vid skyfall ska dagvattenledningarna ta allt vatten vidare ut i Lillån. Lillån kan förövrigt stiga 

i nivå beroende på Hjälmaren. Vattnet kan pressas upp på gatorna i Rynninge men det finns 

en skyddsvall och det finns möjlighet att pumpa ut dagvattnet tillbaka till Lillån. Lillån rinner 

även  mellan områdena Hagaby och Holmen, där Holmen kan drabbas om det kommer 

skyfall. Det stora problemet är om pumpstationerna eller elektriciteten inte fungerar, eftersom 

allt hänger på det. Örebro är dock förhållandevis förskonat. I de områden som ligger lågt som 

det har tillåtits att bygga källare är risken större för översvämningar. Där räcker det med en 

”liten” översvämning för att det ska gå in i källarna.  

 

Bebyggelse ska inte tillåtas på allt för låg nivå. Skebäck ligger dock lite illa till, både 

byggnaderna och bassängerna är idag pålade. Marken sjunker så pass mycket att de har fått 

bygga till trappsteg. Det går inte att säga hur mycket marken sjunker varje år, men ett 

ungefärligt mått är ett trappsteg sedan reningsverket byggdes för 50 år sedan. En riskanalys 

har gjorts som visade att vissa delar måste invallas. Läget nu är att bebyggelsen tränger på utåt 

Hjälmaren och den mark som ligger lågt och även husen kommer att behövas pålas upp. Det 

har visat sig viktigt att alla inblandade parter i kommunen börjar ta hänsyn, från byggnadslov 

till översiktsplaner. Arbetet fungerar bra och miljöfrågan har blivet en tydlig sak för alla.  

Örebro har fått ett nytt bostadsområde vid Hjälmarvägen där vissa gator ligger väldigt lågt 

och gång och cykelväg ska fungera som barriär vid extremt väder.  

 

Det är väldigt svårt att säga vilket tidsperspektiv ledningarna har som läggs idag. Det har dock 

gjorts en bedömning att de har bättre kvalitet idag, speciellt de av plast. Tidigare sas det från 
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fabrikanternas håll att ledningarna skulle hålla i cirka 33 år, nu är det uppe i 50 år men 

Strömberg kan tro att det ligger på närmare 100 år. Det som gör det svårt att säga är att 

plastledningarna inte har funnits så länge, men det som de har sett av dem som ligger i 

marken idag är att de ser fräscha ut.  När en ny ledning ska läggas görs en bedömning 

gällande dimension och marginaler, frågan som är i fokus är vad denna ledning ska betjäna i 

framtiden.  

 

I maj 2010 slog åskan ner i vattenverket i Skråmsta och slog ut elförsörjningen vilket ledde 

till att det inte kunde pumpas ut något vatten till abonnenterna i Örebro. Det vatten som fanns 

tillgängligt var det i vattentornet Svampen. Många hushåll blev utan vatten och sjukhuset fick 

stora problem och började planera för att flytta patienter. Vissa år har det kommit riktiga 

skyfall, år 2002 kom det ett väldigt lokalt i bostadsområdet Lillån. Coopforum blev 

översvämmat då vatten på parkeringen rann in i affären. Även ledningsnätet blev överbelastat 

av regnvatten som letade sig ner i spillvattennätet och ett 20-tal villakällare blev 

översvämmade. Det är speciellt sommarregnen, berättar Strömberg, som är förrädiska.  

 

Örebro har inte märkt någon skillnad på klimatet, dock kan det vara svårt att komma ihåg och 

tidigare statistik. Inte heller har de märkt av något på ledningsnätet och det kan bero på att 

kommunen har många huvudledningar som byggdes på 60-talet från avloppsreningsverket 

och till själva staden. Det byggdes från början för att klara ett framtida behov, idag hjälper det 

vid skyfall. Bräddning är en problematik då det hänger på att pumpstationerna har en bra 

kapacitet, men någonstans går gränsen för vad de klarar av. Vissa orter i kommunen är mer 

utsatta än andra när det gäller bräddning. Det räcker med ett strömavbrott för att det ska 

bräddas. Även här är Rynninge drabbat. Det finns en särskild pump som ska pumpa ut vattnet 

då det inte bräddas med självfall ut i Lillån då den ligger så pass högt. Pumpen behövs då för 

att pumpa ut orenat vatten i Lillån istället för att det ska rinna ut i själva bostadsområdet och 

skada bebyggelsen.  

