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Abstrakt 

På grund av det växande hotet om klimatförändringar har det beslutats att de risker som kan påverka 
samhällets verksamheter ska inventeras, identifieras och värderas. Det är speciellt viktigt inom 
samhällsviktiga verksamheter då driftstörningar kan påverka liv och hälsa. I uppsatsen granskades 
kommunal dricksvattenförsörjning i Västernorrland med syftet att utifrån klimatanpassningsteorier 
undersöka om och i så fall hur anpassningsarbetet genomförs. Det handlade om den politiska 
förankringen i verksamheten utifrån handlingsprogram, beaktning av hållbar utveckling i 
anpassningsarbetet, samt verksamhetens förhållningssätt till risker och framtiden. För att nå resultat 
genomfördes kvalitativa textanalyser av kommunala årsredovisningar, strategier och program 
tillsammans med en frågeundersökning riktad till ansvariga personer. Resultatet visade att berörda 
verksamheter saknade politisk förankring inom klimatanpassningsarbetet och innehade en 
ofullständig förståelse för innefattade risker. Däremot beaktade man på ett tillfredställande sätt hållbar 
utveckling i verksamheten. 

Nyckelord: Klimatförändring, offentliga handlingsprogram, hållbar utveckling, risk, dricksvatten, 
Västernorrland. 
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1. | Inledning 

Världen, Sverige och Västernorrland står inför en uppgift som aldrig tidigare företagits. Forskare och 
politiker har slagit fast att klimatet kommer att förändras och att hela världen måste anpassa sig. Det 
betyder att utreda vilka områden som är farliga att bebygga i framtiden på grund av exempelvis höjda 
havsnivåer eller ökad nederbörd med stigande vattennivå som följd. Det betyder att utreda vilka 
områden och material som är sårbara för erosion, ras och skred. Det kan handla om att förstärka 
alternativt lägga om vattenledningar eller vägar. Det betyder också att utreda vilka andra faror en 
förändring i klimatet kan medföra, däribland förhöjd risk för vattenburen smitta på grund av 
översvämningar eller större mängd nederbörd.  

Världens ledare har kommit överens om internationella mål och restriktioner till förmån för miljön 
och vi har sett lagstiftning förändras för att bromsa klimatets negativa utveckling. Till exempel finns 
det numer miljöavgifter och miljöskatter inom en mängd olika områden. Men hur förändrar 
verksamheter sitt sätt att tänka och sitt arbete med att minska sin sårbarhet? I Klimat- och 
sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) slås det fast att även om vi radikalt skulle öka våra insatser för 
att minska den påverkan vi har på klimatet så kommer det ändå förändras till stor del.  

Regeringen har enligt propositionen En sammanhållen Klimat- och Energipolitik (2008/09:162) lämnat 
övergripande regionalt samordningsansvar för klimatanpassning av samhället till Länsstyrelserna. Det 
innebär att inventera, identifiera och värdera de risker som kan påverka samhället i stort (En 
sammanhållen Klimat- och Energipolitik: 165). Med det avses bland annat de risker som kan påverka 
samhällsviktig verksamhet1

”Kvaliteten på råvattnet i vattentäkterna kommer sannolikt att försämras med ökade humushalter och ökad förorening av 
mikroorganismer. Risken för avbrott och förorening av dricksvattnet ökar med ökande risker för översvämningar, ras och skred. 

Ökad temperatur i vattendrag, en tidigare islossning och en ökad avrinning kommer att åtminstone inledningsvis öka utlakningen 
av närsalter och humus. Resultatet i form av färgade vatten, ökad övergödning och sannolikt ökade förekomst av alger och 

cyanobakterier medför en försämrad vattenkvalitet.” 

 som till exempel den kommunala dricksvattenförsörjningen. I 
propositionen behandlas de konsekvenser ett förändrat klimat kan medföra för 
dricksvattenförsörjningen:  

(En sammanhållen Klimat- och Energipolitik: 184) 

Ansvar, drift och underhåll av vattenförsörjning är reglerat i lagar. Enligt lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster har en kommun skyldighet att ordna vattentjänster i form av en allmän va-anläggning 
med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller miljön, om det finns ett behov för det. I  

På grund av att dricksvattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet och att verksamheten avsevärt 
påverkas av klimatförändringarna är det viktigt att undersöka hur arbetet med att säkra verksamheten 
fortgått samt att se hur arbetet är uppställt både internt och från politiskt håll. I miljöarbetet idag 

                                                           
1 Definition enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Internetkälla A): ”Vissa verksamheter i samhället 
tillhandahåller så pass viktiga samhällstjänster och produkter att om deras funktionalitet kraftigt minskar riskeras 
människors hälsa och liv och möjligheten att värna samhällets grundläggande värden.”  
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pratas det mycket om hållbar utveckling2

Uppsatsens angreppsvinkel blir således att undersöka ett antal kommuner och verksamheten som 
ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen för att ta reda på om det existerar ett 
klimatanpassningsarbete samt hur det i så fall genomförs med fokus på vilka risker ett förändrat klimat 
kan skapa för verksamheten.  

 och att alla handlingar och beslut genomsyras av det 
tankesättet vilket ställer krav på hur verksamheten utvecklas och förändras. 

1.1 | Syfte 

Uppsatsens syfte är att granska kommuner utifrån klimatanpassningsteorier för att undersöka om och 
i så fall hur anpassningsarbetet genomförs. 

1.2 | Disposition 

I början ges en bakgrund till problemet med klimatförändringar. I kapitel två målas det en bild av de 
använda teorierna och i kapitel tre presenteras de metoder genom vilka material ska samlas in. I kapitel 
fyra redovisas resultatet enligt de metoder som används. Efter redovisningen följer kapitel fem med 
analyser av insamlat material kategoriserat inom de undersökta fallen samt nyttjade perspektiv ur 
teorin. En slutsats redovisas även i det avsnittet. 

  

                                                           
2 Uttrycket myntades första gången i Brundtlandrapporten (rapport utarbetad 1987 av UNCED, namngiven efter 
ordföranden Gro Harlem Brundtland) och definieras där som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Länder världen över är idag överens om att 
det övergripande målet för den framtida samhällsutvecklingen är hållbar utveckling och detta är fastställt i 
handlingsprogrammet Agenda 21 som sätter upp mål och riktlinjer för just hållbar utveckling (Internetkälla B). Den svenska 
regeringen har satt upp 87 indikatorer för hållbar utveckling inom sex områden: hälsa, hållbar konsumtion och produktion, 
ekonomisk utveckling, social sammanhållning, miljö och klimat samt global utveckling (Internetkälla C). 
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2. | Teoretiskt ramverk 

När man undersöker någonting är det klokt att backa ett steg och se objektet ur en annan vinkel, för att 
förstå hur det har utvecklats. Det teoretiska ramverket målar en bild av vad policy är, hur processen 
sett ut och hur den kan fungera. Bilden omfattar offentliga handlingsprogram och hållbar utveckling. 
Det förs även resonemang kring riskteori och den metamorfos som mänskligheten genomgått. Här 
diskuteras också incitament till att våga ta chanser och förändra verksamheten. Allt är centrerat kring 
klimatförändringar och tillhörande forskning. 

2.1 | Policy (handlingsprogram) 

Forskaren Rune Premfors ger en svensk översättning av begreppet policyanalys samt förklarar det 
genom att se det som:  

”en verksamhet där vi i problemlösande syfte studerar offentliga handlingslinjer och program genom att sönderdela dem och 
betrakta delarna och därefter foga samman dem till en ny och annorlunda och (förhoppningsvis) bättre helhet.” 

(Premfors 1989: 10) 

Det viktigaste med denna definition av policyanalys, för att föra denna uppsats framåt, är hur Premfors 
översätter ordet policy till handlingslinje eller program. I fortsättningen av uppsatsen översätts policy 
med handlingsprogram, public policy blir således offentliga handlingsprogram.  

Policyprocessen beskrevs av Harold Lasswell på 1950-talet. Han skapade sju steg för att skildra de 
viktiga faserna i ett kollektivt förfarande, det han senare kom att kalla ”beslutsprocessen” (the decision 
process) (deLeon 1999: 20). Lasswells steg bestod av: intelligence; promotion; prescription; invocation; 
application; termination; appraisal. Efter Lasswell har stegen anpassats och uppdaterats påpekar 
deLeon och han skissar upp dem enligt följande (deLeon 1999: 21): 

 inledning (initiation); 
 uppskattning (estimation); 
 urval (selection); 
 implementering (implementation); 
 utvärdering (evaluation); 
 avslut (termination) 

Det är alltså dessa funktionella steg eller stadier en offentlig handlingslinje eller program/policy 
(målsättning eller lagstiftning) genomgår under sitt liv enligt Lasswell och deLeon. Detta ramverk är 
integrerat i UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) och används för 
att skapa och genomföra strategier för hållbar utveckling (Lafferty 2004: 8). Det är viktigt att visa hur 
det historiska perspektivet på policyprocessen sett ut och hur den förändrats under åren. Trots att 
UNCED använder sig av just detta ramverk finns det många kritiker till ett sådant uppstaplande och 
linjärt sätt att se på offentliga handlingsprogram.  

Statsvetaren Paul A. Sabatier lämnar i sitt verk ”Theories of the Policy Process” kritik till dessa steg och 
påstår att systemet är ohållbart om processen fungerar så som deLeon och Lasswell hävdar. Det 
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ohållbara ligger i att stegen inte hör ihop med varandra och arbetet inom varje steg utvecklas på egen 
hand, utan något stöd från tidigare genomförd empirisk data. Han påstår också att ordningsföljden i 
denna process oftast är felaktig, utvärderingar av existerande program påverkar målsättningen inom 
programmet vilket betyder att det oftast inte är möjligt att följa de steg som målats upp av deLeon och 
Lasswell. Sabatier riktar också kritik mot antagandet om att det bara existerar en policycykel och påstår 
att flera policyprocesser kan existera på olika nivåer i den politiska sfären (Sabatier 1999: 8). Den 
brittiske professorn Michael Hill ger sig in i striden och poängterar att: 

”Stages are not insulated from each other and there may be a succession of feedback loops between them – often the same actors are 
involved at different stages and the policy games they play will be carried on through different parts of the process.” 

(Hill 2005: 21) 

En slutsats som kan dras från både Sabatier och Hills resonemang, är att Lasswell och de personer som 
senare utvecklat hans ”beslutsprocess” representerar en förlegad och en allt för teoretisk och 
tillrättalagd syn på policyprocessen. Ett annat sätt att se på processen kan vara mer användbart och 
möjligtvis ge en överskådlig bild över hur dessa handlingsprogram skapas och genomförs.  

En konkurrerande teori om policyprocessen kallad ”multiple streams” utarbetades av John Kingdon 
1984. Han påstår att anledningen till att vissa frågor i den politiska världen blir uppmärksammade 
medan andra lämnas i skymundan beror på att det finns tre strömmar eller flöden som arbetar 
oberoende av varandra men att de under vissa speciella omständigheter kan sammankopplas och då 
skapa handlingsprogram (Zahariadis 1999: 76).  

De tre flödena eller strömmarna är problem, policy och politik. Den första strömmen innehåller ett 
problem eller en situation som policyskapare blir medvetna om, exempelvis att forskning visar att 
havsisarna smälter och att havsnivån kommer att stiga med X antal meter om X antal år. Den andra 
strömmen innehåller policylösningar; forskning som visar att om vi3

Detta är inte ett försök att lägga fram denna teori som överlägsen någon annan utan mer som ett 
redogörande för hur krånglig policyprocessen verkligen är och att det finns många synsätt på hur den 
fungerar. Nu har två sätt att se på policyskapandet tagits upp vilket möjliggör ett närmande av de 
handlingsprogram, lagar och strategier som reglerar kommunalt dricksvatten. 

 minskar våra koldioxidutsläpp 
med X procent varje år så minskar havsissmältningen med X procent. Den tredje strömmen innehåller 
politik och betyder att det måste finnas grupper eller en vilja som arbetar med dessa frågor, exempelvis 
miljögrupper som bedriver lobbyverksamhet för att rädda isbjörnar från att dö ut på grund av de 
smältande havsisarna. Kingdon och Zahariadis hävdar att utan dessa tre faktorer som sammanfaller 
skulle det inte implementeras något handlingsprogram för att rädda havsisarna. 

 

 

                                                           
3 När uttrycket vi används i uppsatsen syftas mänskligheten som en helhet. Det syftar till läsaren, författaren och alla 
individer i samhället. 
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2.2 | Hållbar utveckling 

Inom dagens offentliga handlingsprogram beaktas hållbar utveckling och har gjort det sedan begreppet 
integrerades i Agenda 21, 1992. Hållbar utveckling förutsätter ett ömsesidigt beroende mellan 
ekonomiska, miljöbetingade och sociala faktorer (Lafferty 2004: 192). Statsvetaren William M. Lafferty 
påstår att de tre faktorerna inte är jämlikar utan ges olika vikt. Han menar att miljöfaktorn inom 
hållbar utveckling är den mest fundamentala aspekten – utan den förlorar konceptet sin distinktion. 
Enligt Lafferty är OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) oroliga för den 
påfrestning som miljön har på ekonomin och tvärtom. Han menar då att eftersom det finns en 
påfrestning finns det ett ömsesidigt beroende. Lafferty pekar också på en annan sak, nämligen att 
social välfärd och rättvisa är väsentliga bihang till den miljö-ekologiska aspekten.  

