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Tillsammans gör vi plats för vattnet 2018 
Satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet strävar mot att förändra synen på hanteringen av 
vatten i staden, både i den privata och i den offentliga sektorn, och genom detta bidra till att minska 
riskerna för översvämning. Det finns två målnivåer för satsningen; dels en kollektiv attitydförflyttning 
kring hur vi ser på vatten i allmänhet och i staden i synnerhet, dels individuell handling där 
malmöborna hjälper till att göra plats för vattnet på sina fastigheter.  

Ett av VA SYDs sex mål är att ha Inspirerat och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025, 
där framgångsfaktorerna identifierats till att Påverka kunder för att göra bättre val för miljön och 
Inspirera kunder. Arbetet i Tillsammans gör vi plats för vattnet syftar till stora delar till just detta. 
Satsningen bidrar även till målen Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och 
dricksvatten år 2025, Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030, Produktifiera 
och nyttiggjort restprodukter år 2025 samt Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030.  

När fler boende och verksamma i Malmö gör bättre val kring dagvattenhantering och inspireras att 
bidra till minskade översvämningar är vi ett steg närmare att uppnå både dessa mål och målen i 
Skyfallsplan för Malmö. Arbetet bedrivs i samarbete med Malmö stad. 

I den ursprungliga uppdragsbeskrivningen av Tillsammans gör vi plats för vattnet står det att:  

Arbetet bedrivs nära VA SYDs vanliga verksamhet men bidrar med extra satsningar som kräver 
resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet. Det är en spjutspets där VA SYD kan göra mer, 
testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad som vanligtvis görs.  

Med ett år bakom oss kan vi konstatera att vi lyckats vara både spjutspets, testare, samarbetspart 
och involverare av nya målgrupper. Tempot har varit högt och responsen från både kunder, 
samarbetspartners och branschen väldigt positiv. Att det tar tid att förändra malmöbornas beteende 
och få fler att göra plats för vattnet visste vi från början, men vi har med vårt arbete kommit en bit på 
vägen. Samtidigt är kopplingen till VA SYDs dagliga verksamhet tydlig. Satsningen är beroende av det 
arbete som genomförs i linjearbetet och vi arbetar tätt tillsammans med flertalet kollegor på olika 
avdelningar.  

I samband med Vattenstämman i maj uppmärksammades VA SYDs satsning på skyfallshantering i 
Malmö. Med motiveringen "Tillsammans gör vi plats för vattnet – Informativt föredöme för att hjälpa 
fastighetsägare att ta sitt eget ansvar” fick VA SYD ta emot ett pris för vårt arbete.  

Kommunikation 
För att få maximal utdelning har kommunikationen utformats med bas i en undersökning av kunskap 
om och attityd till skyfalls- och översvämningsfrågor hos villaägare respektive styrelsemedlemmar i 
bostadsrättsföreningar. Utifrån den arbetar vi med att höja kunskapsnivån där vi ser luckor och att 
förändra attityden i de målgrupper det behövs.  

Initialt tog vi stöd av kommunikationsbyrån Gullers Grupp som hjälpte oss att mejsla ut budskap och 
bygga vår webb.  

Informationsmöten internt och i Malmö stad 

Under året har vi i Tillsammans gör vi plats för vattnet-gruppen presenterat vårt arbete för nästan 
alla avdelningar och enheter på VA SYD vid frukostmöten, APT och avdelningsmöten. Informationen 
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har varit uppskattad och det har varit ett bra tillfälle att hitta gemensamma frågor och möjliga 
samarbeten.  

Ett antal informationsmöten har även hållits för Malmö stad tillsammans med kollegor från staden. 
Bland dessa kan nämnas en väldigt givande halvdags workshop tillsammans med ett stort antal 
förvaltningar från SBK till förskola i Malmö stad samt MKB. Vi vill också lyfta fram en välbesökt och 
lyckad ”Snacka med macka”-lunchföreläsning vi ordnade tillsammans med de andra deltagarna i 
kommunikationsgruppen för skyfallsfrågor.  

