Sammanställning av vattensituationen sommaren 2019
Inför sommaren 2019 ordnade Svenskt Vatten en ny rapporteringsfunktion i
det befintliga statistiksystemet VASS. En omfattande informationsinsats om
verktyget genomfördes under försommaren.
Rapporteringen sker kommunvis, oavsett om man har egen vattenproduktion
eller ej. Tanken är, att då varje kommuns VA-verksamhet kommunicerar med
sina kunder via sin hemsida, rapporterar man även till Svenskt Vatten.
Sommaren 2019 rapporterade 205 kommuner.
Svenskt Vatten har fått mycket bra respons från bl a myndigheter och media
för denna informationsinsamling som blir till nytta för alla parter.
Vi vill tacka alla medlemskommuner för ert bidrag. Vi fortsätter med denna
insamling under 2020.

Rapporteringen sker via ett enkelt formulär där alternativen som kan väljas är
förbestämda.

Har ni aktivt lagt ut information om vattensituationen på er hemsida?

Vad är orsaken?

Resultat 2019 (läget 2019-09-15)
Resultatet av inrapporteringen visar att totalt 30 kommuner haft
bevattningsförbud under sommaren. I nio av dessa kommuner är det endast
delar, vissa orter, som har bevattningsförbud.
Dominerande orsak till informationen till kunderna har varit i förbyggande
syfte.
Vattenbrist har endast angivits som orsak i 14 kommuner. Kapaciteten på
anläggningarna har inte varit något problem under 2019.

Orsak till informationen

Vattenbrist;
14; 7%

Kapacitetsproblem;
6; 3%

Hög
förbrukning;
13; 6%
Inga problem;
105; 51%

Förebyggande syfte;
67; 33%

Orsak till bevattningsförbud

Orsak till uppmaning om vattenbesparing

Sammanställning av vattensituationen sommaren 2018
Svenskt Vatten skickade ut en enkät efter sommaren 2018.
• Drygt 100 VA-producenter svarade
• Drygt hälften hade utfärdat bevattningsförbud.
• De flesta (4 av 5) hade uppmanat tillförsiktighet eller sparsamhet och ca 75%
av dessa angav att uppmaningarna givit effekt i form av lägre förbrukning).

Den varma och torra perioden med början tidigt i maj ställde stora krav på
kapaciteten i dricksvattenproduktionen och i distributionsnätet.
• Av de som utfärdat bevattningsförbud uppger 2 av 3 att det berodde på
kapacitetsbrist.
• I övriga fall har otillfredsställande råvattentillgång varit problemet.
Många kommuner uppgav också att man haft problem med otjänliga
vattenprover och fler rörbrott än vanligt på grund av den torra sommaren.
Birger Wallsten