Med dessa argument kommer Lafferty fram till några grundläggande mål och syften med hållbar 
utveckling som han spaltar upp (Lafferty 2004: 193). För miljökomponenten anger han den ekologiska 
balansen, miljöskydd och naturvård som viktiga delar att föra arbetet framåt inom kategorin. I den 
ekonomiska komponenten lutar han sig mycket på Brundtlandrapporten och den målsättning som 
sattes upp för (hållbar) ekonomisk utveckling vilket innebär ökad ekoeffektivitet genom hållbar 
produktion och anpassning till hållbara livsstilar och konsumtion. Vid den tredje och sista 
komponenten, den sociala, är det enligt honom nationell och global rättvisa, sammanhållning över 
generationsgränserna och delaktighet som är de centrala delarna. Lafferty hävdar att det är viktigt att 
tillgodose människans grundläggande behov vid den hållbara utvecklingen och att på så sätt inte 
underskatta vikten av bra livsvillkor för människor världen över. 

2.2.1 | Strategi för att uppnå hållbar utveckling i Sverige 
En princip där ledningen styr med hjälp av målsättningar och resultat (managment by objectives and 
results – MBOR) kan användas för att definiera förhållandet mellan policyskapande och 
implementering enligt professor Lennart Lundqvist (2004: 98). De som skapar handlingsprogram är 
politiker. Deras jobb är att ta fram framåtsträvande och långsiktiga riktlinjer och målsättningar för 
dessa handlingsprogram och samtidigt anpassa dem så framsteg kan utvärderas. Efter 
skapandeprocessen läggs ansvaret på tjänstemän vars jobb är att genomföra handlingsprogrammen. 
Tjänstemännen ansvarar för de arbetsmetoder som används och hur objektet mäts, detta sker oftast i 
samarbete med relevanta aktörer som påverkas av målsättningen men även målgrupper som omfattas 
av handlingsprogrammet (Lundqvist 2004: 98).  

Lundqvist tar upp MBOR inom hållbar utveckling och koncentrerar sig på några viktiga punkter. De 
krav som normalt ställs på den politiska ledningen höjs när det gäller hållbar utveckling. För att 
ledningen ska fungera väl och anses vara legitim samt effektiv måste ett antal kriterier uppfyllas 
(Lundqvist 2004: 100). De innefattar: (1) en stark politisk vilja och kapacitet att formulera klara mål; 
(2) klara strategier för införlivning av hållbara mål på alla områden; (3) dedikerad kontroll och 
utvärderingsenheter; och (4) fortlöpande dialog mellan politiker, verkställande enheter och relevanta 
målgrupper.  
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För att MBOR-strategin ska kunna användas inom hållbar utveckling och implementeringsprocessen 
måste vissa villkor, förutom de krav som ställs på den politiska ledningen, uppfyllas enligt Lundqvist 
(2004: 101): 

1. Klara och tydliga mål, fastställda med politiskt och juridiskt stöd; 
2. En klar och tydlig ansvarskedja inom institutionerna för att utveckla mål och genomföra dem i 

verksamheterna samt utvecklad samverkansstruktur inom alla verksamheter; 
3. Stor frihet för de aktörer och verksamheter inom alla sektorer när det gäller metoder och 

användning av resurser vid genomförande. 
4. Delaktighet från alla relevanta privata aktörer och målgrupper i utvecklande och 

genomförande av mål; 
5. Återkoppling och resultatmålsättning inom involverade sektorer, områden och teman; för 

öppenhet på politisk nivå med ansvarsskyldighet men också för metod- och 
prioritetsjusteringar. 

Kort sagt bör ledningsorganisationen inom hållbar utveckling erhålla stort ansvar men också utrymme 
att genomföra sitt arbete utan allt för snäva restriktioner, må det vara en lokal, regional, nationell, 
privat, kommunal eller statlig aktör. Det är viktigt att dessa aktörer är, och känner sig, delaktiga i 
processen. Punkterna gör även klart för ett snabbt och smidigt informationsflöde inom 
organisationen, vidare skall målen vara glasklara och ansvarsfördelningen obestridlig.   

2.3 | Riskteori 

Vi går från att vara ett industrisamhälle till en ny samhällsform, det kan kallas postmodernt, 
postmaterialistiskt eller risksamhälle (Beck 2000: 19). Sociologen Ulrich Beck kallar det risksamhälle 
eftersom det är risker som driver samhällsutvecklingen. Till exempel bestäms idag platsen för 
byggnation av nya bostäder och kontor baserat på riskanalyser och hur klimatet kommer se ut i 
framtiden. Risk består av konsekvens och sannolikhet för en viss händelse. Oftast är det ett mått av 
negativa omständigheter kring en framtida händelse. 

Vi, liksom de som levde när den industriella revolutionen tog fart, influeras av den allt snabbare 
tekniska utvecklingen inom alla tänkbara områden. Samtidigt skiftar våra värderingar, vad vi sätter i 
första rummet. Detta syns tydligt när värderingar och prioriteringar hos en person född och uppväxt 
under andra världskriget jämförs med en person född under till exempel 1980-talet. 

När vi nu övergår från industrisamhället till ett risksamhälle influeras vi även av andra saker. 
Någonting som påverkat oss oerhört mycket på senare tid är globalisering. Världen har blivit mycket 
mindre i kölvattnet av den industriella revolutionen. Både förespråkare och motståndare till 
globalisering ser ofta fenomenet enbart i ekonomiska termer, men enligt forskaren Anthony Giddens 
är det mycket mer än så (2002: 10). Globalisering innebär även politik, teknologi och kultur. Transport 
och kommunikation är två sektorer som tagit människan till en helt ny nivå på väldigt kort tid. Flyg 
och tåg har genom snabbare transporter krympt avståndet mellan världens länder. Mobiltelefoni och 
Internet har lett till bättre och snabbare kontakt med omvärlden. Om vi ser till det ökade samarbetet 
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på högre nivå finns Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Afrikanska Unionen och 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Samarbete som var omöjligt att 
tänka sig för endast 100 år sedan. Allting positivt har också någonting som i jämförelse är mindre 
positivt. Baksidan av globalisering är, enligt Beck, tre globala risker; miljökriser, globala finansiella 
kriser och terrorhot (Beck 2009: 13).  

Denna samhällsutveckling präglas alltså av teknisk utveckling, värderingsförändringar och 
globalisering (Öhman 2009: 103). Det är dock någonting mer som påverkar denna process; 
miljöpåverkan. Miljöfrågor har debatterats på högsta politiska nivå i över 30 år, och partier som inte 
vill ange sin färg som blå (höger) eller röd (vänster) har vuxit fram sedan 1980-talet. Dessa så kallade 
gröna partier ger en ny dimension till den politiska striden (Østerud 1997: 222). En sak är säker, det 
moderna samhället utvecklas så snabbt och skapar sådana problem att det är de framtida generationer 
som får betala priset. De viktiga ekologiska frågorna är uppenbart globala och de ingripanden vi 
genomför måste ha en bas som sträcker sig över hela planeten (Giddens 1996: 158).  

Detta har lett till statliga utredningar, globala överenskommelser och lagar inom miljöområdet. 
Allmänheten ställer krav på samhällsinstitutionerna, eftersom det är de som ansvarar för riskhantering 
och riskkommunikation. För att känna tillit måste institutionen och dess representanter inneha fyra 
viktiga egenskaper eller faktorer (Olofsson 2009: 59): engagemang att uppnå målsättningen, kompetens, 
omtanke och förutsägbarhet. Detta kan mycket lätt appliceras på de miljömål och miljöprojekt som 
sjösatts. Egenskaperna eller faktorerna måste uppfyllas för att få allmänhetens stöd och hjälp i dessa 
frågor.  

Giddens påstår att det finns två typer av risker (Giddens 2002: 26). En kallar han extern risk. Extern 
risk är risk som kommer utifrån, från händelser som människan inte kan påverka, exempelvis 
naturkatastrofer. Den externa risken är separerad från den skapade risken, och med det menar 
Giddens risk som skapats av vår utveckling. De flesta miljörisker faller in i denna kategori, exempelvis 
de som är kopplade till global uppvärmning. Dessa risker hör båda ihop med globaliseringen men 
Giddens förklarar skillnaden mellan dessa två uttryck med att människan genom alla tider, ända fram 
till nu, har oroat sig över de risker som följer av den externa naturen – från dåliga skördar, 
översvämningar, farsoter till svält. Men vid en tidpunkt, för inte så länge sedan, började mänskligheten 
bry sig mindre om vad naturen kunde göra mot oss och fokusera på vad vi gjorde mot naturen. Detta 
markerar övergången från extern risk till skapad risk enligt Giddens.  

Sociologen Anna Olofsson skriver i boken ”Risker i det moderna samhället” om undersökningar som 
visar att människan i större grad accepterar risker som har sitt ursprung i naturen, medan 
människoskapade risker uppfattas negativt och mindre acceptabelt. Samma undersökningar visar 
också att tid är en faktor när risk kalkyleras, ju närmare i tiden en risk ligger desto allvarligare upplevs 
den (Olofsson 2009: 49). Ett exempel man kan ge är den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott 
och de efterföljande askmoln som ledde till att större delen av flygtrafiken till och från Europa erlades 
med flygförbud. När människor intervjuades om detta hade man förståelse för att flygtrafiken inte 
fungerade efter ordning (Internetkälla D).  
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I området miljömål och anpassning till det förändrade klimatet är Sverige den ohotade ledaren när det 
gäller miljöpositiva prestationer enligt Anthony Giddens (2009: 75). Giddens lägger fram några 
uppgifter kring vilka staten måste vara den största aktören:  

Det är statens ansvar att tänka framåt, att lägga fram långsiktiga mål. Staten måste också tackla 
svårigheterna med klimat- och energirisker samtidigt som de löser andra kriser. Staten måste också 
förespråka en politisk och ekonomisk sammanstrålning. Denna ska agera drivkraft i målsättningen om 
klimat och energi för att bättre klara av den framtida rekonstruktionen av samhället i en värld med 
begränsad tillgång till olja och fossila bränslen. Staten måste också se till att institutionalisera ’the 
polluter pays’-principen4

Enligt systemteori kan världen ses som olika system. Jörgen Sparf (2009: 122ff) tar upp sambandet 
mellan det sociala samhället och naturen och pekar på att de bildar egna system men att de även 
arbetar tillsammans och påverkar varandra i såväl positiva som negativa aspekter. Sparf nämner två 
begrepp som han menar påverkar risktagande. ”Kontingens” syftar på ovisshet och oförutsägbarhet om 
framtiden. ”Tillit” syftar på hur de enheter som ingår i systemet har förtroende för och litar på 
varandra. Sparf påstår att vi måste bestämma oss för att ta risker eller att försöka undvika dem. 
Situationer som innehåller hög kontingens och låg tillit blir oerhört svåra att ta beslut i. Ett exempel på 
detta är globala överenskommelser om miljöfarliga utsläpp. Sparf fortsätter med att säga att 
miljöproblemet i sig är komplext och mycket osäkert. När alla länder inte deltar (Klimatkonventionen 
med Kyotoprotokollet) blir tilliten mellan länderna låg. Osäkerheten förstärks också när det finns 
otydlighet kring vad effekterna av avtalet blir, och tilliten sänks således ännu mer.  

 för att säkerställa att marknaden arbetar för klimatförändringar istället för 
mot dem. Staten ska arbeta för att motverka intressen som verkar för att blockera 
klimatförändringsinitiativ. En annan viktig uppgift är att se till att klimatförändringarna finns högst 
upp på den politiska agendan, det är också viktigt att det finns en överenskommelse mellan de 
konkurrerande politiska partierna att hålla miljöfrågan vid liv trots andra olikheter och konflikter. 
Dessutom är det viktigt att inkludera klimatförändring i skolans undervisning och läroplaner. Staten 
ska också utveckla lämpliga ekonomiska och finansiella ramverk för att stödja ekonomin när nationen 
rör sig mot en värld där fossila bränslen är bristvaror. Man ska stödja forskning och ny teknik med 
hjälp av subventioner och skattelättnader. Staten måste förespråka en anpassning till ett förändrat 
klimat – vad vi än gör så kommer förändringen, nu måste vi försöka förutse vad som kommer att 
hända och se till att förlusterna blir så minimala som möjligt. Slutligen måste staten integrera lokala, 
regionala, nationella och internationella aspekter i sin miljöpolicy (Giddens 2009: 91ff). 