Press 

Arbetet med att nå ut via media har varit aktivt och pågått löpande hela året. Stort genomslag har 
nåtts i Malmö stads olika förvaltningstidningar. Det är en viktig kanal för att nå en av våra 
prioriterade målgrupper; anställda på serviceförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och 
stadsbyggnadskontoret. Lokalpress så som Sydsvenskan, Vårt Malmö och Lokaltidningen har också 
varit prioriterade med tanke på vårt geografiska arbetsområde. Därutöver har vi synts i nationell 
branschpress inom såväl vatten och avlopp, stadsbyggnad som vatten och trädgård, både med egna 
artiklar och i reportage och intervjuer.  

Föredrag för branschen 

Vi har gått i bräschen för branschen och väckt stort intresse i hela landet. Programgruppen för 
Tillsammans gör vi plats för vattnet har varit efterfrågade som föreläsare i en rad sammanhang, både 
för att berätta om satsningen i sin helhet och för att djupdyka i hur kommunikationen är upplagd. 
Bland uppdragsgivarna finns nationella aktörer som Svenskt Vatten, Svensk försäkring, Sveriges 
stadsbyggare, VA-guiden och Föreningen Vatten. Dessutom har delegationer från både danska Hofor, 
Helsingfors samt ett antal svenska kommuner varit på besök och fått höra om satsningen. Under ett 
studiebesök i Berlin presenterades arbetet och möjliga samarbetsvägar undersöktes. Vår synlighet i 
branschsammanhang stärker VA SYDs varumärke och positionerar oss som en modig aktör som 
driver på arbetet i en viktig samhällsfråga. 

Webb 

Webbplatsen vasyd.se/platsforvattnet är navet i all kommunikation. Det är viktigt ur många 
perspektiv att den har vasyd.se i namnet. Våra kunder har stort förtroende för VA SYD vilket gör våra 
budskap trovärdiga när vi använder det i vår kommunikation. Det är också viktigt för VA SYD att hålla 
ihop allt arbete inom organisationen för att stärka varumärket. Vi lägger mycket arbete på att driva 
trafik till webben. Sponsrade Facebook-inlägg, kampanj på Hemnet och Hållbart som alla kunder får 
en gång i månaden är några sätt. 

Vi arbetar också mycket med att optimera sidan så att den hittas lättare via sökmotorer. Det är ett 
både tekniskt och innehållsrelaterat arbete. I det ingår också att få fler relevanta sidor att länka till 
oss, till exempel Hållbar stad, Klimatsamverkan Skåne, Svenskt Vatten med flera. 

Filmer 

Under året har VA SYD spelat in fyra filmer med Anders och Måns på temat ”så funkar det”. En av 
filmerna handlar om dagvatten och där medverkade Kristina Hall. Denna fungerar som en enkel 
introduktion till ämnet och finns på webben. Många har också sett den på LinkedIn och Facebook. 
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Vi har även spelat in filmer som visar hur man kapar ett stuprör och installerar en utkastare samt en 
regnvattentunna. Dessa ska finnas på webben för att visa hur man ska gå till väga om man vill koppla 
bort sina stuprör, men också användas i sociala medier.  

Nudging  

Beteendeinsatser, eller nudging som det också kallas, är en teknik för att få fler att välja att göra rätt. 
Vi har provat att använda några av dessa tekniker inom kommunikationen för att få bättre resultat. 
Ett exempel är en skylt att stoltsera med i trädgården som berättar att man gjort plats för vattnet. 
Tanken är att skylten väcker intresse och nyfikenhet och därigenom ”smittar” grannen så att hen 
också vidtar åtgärder. Att följa upp kundträffar med återkoppling, ett tack och en fröpåse är ett annat 
sätt. Det är ännu för tidigt att utvärdera resultatet av detta arbete kvantitativt men vi ser optimistiskt 
på möjligheterna som användningen av dessa tekniker ger. 