 

Det mest sårbara i avloppsledningsnätet är tekniken enligt Strömberg, den måste fungera. Allt 

är uppbyggt på teknik så blir det ett stort strömavbrott fungerar det inte. Örebro pumpar även 

vatten till Odensbacken som ligger fyra mil bort och på vägen finns det ett fåtal ställen där 

vattentrycket pumpas ut. Fungerar inte strömmen kommer inte vattnet fram. Området runt och 

i Örebro är väldigt platt så pumpar måste förekomma. Dock har Örebro med VA-banken en 
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bra översikt över hela ledningsnätet och vet var det tidigare förekommit och var det finns en 

risk för driftstörningar.   

5. Diskussion    

Örebro län kommer, sett till klimatförändringarna, drabbas av fler skyfall och en högre 

medeltemperatur. Enligt 2010 års Risk- och Sårbarhetsanalys är myndigheterna medvetna om 

vad som förväntas komma i framtiden och kan alltså förbereda sig för det. Den analysen finns 

till av ett syfte; att klargöra de risker och hot som finns och att försöka sprida medvetenhet till 

de berörda. Sett till risk- och sårbarhetsanalysenv är alltså myndigheterna medvetna över vad 

som kommer hända med klimatet men eftersom arbetet med avloppsledningsnätet är eftersatt 

kan då problem komma fortare än vad man trott från början. Enligt svensk lagstiftning, genom 

översvämningsdirektivet, vattendirektivet och avloppsdirektivet ska tidigare översvämmade 

områden märkas ut som en förebyggande åtgärd, dricksvattenkvalitén ska hållas och 

miljöskadorna ska minska. Inget av detta kommer att hålla om inte avloppsledningsnätet och 

dagvattenhanteringen fungerar bra. I Örebro byggs det exempelvis nya områden i 

riskområden nära Hjälmaren. Det har dock tagits åtgärder för att minska risken för materiella 

skador. Med det menas inte att Örebro går emot översvämningsdirektivet, men ödet utmanas. 

Laxå har ledningar i grundvatten som har ett stort inläckage och sjunker vattennivån kan det 

istället bli ett utläckage av avloppsvatten. Vid bräddning rinner det både dag- och spillvatten 

rakt ut i naturen.  

 

Det finns mycket i vårt samhälle som tas för givet, men som måste klimatanpassas för att 

hålla den standarden som krävs från svensk lag, EU och från människor som är beroende av 

en viss infrastruktur, exempelvis ett fungerande avloppsystem. Avloppsreningsverk och 

avloppsledningsnätet är en del av den infrastruktur som vi måste ha kvar för att behålla den 

sanitära status vi anser vara viktig och för att nå upp till de direktiv som kommer från EU och 

den svenska lagstiftningen. Ett problem som jag tror existerar är att det finns en risk att både 

reningsverk och ledningsnät tas för givna. Det är något som inte ses dagligen med blotta ögat 

då det kommer vatten ur kranen och det går att spola på toaletten, och så länge det fungerar 

funderar vi inte mer över det. Det kan även glömmas bort att vattnet faktiskt kommer från ett 

vattenverk och slås det vattenverket ut töms reservarerna efter hand och till slut står vi utan 

vatten, och det kan slås ut av exempelvis ett åsknedslag. Den dagen det inte fungerar som det 

ska bor man förhoppningsvis i en kommun där de som är ansvariga för VA-delen har en bra 