Anthony Giddens (2009: 57) tar upp försiktighetsprincipen (precautionary principle) och förklarar att 
det handlar om hur vi hanterar risk i klimatförändringssammanhanget. Principen kan enkelt förklaras 
med aforismen ”better safe than sorry”.  Med det menas att om det finns risk för att en handling kan 
skada naturen på något vis ska man inte fullfölja handlingen utan hitta alternativa lösningar. Giddens 
undrar varför det inte går att säga det motsatta och hänvisar till att alla maximer har sina motsatser 
och att de används i den mån de passar in i en situation. I denna situation skulle det passa att uttrycka 
                                                           
4 Förorenaren betalar, princip antagen av OECD. Med det menas att miljökostnader läggs på priset för råmaterial och 
produkter. 
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”he who hesitates is lost” (Giddens 2009: 57). Försiktighetsprincipen fokuserar enbart på en sida av 
risk, möjligheten för skada. Principen är djupt rotad i konservatism – människan ska undvika att lägga 
sig i naturen eftersom vi bara har förvärrat situationen de gånger vi har gjort någonting (Giddens 2009: 
57). Giddens hävdar att vi för att få resultat måste utsätta oss för risker. Risktagande är essentiellt för 
all banbrytande forskning och innovation. Det finns inget hopp om att stoppa klimatförändringen om 
vi inte vågar ta djärva beslut, det är det största exemplet på ”he who hesitates is lost” enligt Giddens.  

Varsamhet gentemot vissa risker skapar nästan alltid andra risker. Giddens observation kring detta 
anser han vara viktig för hans argument om klimatförändringar eftersom vi alltid måste göra 
avvägningar om risker och lika viktigt möjligheter när vi beslutar om vilken väg vi ska gå.  

2.4 | Klimat- och sårbarhetsutredningen 

Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) utgavs 1 oktober 2007 och innehåller detaljerad och 
övergripande information om hur klimatförändringssituationen ser ut i Sverige, vad som kommer att 
hända och vad som bör göras. En underlagsrapport till Klimat- och sårbarhetsutredningen skriven av 
arbetsgruppen för dricksvatten utgavs 2 april 2007. I den beskrivs vattenförsörjningens olika delar och 
vilken påverkan klimatförändringar och extremväder har på dem. I rapporten beskrivs även skydd av 
vattentäkt/dricksvattenförekomster5

Situationen i Sverige är ganska bra enligt rapporten. Ungefär hälften av den kommunala 
vattenförsörjningen kommer från sjöar och rinnande vattendrag och den andra hälften kommer från 
grundvatten. Åtta miljoner invånare försörjs från allmänna vattentäkter och ungefär 1,2 miljoner har 
privat eller enskild vattenförsörjning. Kvaliteten på råvattnet från vattentäkterna är god vilket innebär 
att reningstekniken är enkel (Bergmark 2007: 8).  

 och krisberedskap inom vattenförsörjning.  

Smittämnen i Sverige har mest handlat om bakterier och de svenska vattenverken är konstruerade i 
detta syfte. Som avskiljningsbarriär i ytvattenverk är kemisk fällning och filtrering vanligast och som 
desinfektion är klor eller UV-ljus vanligast. Vad som har hänt under senare år är att risken för 
vattenburen smitta genom parasitära protozoer6

Rapporten uppskattar att mellan perioden 2011-2100 kommer kostnaden för att anpassa svensk 
vattenförsörjning till ökade risker och nya förutsättningar att uppgå till minst 5,5 miljarder kronor för 

 och virus bedömts som större än tidigare och i takt 
med ökad nederbörd och andra klimatförändringar är det troligt att det blir ett större problem i 
framtiden. Problemet är att de klordoser som används i Sverige är otillräckliga på parasiter och har 
måttlig effekt på virus. Förutom dessa risker finns det en stor sannolikhet att många svenska vatten 
successivt får en ändrad kemi och biologi, exempelvis ökad algblomning och humushalter (Bergmark 
2007: 8f). 

                                                           
5 Med begreppet avses yt- och grundvatten som används eller som kan komma att användas som vattentäkt för 
dricksvattenproduktion. Gäller främst för vattenförekomster där produktion överstiger 10 m3 per dag eller som försörjer 
mer än 50 personer (Bergmark 2007: 40). 
6 Samlingsnamn på encelliga organismer. Det är en mångformig grupp som lever i alla miljöer och finns som frilevande, 
symbiotiska och parasitiska arter. 
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kommunal vattenförsörjning. Utöver det kommer ökade driftskostnader och lokala åtgärder för att 
minska föroreningsrisker i skyddsområden (Bergmark 2007: 9f). Rapporten hänvisar dock till:  

”Det betyder att kostsamma åtgärder kan kräva en märkbar ökning av vattenavgifterna för kommunal vattenförsörjning, men den 
reella kostnaden för brukare (en ökning med någon/några kr per m3) kommer ändå vara låg i ett internationellt perspektiv.” 

(Bergmark 2007: 10) 

Förutom kostnader och mikrobiologiska risker finns det ett antal problem. Efter en genomgång av 
rapporten och analys av de dokument som är tillgängliga från kommunerna kommer passande frågor 
om hur långt kommunerna kommit i arbetet att ställas i enkäter. Det handlar om vattenförekomster 
och tillrinningsområde, ytvatten och ytvattentäkter. Grundvatten och grundvattentäkter men även 
vattenverk (ytvattenverk, grundvattenverk, elförsörjning och översvämningskänslighet) och 
distribution av vatten (ledningsnät, tryckstegringsstationer, reservoarer och sårbarhet mot ras och 
skred, otätheter och strömavbrott). 

2.5 | Operationalisering av teori 

Teorin ligger som grund till det material som kommer inhämtas med hjälp av uppsatsens metoder. Tre 
komponenter (offentliga handlingsprogram, hållbar utveckling och riskteori) med tillhörande 
perspektiv beaktas när material undersöks.  

Komponenten offentliga handlingsprogram innefattar de villkor som enligt professor Lennart 
Lundqvist måste existera vid implementeringsprocessen. Fokus läggs sedan på de två första villkoren 
gällande klara och tydliga mål (fastställda med politiskt och juridiskt stöd) och en klar och tydlig 
ansvarskedja för att utveckla mål och genomföra dem i verksamheterna. Önskvärt vore att granska alla 
fem villkor men på grund av omfattning och ovisshet kring omfattningen av projekten i de undersökta 
fallen är dessa två villkor de mest centrala och viktiga. Sammanfattningsvis vill vi veta om det finns en 
drivkraft inom kommunerna att arbeta med dessa frågor i de olika verksamheterna och om det 
existerar program eller strategier för klimatanpassningsarbetet.  

I komponenten hållbar utveckling (som hänger samman med offentliga handlingsprogram) läggs 
tonvikt på de mål och syften formulerade av William M. Lafferty som tagits upp i teoridelen. Det 
betyder att undersöka om kommunerna beaktar den ekologiska balansen, miljöskydd och naturvård. 
Med det menas också att undersöka om det finns en sund och hållbar ekonomi på plats för att 
genomföra dessa förändringar.  

Riskkomponenten behandlar verksamheternas benägenhet att ta till sig den information och de 
varningssignaler som lämnats kring klimatförändringar vilket innefattar genomförda och planerade 
åtgärder. Enligt Anthony Giddens tes är det också viktigt att ta reda på om det finns incitament till att 
våga ta chanser och förändra verksamheten till det bättre trots ovissheten (och ibland okunskapen) 
kring klimatförändringar.  
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Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer att användas som en stöttepelare och informationskälla 
där material om reella hot och risker, samt problem och lösningar kommer att hämtas. Informationen 
kommer även vara användbar vid genomförandet av uppsatsens metoder.  

I figur 2:1 förklaras vilka komponenter samt perspektiv som kommer användas för att nå fram till ett 
resultat. 

 

Figur 2:1 Operationalisering av teori där klimatanpassningsarbete undersöks utifrån tre komponenter och sex 
perspektiv. 
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3. | Metod 

För att besvara uppsatsens syfte kommer flera metoder att tillämpas i två faser löpande under tiden för 
författandet av uppsatsen. I den första fasen kommer en kvalitativ textanalys genomföras. I andra fasen 
kommer frågor, skapade utifrån den kvalitativa textanalysens resultat, ställas till aktörer inom de 
ansvariga verksamheterna genom frågeundersökningar. Efter detta kommer resultatet analyseras 
utifrån de komponenter och perspektiv som redovisades i föregående kapitel. 

3.1 | Kvalitativ textanalys 

Material sammanställs från styrdokument, offentliga handlingsprogram, strategier och 
årsredovisningar i de olika kommunerna och bolagen i kvalitativa textanalyser (Esaiasson: 2007: 237). 
Analysen av texterna ska ge en beskrivning av nuvarande situation och koncentreras till några få 
kategorier. De texter som är intressanta är de som berör kommunalt dricksvatten. Mer specifikt 
handlingsprogram, hållbar utveckling och risk gentemot framtida klimatförändringar (tillsammans 
med medföljande sårbarheter) och vilken omfattning dessa kategorier har inom verksamheten i 
respektive kommun. Texterna systematiseras och ordnas logiskt (Esaiasson: 2007: 238), för denna 
uppsats betyder det att relevant text behandlas, sammanställs och används i syftet att formulera frågor 
som ställs till ansvariga personer.  

Med hjälp av, och tack vare, analysen är det möjligt att få en generell överblick av situationen och om 
bolagen och kommunerna använder sig av dessa begrepp (hållbar utveckling, klimatförändring, 
handlingsprogram och risk) i sin kommunikation. De två primärbegreppen är hållbar utveckling och 
risk i klimatförändringssammanhang.  

Med hjälp av den nyutvunna översiktliga informationen är det lättare att ställa riktade frågor till 
ansvariga personer inom verksamheten för att få en förståelse och motivering kring den nuvarande 
situationen i respektive kommun. Samtidigt är det möjligt att få svar på frågor som inte besvarades av 
textanalysen. 

3.2 | Frågeundersökning 

Den andra fasen är ämnad att ge en djupare förståelse för information som hämtas i fas ett genom 
textanalyserna. Analyserna ska leda till en formulering av frågor, baserade på information som utvinns 
ur textanalysen. Frågorna ställs sedan till ansvariga personer inom den berörda verksamheten i 
respektive kommun. Relevanta frågor kommer även att vara av övergripande karaktär, men också tas 
från underlagsrapporten som utarbetades för Klimat- och sårbarhetsutredningen. Dessa 
frågeundersökningar är menade att ge en djupare inblick i organisationen och kunskap om vad man 
har gjort tidigare och vad man planerar göra i framtiden, för att minimera de risker ett förändrat 
klimat medför ur perspektiven hållbar utveckling, risk och sårbarhet. Undersökningen ska också 
användas till att se hur långt verksamheterna kommit i arbetet samt eventuellt hur lång tid arbetet 
kommer ta.  
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Det finns två tillvägagångssätt för att genomföra fas två, intervjuundersökningar (personliga intervjuer 
eller telefonintervjuer) och enkätundersökningar (Esaiasson: 2007: 262). I detta fall kännetecknas de 
som informantundersökningar då det är personernas kunskap och expertis inom området som 
efterfrågas (Esaiasson 2007: 257f). Intervjuundersökningar (personliga eller telefon) är relativt lika 
varandra och kan till stor del ställas mot den tredje metoden (enkätundersökningar) som skiljer sig åt 
avsevärt. Medan de två första ger en direkt möjlighet till följdfrågor vid en intervju är de mer 
personliga än en enkätundersökning, en enkätundersökning ger dock svarspersonen möjlighet att 
tänka över svaret och inte bara svara ur minnet. Möjlighet ges också att konsultera relevanta 
dokument. Det är dock svårt att säkerställa att svarspersonerna förstått frågan rätt och att de på ett 
tillfredställande sätt svarar på frågorna utan möjlighet att få dem att utveckla svaret med följdfrågor. 
Denna metod är mest intressant när det gäller faktabaserade frågor och inte frågor gällande 
underliggande orsaker eller tagna beslut. När det gäller frågeformuleringen och validiteten baseras den 
till viss del på vilken information man kan nyttja utifrån textanalysen och med det menas att det är 
viktigt att informationen inte feltolkas när man sedan formulerar frågor till svarspersonerna. Samtidigt 
är det oerhört viktigt vid enkätundersökningar att frågorna är pedagogiskt ställda så att 
svarspersonerna i sin tur inte feltolkar dem (Esaiasson: 2007: 275). Enkätundersökningar kräver dock 
utmanande frågor om man vill få ett utförligt svar av svarspersonen. På grund av omfattning och tid 
samt hänsyn till inblandade parter förefaller enkätundersökningar som det bästa alternativet.  

3.3 | Avgränsning och urval 

I denna uppsats behandlas långsiktiga klimatförändringar och i de riskanalyser och sårbarheter som 
tas upp beaktas bara faktorer som påverkas av naturfenomen och hålls skilda från sabotage, mänskliga 
olyckor, terrorism eller andra händelser. 

Tidsavgränsningen i uppsatsen är beroende av de dokument som finns tillgängliga och kan sträcka sig 
ett antal år bakåt i tiden. Klimat- och sårbarhetsutredningen fastställde den hotbild som idag ger en god 
översikt av vad som måste förändras i samhället. Det ger en ram kring vilka dokument som är 
intressanta att analysera. Avgränsning och tyngd ligger på dokument och årsredovisningar som 
framställts efter Klimat- och sårbarhetsutredningen offentliggjordes 2007 fram till (och med) första 
kvartalet 2010.  

