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Problem med 
dricksvattnet 
vanligt 

I genomsnitt har en svensk kommun i 
veckan så stora problem med VA-systemet 
att kommuninvånarna tvingas koka 
dricksvattnet. För åren 1992–2011 känner 
Folkhälsomyndigheten till 78 vattenburna 
utbrott i Sverige med totalt cirka 70 000 
smittade. I drygt hälften av utbrotten 
angavs orsaken till utbrottet vara en 
förorening av råvattnet. 

Eftersatt underhåll
Under lång tid har investeringarna i det svens-
ka VA-systemet varit för låga. Beräkningar från 
VASS visar att medianvärdet för förnyelsetakten 
på vattenledningsnätet är 0,4 procent, jämfört 
med de 0.6% - 0.7%  som skulle behövas för att 
hålla ledningarna i gott skick. Kommunernas år-
liga investeringar i förnyelse av näten beräknas 
till cirka 2 miljarder SEK. Med en höjning till 3,5 
miljarder per år skulle det ändå ta 12 år innan 
underhållsskulden på 17 miljarder är betald.   

Kortsiktighet drabbar både  
hälsa och plånbok 
Många kommuner lagar när det går sönder, 
istället för att investera långsiktigt och 
systematiskt. Det är en kostsam strategi. De 
kommuner som drabbats av förorenat vatten 
har behövt lägga stora summor på extra 
provtagningar, analyser samt prisreduktion till 
vattenkonsumenterna. Pengar som istället hade 
kunnat investeras i ledningsnätet.  

 Klimatförändringar ökar kraven
Klimatrelaterade skador blir allt vanligare och 
det är översvämningsskadorna som ökar mest. 
Trots detta är många kommuner fortfarande 
dåligt rustade. Under 2014 rapporterades 18 000 
skador och kostnader på 900 miljoner kronor 
relaterade till översvämning på grund av omfat-
tande skyfall och underdimensionerade kommu-
nala VA-nät, enligt Svensk Försäkring. Statistik 
från 2015 visar att 96 procent av kommunerna 
tror att de kommer påverkas av klimatföränd-
ringarna, samtidigt saknar var femte kommun 
en genomtänkt strategi för klimatanpassning.
gens utmaningar kommer det att krävas 5 

5 steg
För att skapa förutsättningar för 
Sveriges kommuner att möta dagens 
och morgondagens utmaningar krävs 
fem grundläggande åtgärder som såväl 
nationella som lokala beslutsfattare 
måste agera på:

1. UTSE EN ANSVARIG MYNDIGHET. 
Huvudansvaret och översynen 
för vår VA-infrastruktur och 
klimatanpassningsarbetet måste 
tydliggöras.

2. ÖKA RESURSERNA.  
De statliga anslagen måste öka för 
att hjälpa Sveriges kommuner att öka 
sina underhållsinvesteringar. 

3. UTÖKA MÖJLIGHETERNA ATT 
FONDERA MEDEL.   
Att underlätta beslut om att fondera 
medel är viktigt för kommuners 
möjlighet att säkra en långsiktig 
underhållsfilosofi.

4. GÖR DET OBLIGATORISKT ATT 
TA FRAM EN FÖRNYELSE- OCH 
KLIMATANPASSNINGSPLAN.  
Många kommuner saknar idag 
systematik för föryngring och 
anpassning av VA-nätet.

5. INFÖR LEVERANSGARANTI  
FÖR VA-TJÄNSTER.  
En leveransgaranti på VA-området 
skulle skapa incitament för kommun-
er att börja laga innan det går 
sönder. 

Den tekniska livslängden på VA-nät brukar antas till  
80 år, därefter ökar risken för läckor och smittsprid-
ning. Den genomsnittliga förnyelsetakten av VA-nätet i 
Sverige är 260 år, jämfört med 111 år i Europa 
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Livslängd: 80 år 
Förnyelsetakt: 260 år 