översikt över ledningsnäten och att de vet om var sårbarheterna finns belägna redan innan det 
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inträffar. För det jag sett utifrån reslutatet i några av länets mindre kommuner är att de inte har 

lika bra översikt över avloppsledningsnätet som exempelvis Örebro kommun. Det grundar jag 

på att många av de mindre kommunerna inte har ett väl fungerande databaserat program där 

de kan lägga in och se allt, utan mycket finns istället i dagböcker och i folks minnen. Det 

finns dock även de större kommuner, som Kumla, som inte har så bra översikt utan förlitar sig 

på erfarenhet. Men även om själva översikten finns hos de mindre kommunerna, finns kanske 

inte de resurser som krävs för att arbeta på samma sätt. De anställda kan inte nischa in sig på 

ett specialområde utan måste klara av att göra allt. Utan den översikten kan man inte upptäcka 

en driftstörning innan den faktiskt får stor betydelse. Jag anser inte att det är särskilt hållbart 

att de anställda ska behöva gå ut och leta efter en läcka under nätterna för att finna den, det 

måste finns andra och säkrare sätt, att hantera driftstörningar på avloppsledningsnätet. Men 

det går att ifrågasätta hur hållbart Kumlas, som får betraktas som en stor kommun i länet, 

arbete är där de arbetar efter ”känsla” och anser att först efter ett flertal driftstörningar på 

samma ställe indikerar att det är dags att renovera.  

 

I stort sätt alla jag har intervjuat om avloppledningsnätet i kommunerna förlitar sig på 

fabrikanterna när det gäller livslängden på en ledning. Det är dock ingen som vet exakt hur 

länge de håller och det är mycket som spelar in, både hur en ledning läggs och vart den läggs. 

Betongledningarna som många kommuner har kvar idag är de som börjar bli dåliga och tjälen 

kan dessutom förkorta den livstidslängd som fabrikanterna ger ut på grund av att trä 

stabiliserar upp ledningarna. Är träpallarna multna då tjälen släpper kan marken sätta sig och 

ledningen gå av. Även förändrade markförhållanden kan påverka livslängden. Läggs det nya 

avloppsledningar idag är de mestadels gjorda av plast, men problemet med det är att det finns 

en osäkerhet kring att ingen vet hur det materialet reagerar på klimatförändringarna eller hur 

länge de faktiskt håller. Med kontinuerlig renovering kan problemen med 

avloppsledningsnäten minska men alla kommuner i Örebro har inte ens en riktig 

renoveringsplan. Vissa antyder till och med att de inte vill gräva upp gatan om den är relativt 

ny, även om ledningen kan vara i behov av renovering. Strategierna för att renovera skiljer sig 

mellan kommunerna även om alla vill, och måste, nå samma mål. När klimatet nu är på väg 

att ändras måste även arbetssättet kring avloppsledningsnät ändras. Även om kommunerna har 

olika strategier för renoveringen är driftstörningarna grunden för alla. Genom renoveringen 

kan de sakta men säkert byta de ledningar som idag inte håller samma kvalité som de nya. 

Men en bra hållbar renovering kan inte startas om det inte finns en bra översikt och en 

långsiktig strategi på hur den ska gå till väga.     
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Örebro län följer samma trenden som tidigare forskning visar, där kopplingen mellan 

klimatförändringarna, avloppsledningsnätet och sårbarhet har undersökts. Trycket på att 

renoveringstakten måste öka är på grund av att ledningarna börjar bli gamla och gå sönder. I 

Malmö visade det sig att speciellt de ledningar som är ifrån 50- och 60-talet börjar gå sönder 

och tänkbart är att merparten av ledningarna i Örebro län är ifrån samma tid. I Stockholm är  

höga flöden tillsammans med ökad befolkning problemet och ledningarna är inte bara gamla 

utan kommer även i framtiden att bli underdimensionerade vilket leder till att 

översvämningsrisken ökar. Helsingborg har kvar mer av det kombinerade systemet men 

staden expanderar, liksom Örebro stad, vilket kommer sätta större tryck på befintliga 

ledningar och ge ett större dräneringsproblem.  I Kalmar lyfts, som jag anser, det viktigaste 

problemen. Hur länge rören faktiskt kommat att hålla med ett förändrat klimat. Här bör  man 

räkan in faktorer som ålder och fler skador på grund av ett annat klimat.   