Uppsatsen kommer att undersöka sex av sju kommuner i Västernorrland. Motiveringen till detta val är 
baserat på att samordningsansvaret för hållbar utveckling ligger på regional nivå, det vill säga 
Länsstyrelserna i varje län. Således faller det sig naturligt att begränsa sig till ett län och innefatta alla 
kommuner inom det länet, men också på grund av omfattning och de tidskrav som ställs på uppsatsen. 
Kommunerna som undersöks i uppsatsen är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå och 
Ånge. Örnsköldsvik kommer inte att undersökas då de valt att inte delta i frågeenkäten. Eftersom 
MittSverige Vatten sköter verksamheten i Sundsvall och Timrå och är ett bolag slås de kommunerna 
ihop och redovisas tillsammans. 
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3.4 | Operationalisering av metod 

För att nå fram till en analys kommer uppsatsen att delas upp i två faser. Den första fasen (textanalys) 
lägger grunden och låter sedan den andra fasen (frågeundersökning) bygga på den första för att skapa 
en så övergripande bild som möjligt.  

Med information från teoridelens tre komponenter; offentliga handlingsprogram, hållbar utveckling, 
och riskteori kommer åtgärder och insatser genomförda eller planerade av kommunerna införlivas i en 
textanalys där nyckelord eller fraser markerar vilken information som är intressant i de dokument som 
undersöks. Relevanta dokument innefattar kommunala (bolag) årsredovisningar, strategier eller 
inriktade handlingsprogram. Intressanta nyckelord innefattar hållbar, utveckling, risk, klimat, 
handlingsprogram och vatten. Textanalyser av relevanta dokument öppnar upp till en mer ingående 
intervjudel samtidigt som det ger en beskrivande grund för verksamheterna i 
klimatförändringssammanhang. Det är även med hjälp av dessa komponenter som resultatet av 
textanalyserna och frågeundersökningen kommer att analyseras.  

Utifrån den information som erhålls i textanalyserna och med hjälp av de potentiella hot och 
åtgärdsförslag som hämtas från Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer frågor komponeras till en 
frågeenkät som sedan skickas ut till ansvariga personer inom varje verksamhet i de fem fallen.  

Textanalyserna och frågeundersökningen ger båda en skildring av verksamhetens ståndpunkter och 
position i relation till klimatförändringar, hållbar utveckling och risk. Med hjälp av textanalyser och 
frågeundersökningen är det möjligt att nå fram till uppsatsens analys och resultat.  
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4. | Resultat 

I detta kapitel presenteras textanalyser av dokument från kommunerna. Bakgrundsinformation om 
verksamheterna ges tillsammans med den information som hämtats från de aktuella dokumenten. 
Efter textanalysen redovisas frågorna som ställdes i enkäten i tabellform för jämförelse samt 
kommentarer till frågorna.  

4.1 | Textanalys 

Härnösand 
Det kommunala dricksvattnet sköts av det kommunägda bolaget Härnösands energi och miljö AB, 
HEMAB. Bolaget bildades 8 november 1995 och tillsynsmyndigheten är Härnösand kommuns 
Samhällsförvaltning. 

Under 2007 genomförde Madeleine Westin Bergh en föreläsning om väder och klimathotet. 
Verksamheten omorganiserades genom att man slog ihop två driftgrupper till en. Genom 
klordosering, UV-behandling och förbättrade arbetsrutiner har risken för bakterietillväxt i 
vattenverken minskats. Man har även installerat kolfilter för att eliminera risken för 
bekämpningsmedel i dricksvattnet. I september uppstod en stor vattenläcka under E4:an vilket tog 
ungefär en vecka att laga och ledde till att produktionen vid vattenverket närmade sig maxkapacitet 
(Årsredovisning, Härnösands Energi och Miljö, 2007). 

För 2008 har användningen av ultraviolett ljus och kloramindosering för att desinficera dricksvattnet 
följts upp och man är nöjd över resultatet. För att förbättra processen har man börjat fokusera på PH-
justering. HEMAB bildade under året en krisledningsgrupp som ska fungera vid krisliknande 
situationer. Man har som ambition att starta ett internt projekt, ”HEMAB 2015 - Strategiska 
framtidssatsningar” och planerar göra det 2009. Målet med projektet är att höja kompetensen, 
fokusera på generationsväxlingar och utreda möjliga nya affärer (Årsredovisning, Härnösands Energi 
och Miljö, 2008). 

Under 2009 har HEMAB överfört driften för alla vattenverk till en gemensam arbetsgrupp för hela 
HEMAB, kallad Mätservice. Under året har fokuseringen av PH-justeringen i arbetet att förbättra 
vattenreningen och desinficeringen fortsatt. Förnyelse av ledningar har även genomförts på flera 
platser i kommunen (Årsredovisning, Härnösands Energi och Miljö, 2009). 

Kramfors 
I Kramfors är det Tekniska kontoret som svarar för den allmänna vattenförsörjningen i kommunen. 
Verksamheten omfattar beredning och distribution av dricksvatten. 

Under 2007 redovisades ingenting relevant för uppsatsen i kommunens årsredovisning. 

2008 startade Tekniska kontoret en utredning vid Östby vattenverk för att säkerställa tillgången till bra 
råvatten sett ur ett framtidsperspektiv. Man har också borrat en ny vattentäkt, för att säkerställa 
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framtida vattenförsörjning, men även möjliggöra för utbyggnader i Norrfällsviken (Årsredovisning, 
Kramfors kommun, 2008). 

Under 2009 redovisades ingenting relevant för uppsatsen i kommunens årsredovisning. 

Sollefteå 
I Sollefteå är det Samhällsbyggnadsförvaltningen som svarar för den allmänna vattenförsörjningen i 
kommunen, verksamheten omfattar beredning och distribution av dricksvatten.  

Kommunen planlade för fluoridrening vid vattenverken i Gårelehöjden och Lungsjön under 2007. 
Överföringsledningar byggdes mellan Para – Björkå samt Österrå – Tängsta vilket ledde till 
avvecklingen av vattenverken i Para och Österrå under 2008. Framtida mål innefattar 
egenkontrollprogram som ska skapa förutsättningar att möta olika problem som uppkommer inom 
verksamheten. Man har även som mål att minimera antalet vattenanläggningar samt att åtgärda 
riskledningar. Kommunen är av uppfattningen att om underhåll av vatten – och avloppsanläggningar 
skjuts på framtiden finns det risk för ökade kostnader och reinvesteringar i ett senare skede, bra 
underhåll medför också bra driftsäkerhet. Man är medveten om att framtidens stora problem kommer 
vara hur kostnaderna skall finansieras. Idag finansieras kostnaderna till största delen genom avgifter. 
Om inte avgifterna hänger med i den omfattning som krävs för att klara kostnaderna måste delar av 
verksamheten skattefinansieras (Årsredovisning, Sollefteå kommun, 2007). 

Arbete för att säkerställa framtida vattenförsörjning till centralorten påbörjades 2008 och kommer 
fortsätta under 2009. Man har ett aktivt deltagande i olika grupper inom områdena avfall, avlopp och 
vatten vilket man anser skapar dialog och en bra omvärldsanalys (Årsredovisning, Sollefteå kommun, 
2008). 

Under 2009 redovisades att förvaltningen aktivt deltar i flera grupper, däribland samarbete med flera 
Norrlandskommuner och Svenskt Vatten. De framtida mål som redovisades under 2007 är fortfarande 
fastställda och man strävar efter att uppnå dem (Årsredovisning, Sollefteå kommun, 20097

Mål för verksamheten är att säkerhetsställa vattenförsörjningen ur beredskapssynpunkt och att 
vattenledningsnäten ska förbättras för att minska vattenläckaget (Verksamhetsplan med budget, 
Sollefteå kommun, 2007-2009). 

). 

I kommunens arbete med att medverka och bidra till den omställning som, ur klimat- och 
miljösynpunkt, är nödvändig deltar nämnden och förvaltningen i översiktplaneringen (Övergripande 
verksamhetsplan och budget, Sollefteå kommun, 2009-2011). 

Sundsvall och Timrå 
Verksamheten, drift och underhåll, sköts av MittSverige Vatten AB på uppdrag av Sundsvall Vatten 
AB och Timrå Vatten AB. MittSverige Vatten AB är ett delägt driftbolag för VA-samverkan mellan 
kommunerna i Timrå, Nordanstig och Sundsvall. Sundsvall Vatten äger de allmänna vatten- och 

                                                           
7 Inte fastställd vid författandet av uppsatsen, råmaterial har tillhandahållits av kommunen. 
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avloppsanläggningarna i Sundsvall och 80 procent av MittSverige Vatten AB. Timrå Vatten AB äger de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Timrå kommun och 18 procent av MittSverige Vatten 
AB. 

MittSverige Vatten har övergripande mål fastställda efter ägardirektiv, vilket innefattar långsiktig 
hållbar utveckling. Under 2007 har man tagit ner de övergripande målen på avdelningsnivå vilket, 
enligt utsago, lett till en förhöjd ambitionsnivå att arbeta långsiktigt med underhåll och utveckling. 
Fram till 1 oktober 2007 genomförde och ansvarade MittSverige Vatten för en studie av svenskt 
dricksvattens sårbarhet för klimatförändringar och extremväder, inkluderat anpassningsbehov och 
kostnader. Arbetet ingick i Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande. MittSverige Vatten 
genomförde en konferens med fokus på dagvatten i förändrat klimat under året som var en 
uppföljning av klimatanpassningsdagen som genomfördes i februari 2006. Konferensen ledde till att en 
tvärsektoriell dagvattengrupp bildades. Klimat- och sårbarhetsutredningen pekar på ökande 
mikrobiologiska risker och genom MittSverige Vattens arbete med utredningen har det lett till ökade 
kunskaper inom området. MittSverige Vatten har påbörjat en utredning för att utvärdera om det 
föreligger behov att utöka beredskapen när det gäller hanteringen av olika föroreningssituationer i 
vattendrag och möjligtvis tillrinningsområden för vattentäkter. MittSverige Vatten har observerat flera 
allvarliga markföroreningar i kommunernas vattenledningsnät under senare år, föroreningsrisken är 
beroende av ledningsnätets skick. En kartläggning av olika risker relaterade till ledningsnätet har 
påbörjats. Det finns planer på att de mest riskfyllda anslutningarna ska inventeras. Man har inlett 
arbetet med att skapa ett beredskapsförråd i Sundsvall för att säkra distribution av dricksvatten under 
svårare förhållanden. Det är planerat att inviga förrådet 2008 (Årsredovisning, MittSverige Vatten, 
2007). 

Sundsvall Vatten har inventerat de kemikalier som används vid anläggningarna och resultatet av 
inventeringen ledde till en minskning av mängden kemikalier som används i systemet. Man har även 
genomfört en satsning på ett digitalt driftsövervakningssystem för vattenledningsnätet i Sundsvall 
vilket har lett till att vattenläckor upptäcks tidigare och blir lättare att spåra. Sundsvall Vatten har även 
besiktigat Sidsjödammen och genomfört åtgärder för att säkerställa dammen vid höga flöden. På 
grund av att föroreningsrisker vid klimatförändringar ökar är det viktigt att skydda de vattentäkter 
som finns (Årsredovisning, Sundsvall Vatten, 2007). 

Timrå Vatten har inventerat de kemikalier som används vid anläggningarna och resultatet av 
inventeringen ledde till en minskning av mängden kemikalier som används i systemet. 
Ledningskartorna i Timrå överförs till digitalt format och lagras i en databas för att öka kontrollen 
över vattenledningsnätet (Årsredovisning, Timrå Vatten, 2007). 

I maj 2008 invigdes en beredskapsdepå för vattenförsörjning vid Sidsjöanläggningen som innehåller 
krisberedskapsutrustning, det har även skapats ett nationellt beredskapslager i samarbete med 
Livsmedelsverket vid samma anläggning . Arbete med att ta fram en dagvattenstrategi har påbörjats, en 
dagvattenstrategi är ett viktigt steg i att förebygga eventuella framtida översvämningar. MittSverige 
Vatten har även fortsatt revideringen och säkrandet av skyddsområden kring vattentäkter under året. 
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MittSverige Vattens utredning för att utvärdera om det föreligger behov att utöka beredskapen när det 
gäller hanteringen av olika föroreningssituationer har fortsatt under året. De markföroreningarna som 
observerats och kartläggningen av olika risker relaterade till ledningsnätet har fortgått. De mest 
riskfyllda anslutningarna ska inventeras (Årsredovisning, MittSverige Vatten, 2008). 

Sundsvall Vatten deltar i det kommunövergripande projektet "Klimatanpassa Sundsvall". Sundsvall 
Vatten har anlagt en ny transformator med reservkraftsanslutning på mark som är mindre känslig för 
föroreningar. En förstärkningsledning har byggts mellan västra och östra Granloholm för att minska 
problem vid större vattenläckage (Årsredovisning, Sundsvall Vatten, 2008). 