Förutom medverkan i VA SYDs generella utskick Hållbart och den specialdesignade VA SYD-fröpåsen 
med tillhörande informationskort har vi valt att inte använda oss av tryckt material. Pdf:er med 
instruktioner och annat användbart att själv ladda ner från webben finns till den som vill ha det. 

Undersökningar av genomslagskraft 

För att få en uppfattning om kommunikationens genomslag har vi mätt vissa insatser. Dessa är 

Besökare till vasyd.se/platsforvattnet. Med google analytics får vi löpande insikter i bland annat var 
våra besökare kommer ifrån, hur många de är, vad de klickar på och hur länge de stannar på sidan. 
Genom att jämföra denna information med till exempel vår medverkan på mässor, artiklar i 
dagspress och våra inlägg på VA SYDs Facebookkonto kan vi se vilka inlägg som fungerat bäst och 
drivit mest trafik till webben.  

Facebook-budskap. Genom att lägga ut samma information till samma målgrupp inom samma 
avgränsade geografiska område, men uttryckt på två olika sätt kan vi se vilken typ av 
budskap/tonalitet som fungerar bäst. Generellt kan vi konstatera att Facebookinlägg genererar 
besökare till webben. Vi kan också se att positiva budskap i nudging-anda av typen ”fler och fler gör 
så här…” har större effekt än negativa budskap av typen ”regn är bra, men inte i källaren…”. 

Hemnet-annonsering. Under augusti månad körde vi en annonskampanj med fyra olika gif-
animationer på Hemnets webb och i deras app. Annonseringen genererade ganska mycket trafik till 
vasyd.se/platsforvattnet, men avvisningsfrekvensen var väldigt hög. Det innebär att de som klickade 
in sig på vår sida från annonsen inte stannade kvar. Vad detta beror på kan vi inte veta, men det kan 
tyda på ointresse, att man inte förstod vad vi erbjuder, att innehållet upplevdes som irrelevant eller 
att man ville komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Sammanfattningsvis bedömer vi att kostnaden för 
annonseringen överstiger nyttan. 

Återkoppling till kunder som ansökt om ersättning. I december skickade vi ut en enkät till de kunder 
som under 2018 fått ersättning för bortkopplade stuprör. Detta för att se vilka faktorer som fått dem 
att göra åtgärden och hur de fått information om denna. Denna information kan hjälpa oss att 
framöver välja hur vi ska kommunicera kring åtgärder på den egna fastigheten.  

Lärdomar kommunikation 

Olika människor tar till sig budskap på olika sätt. Någon tycker om inspirerande fotografier, någon 
tekniska beskrivningar, någon vill se film och ytterligare någon vill ha en fysisk person att prata med 
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och ställa frågor till. Att synas i så många sammanhang och så många olika kanaler som möjligt ökar 
därför chansen att nå ut till fler.  

Att det är viktigt att mäta insatser och dess resultat är inget nytt, och det hjälper oss i utformningen 
av kommunikativa budskap, tonalitet, val av aktiviteter och målgrupper. Att låta vissa saker utvecklas 
efter hand och istället mäta löpande för att kunna jobba mer agilt är dock ett måste.   

En tydlig lärdom är att vi behöver bli ännu vassare på att driva trafik till vasyd.se/platsforvattnet. Det 
är webben som är navet där vi har all kunskap, inspiration och alla tips samlade för kunderna. Den 
ger oss möjlighet att ständigt uppdatera, fylla på och förbättra utifrån de behov vi ser.  

Vår uttalade strategi att bygga kommunikationen på positiv förstärkning har visat sig fungera väl. 
Tidsperspektiven är dock långa från tillfället informationen tas emot till dess att man gör en åtgärd. 
Tålamod är därför ett nyckelord.   