 

Dagvattenledningarna ska kunna ta ”hur mycket vatten som helst” och om vattnet ändå inte 

rinner ner i brunnarna ska det rinna ut på gatan. Men om det nu är så, varför existerar 

fortfarande översvämningar på avloppsledningsnätet och varför får människor sina källare 

vattenfyllda? Örebro och Karlskoga har båda, med många andra, stora problem med  källare 

som översvämmas. Askersund har cirka 5-20 stycken ett normalt år. Det kan vara så att den 

slutsatsen, att ledningarna kan ta allt vatten, stämde för ett antal år sedan men nu, på grund av 

klimatförändringarna, har blivit ett påstående som inte stämmer. När det blir höga flöden kan 

vattnet tränga tillbaka in i fastigheterna. Är ledningarna dessutom felkopplade ökar risken 

markant genom att ledningarna är underdimensionerade för så mycket vatten. Eftersom 

kommunerna tillät detta förut ligger problemet kvar även om det inte tillåts längre. Idag finns 

det problem i Örebro, Askersund, Kumla och inom BKT och ingen vet hur detta problem ska 

lösas. En fråga som väcks då är hur vintrarna kommer att utveckla sig i framtiden. Degerfors 

har redan idag problem med snösmältning då deras pumpstationer inte hinner med under en 

töperiod.  Med ett mildare klimat kan snön komma att smälta undan snabbare och ett skyfall, 

som blir vanligare, kan därpå leda till stora påfrestningar på dagens redan gamla och eftersatta 

avloppsledningsnät. 

6. Slutsatser 

Uppsatsen syfte har varit att belysa hur sårbart Örebro läns avloppsledningsnät är i och med 

de förväntade klimatförändringar i länet. Den är även ämnat till att belysa vilka brister som 
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finns idag och vilken, om det finns någon, strategi de olika kommunerna har för att komma 

till rätta med dem.  

 

Genom det resultat jag fått fram är avloppsledningsätet sårbart för de förväntade 

klimatförändringarna i Örebro län och det grundar jag på vad SMHI har förutspått och vad jag 

fått ta del av under intervjuerna om ledningarnas status idag. Med status menar jag skicket på 

själva avloppsledningsnätet och på de strategier som kommunerna har för renoveringen. 

Dagens avloppsledningsnät i Örebro län är eftersatt och klarar inte av kraftiga skyfall och det 

är ingen som kan säga säkert hur länge avloppsledningarna verkligen håller eller hur 

materialet påverkas av klimatförändringarna. På grund av dålig dokumentation vet man inte 

heller överallt exakt vart ledningarna ligger.  

 

Speciellt är avloppsledningsnätet sårbart i vissa av de mindre kommunerna på grund av att de 

helt enkelt inte har samma översikt eller resurser som till exempel Örebro kommun har. Det 

betyder inte att avloppsledningsnätet i Örebro står pall för klimatförändringarna, det räcker 

med ett kraftigt åskoväder som slår ner på ”fel” ställe för att vattenförsörjningen ska slås ut, 

men det finns en bättre grund att stå på i ett väl utvecklat datasystem och med en 

personalstyrka som är nischade för sin sak. Men det går inte att säga att enbart för att 

kommunen är liten, jämfört med resterande i länet, är den mer sårbart än de andra. Laxå ligger 

bra till vattenflödesmässigt vilket ger dem möjligheten att koncentrera sig på det stora 

problem med inläckage som de har. Karlskoga, kommunens tredje största räknat till 

invånarantal, förlitar sig på bebyggelsen runt om för att ta reda på hur gammalt 

avloppsledningsnätet är.  