För att minska problem med översvämningar har man längs Hamstasjön höjt nedstigningsbrunnarna. 
Man har installerat flödesmätare på vattenledningsnätet vid Örnen för bättre styrning och 
övervakning. Man har även bytt ut vattenledningar i Fagervik och Sandarna. Arbetet med att överföra 
ledningskartorna till digitalt format och lagras i en databas har fortsatt under året (Årsredovisning, 
Timrå Vatten, 2008). 

Revideringen och säkrandet av skyddsområden kring vattentäkter har fortsatt under 2009. 
(Årsredovisning, MittSverige Vatten, 20098

Medskogsbrons reservoar har under 2009 försetts med en nivåhöjning på inloppet för att undvika 
luftfickor i ledningssystemet. Det digitala systemet för kontroll över vattenledningsnätet har 
vidareutvecklats under året. Ledningsnäten för vattentäkterna Grönsta, Wifsta och Nolby är 
sammankopplade i ett leveranssäkerhetssystem och kan fungera som reservtäkter åt varandra 
(Årsredovisning, Sundsvall Vatten, 2009

). 

9

För bättre styrning och övervakning har man installerat flödesmätare på vattenledningsnätet, för att 
möjliggöra en läcksökning. Arbete med att digitalisera kartor till bärbara fältdatorer har påbörjats. 
Arbetet med att överföra ledningskartorna till digitalt format och lagras i en databas har fortsatt under 
2009 (Årsredovisning, Timrå Vatten, 2009

). 

10

Ånge 
Tekniska förvaltningen är driftansvarig för kommunala vattenanläggningar i Ånge, tekniska nämnden 
ansvarar för VA-försörjningen.  

). 

Under 2007 påbörjades upprättningen av ett ledningsregister, kopplat till kommunens kartprogram 
vilket planeras hjälpa drift- och underhållsplaneringen. Man har uppmärksammat att 
klimatförändringar kommer att påverka va-systemen med högre flöden och pekar på en stor utmaning 
i att finna lösningar på ökade driftkostnader och övriga kostnadsökningar. Beslut har tagits om att 
framställa en klimatstrategi för Ånge kommun (Årsredovisning, Ånge kommun, 2007). 

                                                           
8 Inte fastställd vid författandet av uppsatsen, råmaterial har tillhandahållits av bolaget. 
9 Inte fastställd vid författandet av uppsatsen, råmaterial har tillhandahållits av bolaget. 
10 Inte fastställd vid författandet av uppsatsen, råmaterial har tillhandahållits av bolaget. 
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Under 2008 har upprättandet av ett ledningsregister fortgått. Kommunen har tagit fram förslag till en 
klimatstrategi (Årsredovisning, Ånge kommun, 2008). 

Man har framtagit en handlingsplan för ”Klimatstrategi – från ord till handling” (Årsredovisning, 
Ånge kommun, 2009). 

4.2 | Frågeundersökning 

Resultatet av textanalyserna är blandat. Beroende på verksamhet och kommun har kvalitén på 
tillgängligt material varierat kraftigt. Även volymen av tillgängligt material har varierat från kommun 
till kommun. I flera dokument är det svårt att hitta information som går att härleda till 
klimatförändringar och anpassning. Det förefaller även vara så att flera verksamheter bara valt att 
redovisa ett litet urval av vad man åstadkommit under det gångna året. I de kommuner där materialet 
var torftigt kontaktades ansvariga verksamheter i syfte att få ut detaljerade dokument om vad som 
åstadkommits mellan 2007-2010. Specifika strategier eller planer efterfrågades också men ingen 
verksamhet återkom med någon ytterligare information. Det finns dock mycket att använda sig av i 
materialet som helhet och utveckla till frågeundersökningen. 

Den första frågan utformades för att få en klar uppfattning om hur involverad den politiska ledningen 
är i arbetet. Om kommunen beslutat och utformat ett dokument om arbetet med klimatanpassning 
inom vattenförsörjningen. I kommentarfältet förtydligades det att om det var så att ett beslut 
existerade så efterfrågades också vilket beslut det gällde och i vilken instans beslutet togs.  

Den andra frågan skapades för att få veta om verksamheten är införstådd med vilka hot alternativt 
möjligheter ett förändrat klimat kan medföra för kommunen och ansvarsområdet och om man arbetat 
aktivt med en sammanställning. Förtydligandet för denna fråga bestod i att lämna kommentar om 
vilka hot alternativt möjligheter det finns inom ansvarsområdet. Fråga tre hör ihop med fråga två. 
Syftet var att få en uppfattning om kommunernas framgång med sammanställningen och se hur långt 
de själva anser sig ha kommit med den. Ingen ytterligare information gavs i samband med att frågan 
ställdes. Den hör mycket ihop med det inventeringsmål som nämns i ”En sammanhållen Klimat- och 
Energipolitik”. 

Fråga fyra ställdes som ett komplement till textanalysen ifall det existerade någon (främst intern) plan 
eller strategi, syftet var också att se om verksamheten tänkt långsiktigt och således undersökt vilka 
områden som är sårbara och om det finns en tidplan för genomförandet av förändringar där det 
behövs. 

Den femte frågan ställdes då det var intressant att se om några extra medel satts in för att hjälpa till i 
anpassningsområdet då verksamheten oftast självfinansieras och att kostnaderna kan vara svåra att 
motivera i verksamheterna då det är mycket annat som också måste prioriteras. 

Fråga sex togs från underlagsrapporten till Klimat- och sårbarhetsutredningen. Syftet med den var att 
få fram information om hur man prioriterar krisberedskap inom vattenförsörjning (klimatrelaterad 
sådan) genom att gradera de insatser som genomförts inom verksamheten (mellan bra och dålig).  
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Fråga sju, åtta och nio hör ihop och är uppskattningsfrågor indelade på olika områden som 
verksamheten ansvarar för. För att få en bild av hur läget ser ut i länet var det viktigt att veta hur 
personer som arbetar inom verksamheten ser på situationen och hur långt de anser att arbetet kommit. 
Fråga sju gällde vattentäkter inom ansvarsområdet, det intressanta var hur verksamheten arbetat för 
att motverka föroreningsrisker i tillrinningsområdet till vattentäkt och mikrobiologiska risker, det som 
också lyftes fram i förtydligandet var yt- och grundvattenkvalitet. Information kring relevanta 
anpassningsområden har tagits från årsredovisningarna och underlagsrapporten. Fråga åtta gällde 
vattenverk inom ansvarsområdet, det som lyftes fram var främst översvämningskänslighet, rening i yt- 
och grundvattenverk och elförsörjning. Information kring sårbara områden har tagits från 
årsredovisningarna och underlagsrapporten. Den sista uppskattningsfrågan (fråga nio) gällde 
distribution av vatten inom ansvarsområdet, med det syftades ledningsnät, tryckstegringsstationer och 
reservoarer. Problemområden här innefattade ras och skred, otätheter och vad som händer vid 
strömavbrott, här efterfrågades också om förstärkningar gjorts på delar av nätet som anses känsligt för 
ras och skred. Information kring sårbara och anpassningsbara områden hämtades från 
årsredovisningarna och underlagsrapporten. 

Fråga tio skapades på grund av att flera årsredovisningar omnämnde arbetet med digitaliseringen av 
driftsövervakningssystemen, frågan får ses som en uppdatering av den informationen och en 
jämförelse kommunerna emellan. Fråga elva var relaterad till fråga tio då den efterfrågade en 
uppskattning om hur väl kommunen anser sig kunna upptäcka och spåra läckor. Detta för att än 
tydligare få en bild av hur arbetet fortgått i de olika kommunerna. 

Flera årsredovisningar påpekade problem med markföroreningar och andra problem med 
vattenledningsnätet (något som också omnämndes i underlagsrapporten). Fråga tolv ställdes för att få 
veta om kommunerna fokuserat på detta arbete och de olika svarsalternativen gav förslag på hur 
mycket kommunerna arbetat med kartläggningen (god till bristfällig kartläggning). I förtydligandet 
angavs markföroreningar, riskbedömning av ledningar och allmänt skick av vattenledningar som 
valmöjligheter till kartläggning. 

Fråga tretton formulerades också efter information i årsredovisningar men även efter den information 
som erhölls i underlagsrapporten om en potentiell ökning av vattenburen smitta. Intressant och 
relevant att veta om något arbete genomförs för att motverka vattenburen smitta och samtidigt vad i så 
fall som genomförts. I förtydligandet redovisades uppdaterade rutiner alternativt nya förhållningssätt 
till vattenburen smitta och en eventuell framtida ökning som åtgärder inom området. 

Fråga fjorton omfattade de problem som existerar för vattentäkter/dricksvattenförekomster. Med det 
menades att många täkter inte blivit reviderade på lång tid och att de ligger tämligen dåligt till för att 
fungera optimalt som vattentäkter (farlig trafik etcetera). I förtydligandet angavs förebyggande 
åtgärder och hur man arbetat med att undvika försämring av råvattenkvalitet och kvantitet som förslag 
till anpassningsarbete. 

I fråga femton efterfrågades om personalen informerats eller utbildats angående vilka följder ett 
förändrat klimat i Västernorrland leder till. Frågan graderades också till olika enheter inom 
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verksamheten, om bara ledning och/eller specialister var informerad/utbildad eller om det omfattade 
hela eller andra delar av personalen.  

Den sista frågan skapades för att få en ungefärlig uppskattning av när anpassningsarbetet är avklarat 
för de olika kommunerna. Frågan är laddad och det är svårt att sia om vad exakt kommer hända men 
med den information som finns idag är det intressant att veta vad insatta personer inom verksamheten 
anser vara en rimlig tidplan. I förtydligandet angavs frågorna sju, åtta och nio som riktlinjer för vad 
som behöver göras för att anpassa verksamheten och informanterna ombads att uppskatta när (i tiden) 
de kan svara ”100 procent” på de tre frågorna. 

4.2.1 | Redovisning av frågeenkäterna 
Frågeenkäterna skickades ut till ansvariga personer den 3 maj 2010 och personerna erbjöds att skicka 
tillbaka sina svar senast 10 maj. Enkäten kan ses i sin helhet som en bilaga i uppsatsen. Enkäten bestod 
av 16 frågor där informanten fick välja det svar som passade bäst från ett antal svarsalternativ och 
sedan kommentera eller motivera sitt svar. De informanter som medverkade i frågeenkäten redovisas i 
tabell 4:1.  

Tabell 4:1 Ansvariga verksamheter för dricksvattenförsörjning samt medverkande informanter 

Kommun ↓ Ansvarig verksamhet ↓ Informant ↓ Befattning ↓ 

Härnösand 
Härnösands energi och miljö AB 
(HEMAB) 

Jan Lundgren VA-chef 

Kramfors Tekniska kontoret Tomas Lundin Avdelningschef VA 

Sollefteå Samhällsbyggnadskontoret Urban Henriksson 
Avdelningschef 
produktion 

Sundsvall/Timrå MittSverige Vatten AB Tomas Larsson Produktionschef VA 
Ånge Tekniska förvaltningen Kenth Andersson VA-ansvarig 
 

16 frågor har fördelats på nio tabeller på nästföljande sidor. Frågorna är markerade med fet stil och 
efter varje fråga följer ett A. samt en siffra som representerar vilken fråga det handlar om (A.1-16). 
Kommunerna representeras av en cirkel med en siffra i mitten (från 1-5). 
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Tabell 4:2 Enkätsvar om förekomst av olika former av åtgärder, beslut eller sammanställningar  

 Ja Nej 

Finns det ett fastställt politiskt beslut för ert arbete med långsiktig 
anpassning till klimatförändringar (A.1)? ,  , ,  

Finns det för verksamheten en sammanställning av de hot 
och/eller möjligheter ett förändrat klimat medför för 
ansvarsområdet (A.2)? 

, ,  ,  

Finns det för verksamheten en sammanställning av de hot 
och/eller möjligheter ett förändrat klimat medför för 
ansvarsområdet (A.4)? 

,  , ,  

Får ni någon form av ekonomiskt stöd för att anpassa 
verksamheten till ett förändrande klimat (A.5)?  

, , , 
,  

Har ni genomfört åtgärder för att motverka en ökning av 
vattenburen smitta (A.13)? , ,  ,  

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 
 

I kommentarer till fråga A.1 uppger Sundsvall/Timrå att kommunstyrelsen tog ett beslut i januari 2008 
om att genomföra ett lokalt klimatanpassningsprojekt. Det är kommunövergripande och man 
kartlägger hela kommunkoncernens anpassningsbehov. Projektet pågår mellan 2009-2011. Sollefteå 
lämnade en kommenterar om att det finns en långtidsplanering som sträcker sig fram till 2020.  