Kundträffar med fastighetsägare  
För att nå ut med vårt budskap och inspirera boende och verksamma i Malmö är kundträffar en viktig 
del i vårt arbete. Olika typer av kunder behöver olika typer av information och vi anpassar därför våra 
möten och informationen vi ger efter mottagaren.   

Villaägare 

Riktade informationsträffar  

I de geografiska områden där VA SYD gjort arbeten på ledningsnätet, till exempel separeringar, 
utvalda utifrån Åtgärdsplan för Malmös avloppsledningsnät 2017, kompletterade vi med 
informationsinsatser för de boende. Insatsen bestod av brev med inbjudan till ett informationsmöte 
samt ett uppföljningsbrev. Det senare gick till alla, oavsett medverkan på informationsmötet. Lokala 
Facebookgrupper användes som komplement för att få upp intresset. Vi nådde på så sätt alla i ett 
område via olika kanaler, både skriftliga, muntliga och personliga. Under 2018 har två 
informationskvällar genomförts, en i Virentofta och en i området kring Boktryckaregatan.  

För att betona det lustfyllda i vårt budskap har vi samarbetat med en trädgårdsmästare som varit 
med som föreläsare och svarat på frågor dessa kvällar. Konceptet breddades och användes hos 
villaföreningar och på bibliotek, med justeringar efter förutsättningarna för varje möte.  

Utskick till villaföreningar 

I oktober skickade vi ut brev till alla villaföreningar i Malmö med information kring satsningen och 
erbjudande om att komma och berätta om vårt arbete på till exempel årsmöten. Än så länge har 
endast en villaförening i Oxie hört av sig och där medverkade vi på deras årsmöte.   

Biblioteksträffar 

I arbetet med att nå ut till en bred publik på deras hemmaplan har vi försökt skapa ett samarbete 
med biblioteken. Detta har lett till ett föredrag på öppen scen på stadsbiblioteket tillsammans med 
en trädgårdsmästare, samt informationskvällar som kallats ”fråga en dagvattenexpert” på två lokala 
bibliotek i Oxie och i Limhamn.  
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Mässor 

En av årets stora satsningar var den 30 kvadratmeter stora montern på Stora Villamässan i början av 
mars. Montern var ett samarbete med VA SYDs avfallsavdelning vilket var ett plus – vi visade att vi tar 
ett helhetsgrepp om kundernas trädgårdar och behov inom olika områden. Personalen från VA SYS 
som bemannade montern var ordentligt förberedd, både med enhetlig klädsel och med svar på alla 
förväntade frågor. 

Utställningen anpassades till utomhusförhållanden och användes också på Malmö Garden Show där 
vi medverkade som en utvald samarbetsaktör.  

Båda mässorna var mycket välbesökta, samtalen med kunder många och positiva. Vi tog till mässorna 
fram specialdesignade fröpåsar att dela ut. På varje påse satt ett fasthäftat kort med de viktigaste 
tipsen samt webbadressen – en populär give away. 

Lärdomar villaägare 

De riktade träffar vi bjudit in till har inte lockat så mycket folk som vi önskat. Men, även om 
uppslutningen inte varit så stor vid alla tillfällen har de som varit där varit både intresserade och 
förhoppningsvis spridit informationen vidare till grannar. De möten vi bjöd in till utifrån geografiska 
områden har haft sämst uppslutning, så en lärdom är att försöka informera antingen utifrån intresse 
(som till exempel föredraget på stadsbiblioteket som lockade många trädgårdsintresserade) eller att 
finnas på ställen där folk ändå är, till exempel villamöten och mässor. Detta koncept ska utvecklas 
mer under 2019 där vi ska finnas där människor redan är, istället för att bjuda in dem till oss.   