 

En bra grund som alla kommuner bör ha anser jag vara en grundläggande översikt över 

ledningsnätet och det måste finns krav på att de som arbetar med ledningsnätet faktiskt vet 

vad de har i gatorna. De ska veta ålder, material och vilket skick ledningen är i. Utan att vara 

medveten om dessa faktorer kan de omöjligt skapa en väl fungerande renoveringsplan som 

kan säkra avloppsledningsnätet medan arbetet med renoveringen fortgår. 

Avloppsledningsnätet blir äldre, miljökraven ökar både från svenskt håll och EU och i vissa 

kommuner ökar även befolkningstillväxten. Det som krävs är en långsiktig planering för 

renoveringen och en extra budget för kriser så tänkta projekt inte hela tiden skjuts framåt i 

tiden och till slut kanske inte bli av. Kommunerna är olika stora och har olika kapaciteter. 

Men problemen är de samma för i stort sätt alla kommuner, ovidkommande vatten till 
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avloppsreningsverket, ett gammalt ledningsnät eller känsligheten för skyfall. De kommuner 

som fortfarande har kvar delar av det kombinerade systemet, som Kumla och Karlskoga, 

satsar på att bygga bort det först. Problemet ligger kvar från den tid då det var tillåtet att 

koppla på dagvattnet på spillvattennätet, vilket idag inte tillåts. Detta tillsammans med 

skyfallen skapar en situation som dagens avloppsledningsnät inte klarar av sett till hur mycket 

det bräddas och hur många som drabbas av översvämmade källare varje år. Med bräddning 

kommer även fler bakterier och tungmetaller ut i naturen. Visserligen är vattnet utspätt med 

regnvatten, men ämnena och partiklarna finns fortfarande kvar.      
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8. Bilagor 

Frågor om avloppsledningsnät  

 

Inledande frågor om nätet 

 

Vilka typer av ledningar finns i avloppsledningsnätet? Betong, plast m.m.? 

 

Hur långt är avloppsledningsnätet?  

 

Hur gammalt är avloppsledningsnätet?  

 

När är merparten byggt?  

 

Vilka ledningar är sämst?  

 

När började man renovera nätet? 

 

Hur hålls frågan om avloppsledningsnäten levande?  

 

På vilket sätt gör kommunen jämförelser och erfarenhetsutbyte med andra VA-verksamheter? 

 

Hur jobbar ni med mindre reningsverk (25-200 pe)?  

 

Vilka ledningar saneras ofta och varför? 

 

Hur stor del av nätet utgörs av dagvattenledningar? 

 

Hur jobbar ni med att informera privatpersoner och företag om att dagvatten inte ska kopplas 

på avloppsnätet? 

 

Renovering av nätet 

 

Vad är renoveringstakten idag?  

 

Vad har ni för budget för renovering av avloppsledningsnät varje år? 

 

Finns en renoveringsplan?  

 

Fungerar den väl och hur är den framtagen och beslutad?  

 

Vilka kriterier används för att göra prioriteringar i planen?  

 

Hur dokumenteras driftstörningar?  

 

Hur följer man upp driftstörningarna?  

 

På vilket sätt lyfts störningar in i renoveringsplanen?  
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Klimatanpassning 

 

Vilka områden i tätorten drabbas av bräddningar och översvämningar och hur påverkar det 

ledningsnätet och samhället? 

 

Tar kommunen hänsyn till ett framtida klimat när ledningar dimensioneras?  

 

Vilket tidsperspektiv har ledningarna som läggs idag?  

 

Vad är näten dimensionerade för idag och vilka marginaler byggs in i nätet? 

 

Har det hänt några större incidenter de senaste 10 åren? Skyfall, tjällossning, fettpluggar eller 

översvämningar som orsakat större skada? 

 

Vad utgör de största riskerna och svagheterna i avloppsledningsnätet? 

 

Vad är ledningsnätets styrka och fördelar? 

 