Till fråga A.2 lämnades flera kommentarer om sammanställningar av hot. Härnösand uppger att det 
delvis finns en sammanställning och de upplever uppvärmning (högre temperaturer) med åtföljande 
kvalitetsförändringar av råvattnet som det största hotet. Kramfors uppger att de har sammanställt hot 
gällande höga flöden, längre elavbrott, dricksvattenförorening, pandemi och it- och telebrott. För 
Sollefteås del finns det ingen för själva klimatförändringen då de anser sig inte ha ett tillräckligt 
underlag för vad som kommer hända, man poängterar dock att det finns en sårbarhets- och krisplan 
som innefattar bland annat ökade risker med förorenat vatten. Sundsvall/Timrå nämner det beslut 
som presenterades i fråga A.1 som initiering av en sammanställning. En vattentäkt har valts ut och 
fördjupande analyser ska genomföras, arbetet ska sedan fungera som exempel. I kommentaren nämns 
också att man genomfört vissa värderingar och punktinsatser under 2007-08 och att planer för att 
förbättra desinfektionsberedskaper upprättats och genomförs i dagsläget. 

De som svarade ja på fråga A.4 lämnade olika kommentarer. Härnösand ser idag inget behov av 
konkreta fysiska åtgärder utan vill framhålla medvetenhet i organisationen när det gäller dessa frågor. 
Kramfors har agerat på grund av ökat färgtal på råvattnet i deras största ytvattentäkt och har tagit fram 
förslag på en ny vattentäkt och en ny reningsprocess i vattenverket. Man håller även på att ta fram nya 
skyddsområden för vattentäkterna och tittar då specifikt på översvämningsrisker, tänkbara 
föroreningskällor etcetera. De som svarade nej och lämnade kommentar nämnde trots det negativa 
svaret åtgärder som genomförs. Sollefteå har en planering för vattenverken när det gäller framtida 
användning baserat på kvalitet och driftsäkerhet. Sundsvall/Timrå hänvisar till projektet 
Klimatanpassa Sundsvall och att arbete delvis pågår inom det. 
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Till fråga A.5 var det ingen som lämnade någon informativ kommentar.   

För fråga A.13 och de som svarade ja gällde följande kommentarer. Härnösand har förstärkt 
(dubblerad) barriär. Kramfors har rutiner inom ett program för egenkontroll av dricksvatten och 
hänvisar i övrigt till de kommentarer de lämnar i fråga A.7. Sundsvall/Timrå har kompletterande 
desinfektionsberedskap – UV. Sollefteå hänvisar till att de under maj månad har träff med 
representanter från VAKA-gruppen11

 

 och smittskyddsläkaren för att öka säkerheten. 

Tabell 4:3 Enkätsvar om bedömning av sammanställning gällande hot och möjligheter  

 Övergripande bedömning av ovanstående (Fråga 
A.2) sammanställning (A.3). 

Väl genomarbetad sammanställning  
I huvudsak genomarbetad sammanställning  
Sammanställningen har vissa brister ,  
Bristfällig sammanställning  
Finns ingen sammanställning  

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 
 

Kommentarer till fråga A.3 (som hänvisar till den bedömning som informanterna svarade på i fråga 
A.2) är blandade. Den med bäst sammanställning (Kramfors) hänvisar till att risk- och 
sårbarhetsanalyser är genomförda på de scenarier som man hänvisade till i fråga A.2 (höga flöden, 
längre elavbrott, dricksvattenförorening, pandemi och it- och telebrott). Härnösand hänvisar till en 
översiktlig bedömning av vilken påverkan klimatförändringen kan få på olika delar i 
vattenförsörjningssystemet. Sundsvall/Timrå motiverar sin placering med att arbetet pågår. 

 

  

                                                           
11 Den nationella vattenkatastrofgruppen. 
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Tabell 4:4 Enkätsvar från olika former av klimatrelaterad krisberedskap inom vattenförsörjning  

 Grad 
Vilken krisberedskap finns det inom 

vattenförsörjningen (klimatrelaterad) (A.6)? 

Risk- och sårbarhetsanalyser av olika 
scenarios 

Genomarbetade ,  
Medel  

Bristfälliga ,  

Tillgång till reservmaterial och 
nödutrustning 

God , ,  
Medel ,  

Bristfällig  

Informationsberedskap 

Genomarbetad ,  
Medel , ,  

Bristfällig  

Tillgång till specialistkompetens 

God , ,  
Medel ,  

Bristfällig  

Ständig bevakning av systemet 

God  
Medel , ,  

Bristfällig  

Övrig krisberedskap (om det finns 
någon) 

 , ,  

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 
 

Till fråga A.6 har tre kommuner lämnat kommentarer. Kramfors har en krisledningsplan. Det finns en 
informationsplan och POSOM-plan12

  

 antagen av kommunfullmäktige och man hänvisar till att 
specialistkompetens kan fås av VAKA-gruppen. Sollefteå genomför en revidering av 
informationsberedskapen och inom övrig beredskap har man ett samarbete med övriga kommuner 
inom länet där man har en plattform för att samla alla gemensamma resurser inom VA-kollektivet i 
respektive kommun. Sundsvall/Timrå hänvisar till att arbete med att upprätta risk- och 
sårbarhetsanalyser pågår och att man som övrig beredskap har reservkraft, nödvattentankar, läns och 
att flera vattenverk är sammankopplade för att ersätta varandra. 

                                                           
12 POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM-grupper kallas in vid en kris då det är många människor 
som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM-grupper är då ett stöd för de inblandade. 
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Tabell 4:5 Enkätsvar om procentuell framgång i säkerställande av verksamheten inom tre kategorier 

 0 procent 

1-25 procent 

26-50 procent 

51-75 procent 

76-99 procent 

100 procent 

I arbetet med att säkerställa verksamheten 
(vattentäkter) mot det förändrande 
klimatet, uppskatta verksamhetens 
framgång procentuellt (A.7). 

  , , 
 

,    

I arbetet med att säkerställa verksamheten 
(vattenverk) mot det förändrande klimatet, 
uppskatta verksamhetens framgång 
procentuellt(A.8). 

   , , 
 

  

I arbetet med att säkerställa verksamheten 
(distribution av vatten) mot det förändrande 
klimatet, uppskatta verksamhetens 
framgång procentuellt (A.9). 

   , , 
 

  

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 
 

Kommunerna delade upp sig i två grupper i fråga A.7 tre på 26-50 procent och två på 51-75 procent. 
De som ansåg sig ha kommit längst med arbetet kommenterade följande. Kramfors skrev att man 
inventerar föroreningsriskerna till vattentäkterna vid bildandet av nya skyddsområden. Man tar även 
råvattenprover på ytvatten och grundvatten kontinuerligt. Man har även utrustning för klorering 
uppställd i beredskap i de vattenverk som normalt inte behöver kloreras. Sollefteå påpekar att man 
endast har grundvattentäkter och att man arbetar med egenkontrollprogram för att säkerställa vattnet 
till abonnenterna. Härnösand som inte ansåg sig ha kommit lika långt kommenterade att man anser 
frågan omöjlig att besvara då det inte idag går att säga vilka förändringar som kommer att ske och om 
de skulle uppstå så vet man inte när. Sundsvall/Timrå kommenterade att man med de arbeten som 
planeras (exempelvis förbättrad desinfektionsberedskap) leder till att man klarar av ytterligare en bit. 

Svaren i fråga A.8 var lite mer spridda. Kramfors angav att man byggt om ett av kommunens tre 
vattenverk för att klara av ett ökat färgtal på råvattnet och att resterande vattenverk är på gång inom en 
tvåårsperiod. 80 procent av abonnenterna får sitt dricksvatten från vattenverk där det finns stationär 
reservkraft och att övriga vattenverk är förberedda med uttag för reservkraft och kan försörjas med 
mobil elkraft. Översvämningsrisken inventerades i risk- och sårbarhetsanalysen och de invallningar 
man gjorde vid översvämningarna 2000-01 finns kvar. Härnösand hänvisar till att det är omöjligt att 
svara på frågan på grund av att man idag inte vet vilka förändringar som kommer att ske. Sollefteå 
kommenterade att de håller på med att säkerställa elförsörjningen för de fem största vattenverken 
vilket beräknas vara klart till 2015 och att det representerar 60 procent av abonnenterna. De tre stora 
översvämningsperioder under 1990-talet i Ångermanälven har inte drabbat något vattenverk och man 
håller på att bygga om det största vattenverket vilket beräknas vara klart till 2011. 

För fråga A.9 svarade Härnösand att man inte ser några stora hot mot denna del av verksamheten. 
Sollefteå har påbörjat en utredning om ledningsnätet samt startat upp egenkontrollsprogram av VA-
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verksamheten gällande VA-verk, ledningsnät och riskabonnenter. Sundsvall/Timrå hänvisar till att det 
finns reservkraft (mobil) och möjlighet till reservvattenförsörjning har långsiktigt byggts. I projektet 
Klimatanpassa Sundsvall utreder man nu övergripande risker för ras och skred i Sundsvall. 

 

Tabell 4:6 Enkätsvar om förekomst av digital driftövervakning och säkring/skydd av vattentäkter  

 Ja Delvis Nej 

Finns det ett digitalt driftsövervakningssystem (helt eller 
delvis inom vattenledningsnätet) (A.10)?  , , , 

 
 

Finns det en strategi/arbete med att säkra och skydda de 
vattentäkter/dricksvattenförekomster som finns inom 
ansvarsområdet mot klimatförändringar (A.14)? 

, ,  ,    

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 
 

Få kommentarer lämnades i fråga A.10. Kramfors påpekade att det finns digital övervakning på de 
största vattenverken (som försörjer 85 procent av abonnenterna med vatten) och att de mindre är 
under uppbyggnad. 15 mätbrunnar på ledningsnätet läses digitalt. Sollefteå kommenterar att man har 
38 vattenverk av varierande storlek och beroende på vattenverkens storlek och belastning har olika 
driftövervakningssystem använts. 

De som svarade ja på fråga A.14 lämnade följande kommentarer. I Härnösand pågår arbetet med att 
fastställa vattenskyddsområden. Sollefteå håller på att uppgradera skyddsområden. Man genomför 
geohydrologiska undersökningar med tillhörande riskhantering på vattentäkterna. Det används sedan 
som grund och åtgärdsplan för täkten. Sundsvall/Timrå meddelar att de arbetat aktivt med sina 
skyddsområden. Kramfors kommenterar att nya skyddsområden är på gång. 

 

Tabell 4:7 Enkätsvar om uppskattning av förmåga att upptäcka och spåra läckor i vattenledningsnätet 

 Vilken förmåga att upptäcka och spåra läckor i hela 
vattenledningsnätet har ni för tillfället (A.11)? 

God förmåga  

I huvudsak god förmåga men med vissa brister 
, , , 
,  

Viss men bristfällig förmåga  
Ingen eller mycket bristfällig förmåga  

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 

Sollefteå lämnade kommentar till fråga A.11 och skrev att man har det senaste på marknaden gällande 
läcksökningssystem och att man håller på att komplettera med flödesmätning. 
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Tabell 4:8 Enkätsvar om kartläggning av risker relaterade till vattenledningsnätet  

  
Finns det en kartläggning av olika risker 

relaterade till vattenledningsnätet (A.12)? 

Ja 

God  
Medel  

Bristfällig  
Nej  ,  

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 
 

Trots de blandade svaren på fråga A.12 lämnade endast två kommuner kommentarer. Sollefteå 
meddelade att man nyligen genomfört övningar med olika scenarier och att man håller på med arbetet 
att öka säkerheten, bland annat har det största vattenverket dubbla matarledningar ifall något skulle 
hända. Sundsvall/Timrå hänvisar till att arbete med riskbedömning pågår. 

 

 

Tabell 4:9 Enkätsvar gällande vilka delar av personalen som utbildats om klimatförändring 

 Har personal och ansvariga tjänstemän inom 
verksamheten blivit informerade om konsekvenserna 

av ett förändrande klimat inom länet (A.15)? 

Alla är informerade  
Majoriteten av berörd personal är informerade ,  
Ledningsgrupp/styrelse/nämnd är informerad  
Specialister är informerade ,  
Ingen specifik information har getts  
Annan personal är informerad  

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 
 

Till fråga A.15 lämnades inga kommentarer. 
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Tabell 4:10 Enkätsvar om beräkning när i tiden anpassning till ett förändrat klimat är avklarad 

 När enligt dig eller utarbetad målplan är arbetet 
med att säkerställa/anpassa verksamheten till ett 

förändrat klimat avklarat (A.16)? 

Verksamheten är redan anpassad eller inom fem år  
Mellan 2015 och 2020 , ,  
Mellan 2020 och 2030  
Mellan 2030 och 2040  
Mellan 2040 och 2050  
Någon gång efter 2050  

=Härnösand,=Kramfors,=Sollefteå,=Sundsvall/Timrå,=Ånge. 
 

Fråga A.16 kommenterades av några. Härnösand påpekade att man inte genomför fysiska åtgärder 
utan följer förändringar och tar ställning till eventuella åtgärder när vi ser att det finns ett behov (ingen 
uppskattning gjordes av Härnösand). Kramfors och Sollefteå hävdade att det var en svår fråga att svara 
på och att det beror på kostnaderna och att det kan ta längre tid på grund av att förändringar sker hela 
tiden. 