Konceptet med att ”fråga en dagvattenexpert” kan vara ett lyckat koncept. Kanske i synnerhet i 
områden där fastighetsägare drabbats av översvämningar. Fastighetsägarna vill gärna tyda sina 
ledningsritningar, lära sig mer om hur det funkar och särskilt diskutera specifika frågor i den egna 
bostaden. Eventuellt bör vi testa detta på andra ställen med tydligare koppling till ämnet, till exempel 
hos någon trädgårdshandel eller liknande.  

Flerfamiljsfastigheter 

Kontakter med bostadsrättsföreningar 

Under 2018 har vi haft kontakt med ett antal bostadsrättsföreningar. Från undersökningen vi gjorde 
vet vi att kunskapen om dessa frågor hos styrelsemedlemmarna i brf-er. Med vissa har det handlat 
om bakstoppsanordningar för skydd av fastigheten, medan andra har varit intresserade av att 
hantera dagvatten på den egna fastigheten, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). 
Gemensamt för alla föreningar är att de varit väldigt tacksamma över att få personlig hjälp på plats.  

Brf Ulrika, Exercisgatan. Samtal om bakvattenstopp samt pågående ombyggnad av innergårdar med 
LOD-lösningar. 

Brf Rönneholm. Samtal om bakvattenstopp. 

Brf Per Albins hem, Kulladal. Pågående ombyggnad av innergårdar med LOD-lösningar och 
installation av bakvattenstopp med pump i de fastigheter som ligger närmas Trelleborgsvägen. I 
samband med kontakten med brf genomfördes även spolning och filmning av VA SYDs spill- och 
dagvattenledningarna i området. Detta har lett till planerad förnyelse av spillvattenledningarna med 
infodring som arbetsmetod (strumpning) för att täta inflödet av grundvatten. 
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Brf Östra kanal, Grönegatan. Samtal om bakvattenstopp med pump. Ledningarna runt om 
fastigheten filmades, vilket har lett till att dagvattenutloppen i kanalen kommer att utredas för att 
säkerställa deras funktion.  

Brf källan, Kristianstadsgatan. Rådgivning om LOD. Ledningarna runt om fastigheten filmades, dessa 
var i bra kondition och ingen åtgärd behöver genomföras.  

Brf  Malmöhus 10, Riksbyggen. Rådgivning om LOD vid ombyggnad av innergårdar. 

Brf Stenbocken, Södervärnsgatan. Rådgivning om LOD vid ombyggnad av innergårdar. 

Utskick till bostadsrättsföreningar 

I oktober skickade vi ut brev till 50 stycken bostadsrättsföreningar med information om skyfall och 
översvämningshantering samt erbjudande om att komma och ge rådgivning på plats utifrån varje 
förenings specifika behov. Brevet skickades till bostadsrättsföreningar som ligger i kombinerade 
områden där eventuella åtgärder skulle ha positiv inverkan nedströms. Svar från intresserade som vill 
boka rådgivning började komma in i november. 

Lärdomar flerfamiljsfastigheter 

Det är väldigt uppskattat att vi erbjuder en tjänst som innebär att bostadsrättsföreningar kan få 
personlig hjälp med vad som behöver göras på den egna fastigheten. Kunskapen hos 
bostadsrättsstyrelser är relativt låg och det personliga mötet skapar en trygghet. Beslutsprocesserna 
är ofta långa och större ombyggnader måste läggas in i underhållsplanerna, så det går inte att 
förvänta sig snabba resultat av de samarbeten som skapas.  

Bostadsbolag och verksamhetsutövare 

Exploatörer 

Under hösten var vi inbjudna till en byggherreträff för exploatörer i Sege Park för att ge tydliga 
exempel på hur de kan utforma sina fastigheter för att ta hand om dagvatten. Intresset från 
byggherrarna var stort och genererade även ett studiebesök i Gyllins trädgård.  

Ett liknande föredrag hölls även på en byggherredialog i Lund, något som även påverkar Malmö då 
byggherrarna är aktiva i hela regionen.  

Bostadsbolag 

Ett samarbete påbörjades tidigt med MKB och under våren hölls en workshop med anställda på MKB. 
Med på workshopen, som fokuserade på området kring Nydala, fanns områdesansvariga, 
vaktmästare, miljöstrateg och ansvariga för installationsfrågor. Workshopen fokuserade på vad MKB 
själv kan göra, både när det gäller strategiska frågor och på den lokala nivån när det gäller en specifik 
fastighet.   

Möte har hållits med Whilborgs för att påbörja ett samarbete.  

Verksamhetsutövare 

Ett samarbete har påbörjats med P-Malmö som vill bygga världens mest hållbara p-hus i Sege Park. 
De vill använda dagvatten för bevattning av gröna väggar samt eventuellt även för spolning av p-
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husets golvytor. Enligt beräkningar räcker inte det dagvatten som den egna fastigheten genererar 
utan de vill gärna få tillgång till dagvatten även från det allmänna nätet.  

I arbetet i att hitta ”enkla skyfallsåtgärder” tillsammans med FGK identifierades XXXLutz parkering 
som en yta där man enkelt borde kunna leda vattnet ytligt till Bulltoftaparken genom att sätta plåtar 
på rännstensbrunnarna. Detta skulle avlasta systemet som översvämmas nedströms. XXXLutz ska 
dock expandera och bygga en ny byggnad på parkeringen. Samtal pågår om det är möjligt att hantera 
vatten från denna byggnad samt delar av parkeringen på ett hållbart sätt.   

I samband med de stora ombyggnader som görs på SUS startades ett forskningsprojekt kallat 
”Cirkulära vattenflöden” som drivs av Region Skåne. Vi är tillsammans med Malmö stad med för att 
se hur och vad man kan göra för att minska riskerna för översvämningar vid skyfall och hantera 
dagvattnet på ett mer hållbart sätt. Idéer finns även kring att leda vatten till Pildammen, som idag 
fylls på med stora mängder dricksvatten.  

Kontakt är tagen med ICA angående deras planerade lager i Tullstorp. Förhoppningen är att 
samarbeta så att de kan bygga sin fastighet med en hållbar dagvattenhantering, något som 
förhoppningsvis kan leda till kontakter inom ICA med fler åtgärder som följd.  

Lärdomar bostadsbolag och verksamhetsutövare 

För exploatörer och verksamhetsutövare finns det en uppsjö av frågor att hantera, inte minst 
miljöfrågor. För många är incitamentet med dagvattenhantering inte så stort, då det varken finns 
krav eller några tydliga investeringsvinster då dagvattenavgiften är så låg och dessutom inte 
reduceras även om de gör åtgärder. Utmaningen ligger i att få dem att förstå att skyfallsfrågan är en 
viktig fråga, för dem själva och för andra, och att visa att genom att utforma ytor på ett visst sätt så 
kommer de att få önskad effekt utan att det kostar så mycket mer.  

Större bolag med en tydlig miljöprofil, till exempel Wihlborgs och ICA, kan se en vinst i att 
varumärket kopplas till viktiga miljöfrågor, det är dock svårare att nå mindre bolag.  

Samarbeten med övriga intressenter 

Malmö stad 

Hela Tillsammans gör vi plats för vattnet-satsningen utgår från ett nära samarbete med Malmö stad. 
Nedan listas några specifika samarbeten förutom den löpande kontakt som alltid finns.  

Varje månad träffas den förvaltningsövergripande skyfallssamordningsgruppen med medlemmar från 
Miljöförvaltningen MF, Fastighets- och gatukontoret FGK, Enheten för trygghet och samhälle ETOS, 
Stadsbyggnadskontoret SBK och VA SYD. Där diskuteras alla frågor rörande skyfallsarbetet i 
kommunen. Som komplement till gruppen finns även en kommunikationsgrupp kring skyfallsfrågor, 
denna leds av VA SYD.  