 

När vi undersöker enkätsvaren i sin helhet finns det viss skillnad mellan kommunerna. Kramfors 
uppfyller fler kriterier än Sundsvall/Timrå och Härnösand som kommer på delad andraplats med 
Sollefteå strax därefter och Ånge sist, med minst antal uppnådda kriterier. Med kriterier menas antal 
tillfredställande svar i frågeenkäten och är nödvändigtvis inte en tillförlitlig beskrivning av 
verkligheten. 
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5. | Analys 

Analysen genomförs med hjälp av de komponenter och perspektiv som beskrevs i den teoretiska delen 
av uppsatsen. Utifrån tre olika indelningar innefattande offentliga handlingsprogram13, hållbar 
utveckling14 och risk15

Härnösand 
En observation av den politiska förankringen och attityd gentemot klimatförändringar i Härnösand 
leder till ett negativt betyg. Förutom skapandet av en krisledningsgrupp finns det ingen information att 
hämta bland tillgängliga undersökta dokument som påvisar kommunens långsiktiga arbete med 
klimatförändringar, vilket bekräftas i enkäten. Det ska dock finnas en översiktlig bedömning av 
klimatpåverkan på vattenförsörjningssystemet och enligt enkätsvaren kan det tolkas som att denna 
bedömning lett till en strategi där inga fysiska åtgärder behöver vidtas. Det kan ställas i kontrast till att 
ingen information hittats om fastställda eller reviderade risk- och sårbarhetsanalyser i 
årsredovisningarna samt att de redovisats som bristfälliga i enkäten. Det förefaller tämligen svårt att 
utesluta behov av fysiska åtgärder om det inte existerar genomarbetade risk- och sårbarhetsanalyser för 
ansvarsområdet. Det finns inte heller någon mål- eller tidplan med arbetet. Som svar på när 
säkerställandet kan tänkas vara klart lämnas kommentaren att inga fysiska åtgärder genomförs och 
ställning tas när det finns ett behov. Den förklaringen ligger i paritet med andra svar som lämnats av 
Härnösand i enkäten. Jämfört med svar från andra kommuner är det ganska oroväckande med en 
sådan avspänd attityd till klimatförändringar eftersom det kan skapa stora problem för invånarna när 
effekterna av ett förändrat klimat blir synliga. Det handlar om en mentalitet där kommunen verkar 
agera endast ex post facto vilket ökar de ekonomiska och samhälleliga kostnaderna. Härnösands 
satsningar på förbättrade rutiner och metoder att minska bakterietillväxten i vattenverken med hjälp 
av bland annat en förstärkt barriär visar på ett engagemang inom miljöskydd och naturvård. Det 
prioriterade arbetet med effekterna av försämrad kvalité på råvattnet och fastställandet av 
vattenskyddsområden visar på en sund inställning till flera kriterier inom hållbar utveckling, även om 
det till viss del bromsas av den avspända attityden. Gällande riskhänsyn och krisberedskap är 
situationen medelmåttig, det negativa är just risk- och sårbarhetsanalyserna som är nyckeln till att låsa 
upp mycket av arbetet inom klimatanpassning. Härnösand utmärker sig på bevakning av systemet 

  analyseras svaren från frågeenkäterna och materialet från textanalyserna. Det 
som kommer belysas är den politiska förankringen i verksamheten. Tonvikten ligger på drivkraft inom 
kommunerna och om det existerar program eller strategier för klimatanpassningsarbetet. Inom hållbar 
utveckling fokuseras det på den ekologiska balansen, miljöskydd och naturvård tillsammans med 
inslag av ekonomisk karaktär. Riskkomponenten behandlar verksamheternas benägenhet att ta till sig 
den information och de varningssignaler som lämnats kring klimatförändringar, det innefattar 
genomförda och planerade åtgärder. Vid möjlighet ska det även belysas om det finns incitament till att 
våga ta chanser (för att förändra verksamheten trots ovissheten) inom de olika kommunerna. 

                                                           
13 Fråga A.1, A.4, A.15 och A.16 
14 Fråga A.2, A.3, A.5, A.7, A.8, A.9, A.13 och A.14 
15 Fråga A.6, A.10, A.11 och A.12 
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vilket styrks av undersökta dokument. Det som kan nämnas om ledningsnätet är satsningen på 
förnyelse av ledningar på olika platser i kommunen vilket leder till ett förbättrat skydd.  

Kramfors 
Det finns inga handlingsprogram i Kramfors inriktade på klimatförändringar för verksamheten, det 
finns överhuvudtaget väldigt lite information att tillgå i årsredovisningarna och andra undersökta 
dokument. Det bekräftas dock i enkäten att det inte finns något politiskt beslut för anpassningsarbetet. 
Drivkraften finns istället inom planer och strategier innefattande nya vattentäkter och skyddsområden 
då både undersökta dokument tillsammans med enkätsvar visat på det, men det nämns inte något om 
mål- eller tidplan för genomförandet av anpassningen. Kommunen uppskattar däremot att vara klar 
med säkerställningen inom en tioårsperiod. Kramfors har kommit långt inom miljöområdet. Inom 
kommunen har det arbetats aktivt med att säkerställa framtida vattenförsörjning och man ställer sig i 
framkant bland kommunerna när det gäller säkerställning av vattentäkter och vattenverk. Ur ett 
riskperspektiv har Kramfors enligt egen utsago genomarbetade risk- och sårbarhetsanalyser. Gällande 
krisberedskap ser situationen bra ut med goda resultat inom alla kategorier samt flera godkända planer 
i kommunfullmäktige. Det negativa inom riskkomponenten är att det inte finns någon kartläggning av 
risker relaterade till vattenledningsnätet. På grund av det bristfälliga materialet som erhållits i 
textanalysen är det svårt att bekräfta eller bestrida de värderingar och uppgifter som lämnats i enkäten 
och analysen av Kramfors kan därför ses som ofullständig. 

Sollefteå 
Den politiska förankringen i Sollefteå kan vara tydligare. Det bekräftas i enkäten att det inte finns 
något fastslaget beslut men enligt utsago existerar det en långtidsplanering, som sträcker sig till 2020, 
vilket kan ses som en tidplan. Enligt undersökta dokument är förvaltningen involverad i 
översiktplaneringen ur klimat- och miljösynpunkt. Informanten redovisar dock att det endast finns en 
planering för kvalitet och driftsäkerhet vid vattenverk i framtiden, det är därför lite oklart om vad som 
verkligen gäller. Inom området hållbar utveckling är Sollefteå kommun väldigt aktiv, det finns 
egenkontrollprogram gällande säkerställning av vattnet och det sker uppdateringar av skyddsområden 
samtidigt som man genomför undersökningar av vattentäkter. Sollefteå får inga extra medel för att 
anpassa verksamheten och man betonar att antingen måste avgifterna öka eller verksamheten 
skattefinansieras. Man har också arbetat för att säkra framtida vattenförsörjning till centralorten vilket 
styrks av kommentarer i enkäten om elförsörjning av vattenverk och åtgärder mot riskledningar. 
Exempel på åtgärder inom riskområdet innefattar övningar med olika riskscenarier inom 
vattenledningsnätet och ökad säkerhet med dubbla matarledningar. Sollefteå placerar sig i mitten på 
krisberedskapstavlan, med några utmärkande drag, speciellt inom specialistkompetens, då kommunen 
har samarbeten med många aktörer. Det negativa i den aspekten är bevakningen av systemet som 
anses som bristfällig. 

Sundsvall och Timrå 
Sundsvall är den enda kommun i länet där det finns ett politiskt förankrat beslut, det är förvisso 
kommunövergripande men ändå ett projekt. Man anger i enkäten att den strategi man använder sker i 
klimatanpassningsprojektet. Det uppskattas att verksamheten kan säkerställas inom en tjugoårsperiod. 
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Det är svårt att veta om det finns en mer detaljerad mål- eller tidplan än så, eftersom det inte framgår 
av undersökta dokument eller enkäten. Inom hållbar utveckling hänvisas det till 
klimatanpassningsprojektet angående sammanställning av hot, det påpekas dock att det endast finns 
bristfälliga risk- och sårbarhetsanalyser. Det har däremot genomförts värderingar kring 
översvämningsrisker, ras och skred samt skyddsområden. Inom verksamheten finns det en utredning 
om utökning av beredskapen gällande hantering av olika föroreningssituationer i vattendrag och 
tillrinningsområden för vattentäkter. Riskperspektivet innehåller många bra punkter där tillgång till 
reservmaterial och nödutrustning utmärker Sundsvall/Timrå. Detta mycket tack vare beredskapsdepån 
i Sundsvall för vattenförsörjning innehållande krisberedskapsutrustning. Vid den finns även ett 
nationellt beredskapslager (ett av fyra i Sverige) i samarbete med Livsmedelverket. Det negativa inom 
krisberedskapsområdet är de bristfälliga risk- och sårbarhetsanalyserna som måste fördjupas för att 
arbetet ska kunna fortgå. Sundsvall/Timrå utmärker sig också gällande de digitala 
driftövervakningssystemen. Det har installerats övervakningssystem och en vidareutveckling av det 
arbetet är att ledningsnät mellan tre vattentäkter är sammankopplade för en möjlighet att fungera som 
reservtäkt åt varandra. Man har även börjat digitalisera kartor till bärbara fältdatorer. Negativt för 
Sundsvall/Timrå är kartläggningen av olika risker relaterade till ledningsnätet då den för tillfället är 
bristfällig. 

Ånge 
Informanten hävdar att det finns ett fastställt politiskt beslut för långsiktig anpassning men delger inte 
vilket beslut det gäller eller på vilken nivå det skulle ha beslutats. Det finns dock en handlingsplan 
omnämnd i årsredovisningarna kallad ”Klimatstrategi – från ord till handling”, men dokumentet har 
inte hittats via Ånge kommuns hemsida för verifikation. Om det nu skulle vara det dokument som 
informanten hänvisar till borde denna uppge samma svar på frågan om det finns någon form av plan 
eller strategi för anpassningsarbetet. Svaret på frågan är dock nej (informanten har sökts flertalet 
gånger för förtydligande och motivering av valda svarsalternativ utan lycka). Det finns inte heller 
någon sammanställning av hot och eftersom inga kommentarer lämnats är det svårt att veta om det 
finns något mer. Enligt informanten är den sammanställning (som inte existerar) i huvudsak 
genomarbetad. Det går tyvärr inte att bekräfta vad som menas och det finns ingenting som styrker 
detta påstående i undersökta dokument. Det finns i övrigt inte mycket att tillgå i dokumenten eller 
enkäten angående hållbar utveckling inom verksamheten. Det finns ingenting förutom en 
medvetenhet om ökade driftkostnader och däri liggande problem. Enligt egen utsago ligger 
kommunen i början av arbetet med att säkerställa verksamheten men beräknas ändå vara klara med 
den inom en tioårsperiod. Inom riskperspektivet finns det många punkter att premiera och enligt 
informanten är beredskapen så god att det resulterar i en delad andraplats jämfört med övriga 
kommuner, men tyvärr finns ingen möjlighet att bekräfta dessa uppgifter. Det finns ledningsregister 
kopplat till kommunens kartprogram men endast delvis och det existerar ingen kartläggning av risker 
relaterade till vattenledningsnätet. Utifrån bristfälliga svar i enkäten kan analysen av Ånge ses som 
ofullständig. 
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5.1 | Sammanfattad analys 

Offentliga handlingsprogram 
En sammanslagning av läget inom länet av undersökningspunkten handlingsprogram leder till ett 
negativt resultat. Vi plockar fram de villkor som togs upp i teorin och som enligt Lennart Lundqvist 
bör existera vid implementeringsprocessen. Sedan lägger vi fokus på de två första villkoren gällande 
klara och tydliga mål (fastställda med politiskt och juridiskt stöd) och en klar och tydlig ansvarskedja 
för att utveckla mål och genomföra dem i verksamheterna. Om vi enligt detta perspektiv analyserar de 
fem undersökta fallen kommer vi fram till att endast en kommun kan bekräftas existensen av ett 
politiskt beslut om klimatanpassning. Samma resultat fås när vi undersöker förekomsten av mål 
(planer eller strategier), endast en kommun kan ge exempel på reella satsningar. Gällande diskussionen 
om genomförande och slutförande är det naturligtvis svårt att ge ett specifikt svar men förutom 
undantaget Härnösand så uppskattar alla informanter att verksamheterna är säkerställda till 2030 
(majoriteten tidigare än så). I vissa fall kan det förefalla lite väl optimistiskt men det är som sagt endast 
en fingervisning.   

Hållbar utveckling 
När vi sammanfattar situationen utifrån hållbar utveckling med ekologisk balans, miljöskydd och 
naturvård som beaktande perspektiv tillammans med ekonomin får vi ett relativt tillfredställande 
resultat. Genom att skapa en sammanställning av de effekter (hot och möjligheter) ett förändrat klimat 
medför, är det möjligt att upptäcka riskområden som behöver anpassas. Det kan vara omöjligt att i 
praktiken få en fullständig sammanfattning men så vitt det är möjligt att se har arbetet i alla fall inletts i 
alla undersökta fall (möjligen med undantag av Ånge), men är långt ifrån färdigställt. För att 
genomföra förändringarna kommer enorma krav att ställas på budgeten. Detta kan lätt bli ett problem 
i framförallt de mindre kommunerna där intäkterna inte är lika stora och eftersom verksamheten 
finansieras med avgifter ska kostnader täckas med hjälp av intäkter. Det blir då svårt att motivera 
anpassningen och de kostnader det medför utan ytterligare medel. Klimat- och sårbarhetsutredningen 
lyfte fram att vattenavgifterna antagligen måste höjas för att hjälpa till med detta men det är också 
troligt att externa resurser måste skjutas till för att det ska vara möjligt att genomföra. Det finns dock 
inget som visar att någon av verksamheterna får några externa medel för att hjälpa till med 
anpassningsarbetet för tillfället, vilket i slutändan är ett politiskt beslut. Inom hållbar utveckling är det 
viktigt att syna miljöarbetet tillsammans med vård och skydd av naturen. Enkätkommentarerna visar 
att majoriteten arbetar med nya skyddsområden och reviderar de gamla, detta styrks inte bara i 
enkäten utan också i undersökta dokument. Det samma gäller åtgärder mot en ökning av vattenburen 
smitta och även om inte alla kommuner aktivt arbetat med just detta mål så finns det strategier kring 
hur man ska gå tillväga för att påbörja arbetet. 

Risk 
Den konklusion man kan komma till efter att ha undersökt de fem fallen ur riskteoretiska perspektiv är 
en tudelad sådan, vissa kommuner utmärker sig inom några områden men faller kort inom andra. Det 
positiva är tillgången till specialistkompetens, reservmaterial och nödutrustning samt 
informationsberedskap där de flesta utmärker sig med positiva svar. Området risk- och 
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sårbarhetsanalyser varierar och vissa kommuner överträffar andra i detta avseende. På grund av att 
risk- och sårbarhetsanalyser lägger grunden till vidare arbete inom området är det viktigt att 
färdigställa dessa och se till att de är genomarbetade. Digitala driftövervakningssystem är delvis införda 
i alla kommuner och majoriteten har infört det på större delen av nätet. Denna del är viktig i arbetet att 
snabbt upptäcka och spåra läckor inom verksamheten och vi vet att alla kommuner anser sig ha en god 
förmåga trots vissa brister att göra just detta, men kan inte säga något mer än det. Tillsammans ger 
dock frågorna en översiktlig bild av hur det ser ut i de undersökta fallen. Majoriteten har ingen eller 
bristfällig kartläggning av risker relaterade till vattenledningsnätet vilket är oroväckande eftersom det 
kan uppstå problem med markföroreningar och läckor. I ljuset av det borde det vara intressant med en 
inventering av ledningar. Det finns emellertid kommuner som fokuserat på detta och genomfört 
åtgärder som ökar säkerheten. Det vi kan komma fram till är att det i flera kommuner finns en stark 
motvilja att genomföra åtgärder på grund av osäkerheten om vad som komma skall, förmodligen har 
denna osäkerhet ett ekonomiskt motiv då det är svårt i en kommunal verksamhet att motivera en 
förändring eller anpassning utan att peka på ett reellt hot. 

Resultatet visade att: 

• berörda verksamheter saknar i stor grad politisk förankring inom klimatanpassningsarbetet 
• berörda verksamheter innehar en ofullständig förståelse för innefattade risker över lång sikt 
• berörda verksamheter beaktar på ett tillfredställande sätt hållbar utveckling i verksamheten 

5.2 | Avslutande diskussion 

Det som inte diskuterats i denna uppsats men som ändå är ett bra sätt att utveckla arbetet inom 
området är cost-benefitanalyser16

  

. Det är Giddens som öppnar upp för konceptet när han diskuterar 
begreppet försiktighetsprincipen. Han föreslår något som han kallar ”procentprincipen” istället. 
Giddens påstår att inom riskanalyser är det oftast någon form av cost-benefitanalys med i utformandet 
av olika möjliga tillvägagångssätt. Med det menas att vi måste analysera risker och möjligheter i termer 
av kostnader som uppstår i relation till den nytta som erhålls. Det är dock problematiskt eftersom det 
är svårt att sätta ett ekonomiskt värde på de samhälleliga aspekterna, framförallt liv och hälsa som 
påverkas av eventuella driftstörningar i verksamheten. Det är följaktligen viktigt att ta reda på vilka 
åtgärder som måste genomföras för att säkra verksamheten mot sagda förändringar. En cost-
benefitanalys används om man vill se till att samhällets resurser används effektivt. Analysen kan bestå 
av ett stort antal steg och vara tämligen omfattande och är ett utmärkt nästa steg i 
klimatanpassningsarbetet. 

                                                           
16 En teknik som syftar till att fastställa genomförbarheten av ett projekt eller en plan genom att kvantifiera kostnader och 
vinster. 
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7. | Bilagor 

7.1 | Frågeenkät till kommunerna 
 

Frågeenkät om kommunalt dricksvatten och anpassning till ett förändrat klimat 

Frågeenkäten är en del av en statsvetenskaplig 
magisteruppsats vid Mittuniversitetet i Sundsvall och 
syftet med enkäten är att få en djupare förståelse för 
hur anpassningsarbetet till ett förändrat klimat 
fortgått i Västernorrland och samtidigt undersöka 
vilka hot och möjligheter som kommunerna ställs 
inför. Som underlag till frågorna har årsredovisningar 
och en underlagsrapport utarbetad för Klimat- och 
sårbarhetsutredningen används. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) tar 
upp vilka konsekvenser ett förändrat klimat kan 
medföra för dricksvattenförsörjningen: 

”Vid översvämningar, ras och skred kan smittämnen som 
förekommer i jord och mark förorena vattentäkter.” 

”Dricksvattenförsörjningen riskerar att slås ut genom 
förorening av vattentäkter eller genom ledningsbrott.”

Instruktion för ifyllnad av enkät: 
Dubbelklicka där det finns grå rutor för att fylla i svar. För att fylla i ett kryss dubbelklickar du på det val som 
passar bäst, i fönstret som öppnas gå till raden för standardvärde och klicka på markerad. Den rutan du valde 
kommer då markeras med ett kryss. Utrymmet expanderar ju mer du skriver så det finns ingen gräns för hur 
mycket du får skriva. 

Din hjälp med att fylla i enkäten uppskattas och du erbjuds möjlighet att ta del av uppsatsen när den är 
färdigställd. Ifylld enkät skickas till thka0600@student.miun.se senast måndag den tionde maj (10/5-2010). Om 
du har frågor om enkäten går det bra att skicka dem till samma e-postadress. 

A. Frågor 

A.1 Finns det ett fastställt politiskt beslut för ert arbete 
med långsiktig anpassning till klimatförändringar? 

 Ja  
 Nej 

 

Om ja, ange vilket beslut och på vilken nivå beslutet 
är taget

 

:  

A.2 Finns det för verksamheten en sammanställning av 
de hot och/eller möjligheter ett förändrat klimat medför 
för ansvarsområdet? 

 Ja 
 Nej 

 

Om ja, ange vilka hot/möjligheter: 

A.3 Övergripande bedömning av ovanstående 
sammanställning. 

 Väl genomarbetad sammanställning 
 I huvudsak genomarbetad sammanställning 
 Sammanställningen har vissa brister 
 Bristfällig sammanställning 
 Finns ingen sammanställning 

 

Kommentar

 

:  

A.4 Finns det någon form av plan eller strategi 
framtagen för hur arbetet med att anpassa 
verksamheten till ett förändrande klimat ska gå till? 

 Ja  
 Nej 

Förtydligande: En plan eller strategi där ni fastställer 
vilka områden eller verksamheter som är 
utsatta/sårbara, tidplan för genomförande av 
anpassning etcetera. 
 
Om ja, ange vilken plan eller strategi: 
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A.6 Vilken krisberedskap finns det inom 
vattenförsörjningen (klimatrelaterad)? 

 Risk- och sårbarhetsanalyser av olika scenarios 
  Genomarbetade 
  Medel 
  Bristfälliga 

 Tillgång till reservmaterial och nödutrustning 
  God 
  Medel 
  Bristfällig 

 Informationsberedskap 
  Genomarbetad 
  Medel 
  Bristfällig 

 Tillgång till specialistkompetens 
  God 
  Medel 
  Bristfällig 
 

 Ständig bevakning av systemet 
  God 
  Medel 
  Bristfällig 

 Övrig krisberedskap (om det finns någon) 
 

Förtydligande: Det går att välja flera svarsalternativ. 
Om du inte fyller i huvudfrågan behöver du inte svara 
på följdfrågan. 
 

Kommentar och övrig krisberedskap (om det finns 
någon)

 

:  

A.7 I arbetet med att säkerställa verksamheten 
(vattentäkter) mot det förändrande klimatet, uppskatta 
verksamhetens framgång procentuellt.  

 0 procent 
 1-25 procent 
 26-50 procent 
 51-75 procent 
 76-99 procent 
 100 procent 

 

Förtydligande: Föroreningsrisker i tillrinningsområdet 
till vattentäkt, mikrobiologiska risker, 
ytvattenkvalitet, grundvattenkvalitet.   
 
Kommentar: 

A.8 I arbetet med att säkerställa verksamheten 
(vattenverk) mot det förändrande klimatet, uppskatta 
verksamhetens framgång procentuellt. 

 0 procent 
 1-25 procent 
 26-50 procent 
 51-75 procent 
 76-99 procent 
 100 procent 

 

Förtydligande: Översvämningskänslighet, rening i 
ytvattenverk och grundvattenverk, elförsörjning 
etcetera. 
 
Kommentar

 

:  

A.9 I arbetet med att säkerställa verksamheten 
(distribution av vatten) mot det förändrande klimatet, 
uppskatta verksamhetens framgång procentuellt. 

 0 procent 
 1-25 procent 
 26-50 procent 
 51-75 procent 
 76-99 procent 
 100 procent 

Förtydligande: Ledningsnät, tryckstegringsstationer, 
reservoarer, ras och skred, förstärkning, otätheter, 
strömavbrott, etcetera. 
 
Kommentar

 

:  
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A.10 Finns det ett digitalt driftsövervakningssystem? 
 Ja, inom hela vattenledningsnätet 
 Delvis inom vattenledningsnätet 
 Nej 

Kommentar: 

A.11 Vilken förmåga att upptäcka och spåra läckor i hela 
vattenledningsnätet har ni för tillfället? 

 God förmåga 
 I huvudsak god förmåga men med vissa brister 
 Viss men bristfällig förmåga 
 Ingen eller mycket bristfällig förmåga 

Kommentar: 

A.12 Finns det en kartläggning av olika risker relaterade 
till vattenledningsnätet? 

 Ja 
  God 
  Medel 
  Bristfällig 

 Nej 

Förtydligande: Markföroreningar, riskbedömningar 
av ledningar och allmänt skick av vattenledningar 
etcetera. 
 

Kommentar: 

A.13 Har ni genomfört åtgärder för att motverka en 
ökning av vattenburen smitta? 

 Ja 
 Nej 

 

Förtydligande: Uppdaterade rutiner eller nya 
förhållningssätt till vattenburen smitta och en 
eventuell framtida ökning. 

 

Om ja, ange kortfattat åtgärderna: 

A.14 Finns det en strategi/arbete med att säkra och 
skydda de vattentäkter/dricksvattenförekomster som 
finns inom ansvarsområdet mot klimatförändringar? 

 Ja 
 Delvis 
 Nej 

Förtydligande: Förebyggande åtgärder, undvika 
försämring av råvattenkvalitet och kvantitet etcetera. 

 

 

Om ja eller delvis, redogör kortfattat för 
strategin/arbetet: 

A.15 Har personal och ansvariga tjänstemän inom 
verksamheten blivit informerade om konsekvenserna av 
ett förändrande klimat inom länet? 

 Alla är informerade 
 Majoriteten av berörd personal är informerade 
 Ledningsgrupp/styrelse/nämnd är informerad 
 Specialister inom verksamheten är informerade 
 Ingen specifik information har getts 
 Annan personal är informerad 

Om annan personal, ange vilka

 

:  

A.16 När enligt dig eller utarbetad målplan är arbetet 
med att säkerställa/anpassa verksamheten till ett 
förändrat klimat avklarat? 

 Verksamheten är redan anpassad eller inom fem år 
 Mellan 2015 och 2020 
 Mellan 2020 och 2030 
 Mellan 2030 och 2040 
 Mellan 2040 och 2050 
 Någon gång efter 2050 

Förtydligande: När, enligt din uppfattning eller om 
det finns, utarbetad målplan, har ni 
säkerställt/anpassat organisationen mot 
klimatrelaterade hot och förändringar (se fråga A.7, 
A.8 och A.9 för detaljer – när kan ni svara ”100 
procent” på de frågorna)? 

 

Kommentar: 

Vill du ta del av uppsatsen när den är färdigställd:   Ja   Nej  

Tack för din medverkan! 

 


	Anpassning till ett förändrat klimat 
	Abstrakt
	Innehållsförteckning
	1. | Inledning
	2. | Teoretiskt ramverk
	3. | Metod
	4. | Resultat
	5. | Analys
	6. | Referenslitteratur
	7. | Bilagor