För att försöka få till de lite mindre och enklare skyfallsåtgärderna finns en arbetsgrupp med personal 
från VA SYD (från Tillsammans gör vi plats för vattnet och från arbetet med ÅP) och från FGK. Arbetet 
har precis startat upp men förhoppningen är att arbetet ska leda till att vi kan genomföra enklare 
skyfallsåtgärder på ett smidigt sätt.  
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Det pågår ett arbete med att uppdatera skyfallskarteringen och dagvattenmodellen för hela staden. 
Detta arbete drivs av FGK och kollegor från Utredning och Förbättring. Samarbete sker dock med 
Tillsammans gör vi plats för vattnet.  

En enkel och kostnadseffektiv lösning att hantera vatten är att leda det till redan existerande eller 
planerade planteringar. I vissa fall krävs det att vatten, från till exempel stuprör, leds över allmän 
platsmark i exempelvis ränndalar. Det pågår därför en utredning kring hur detta kan ske på 
lämpligast sätt utan att göra avkall på tillgängligheten.  

Övriga kommuner/städer 

VA-verksamheterna i Malmö, Göteborg och Stockholm har startat ett samarbete kring skyfallsfrågor. 
Dels för att utbyta erfarenheter men även för att ta fram förslag på riktlinjer och arbetssätt. Detta 
kan vara till stor hjälp i det nationella arbetet som pågår i frågan och ge mer kraft i opinionsbildning.  

Pär Svensson på FGK har startat ett skyfallsnätverk mellan ett antal kommuner i Skåne. Dessa träffas 
med lite oregelbundna mellanrum för att utbyta erfarenheter kring skyfallsarbete.  

Övriga intressenter 

Efter sommaren var vi inbjudna av Svenskt Vatten att medverka vid ett möte tillsammans med 
Boverket i Karlskrona för att prata om Boverkets regeringsuppdrag de fått via de statliga utredningar 
som gjorts de senaste åren.   

Vi har haft ett möte med naturskadeexperten från Länsförsäkringar Skåne för att diskutera 
eventuella samarbeten. Än så länge har det inte lätt till något konkret, men det är något som vi bör 
arbeta vidare med.  

Landsksapsarkitekt-teamet på FOJAB arkitekter i Malmö är intresserade av att vi bidrar med vår 
kompetens och ett första möte är bokat. 

Ekonomiska incitament 
Ett sätt att få fastighetsägare att göra åtgärder är med hjälp av ekonomiska incitament. Det har 
därför utretts vilka typer av ekonomiska incitament som kan användas. De ekonomiska incitamenten 
fungerar som morot, men även som ett bevis på att de insatser som görs på kvartersmark spelar en 
viktig roll för helheten. Även om dagvattentaxan är låg och man kanske egentligen inte gör en 
ekonomisk besparing är det viktigt att rent mentalt känna att man får något för sin insats.  

Ett av de första beslut som fattades inom ramen för Tillsammans gör vi plats för vattnet var att den 
existerande ersättningen för bortkoppling av stuprör som tidigare bara gällde fastigheter i 
kombinerade områden skulle gälla alla inom verksamhetsområdet för dagvatten i Malmö. Denna 
ersättning på 2 500 kronor per bortkopplat stuprör är en viktig morot för villaägare och skickar också 
en signal om att åtgärden är viktig eftersom VA SYD är villig att betala för den.  

Engångsersättningen fungerar bra för villaägare, men sämre gentemot verksamheter och 
bostadsrättsföreningar. Där skulle en möjlig, och antagligen lämplig, väg vara en reducerad 
dagvattentaxa. Bland annat eftersom det i många verksamheter inte enbart är takvattnet som är 
problemet, utan vatten från stora p-ytor. En avgiftsreduktion fungerar dessutom bra vid nybyggnad, 
där det idag är tveksamt om man kan få ersättning för stuprör som aldrig kopplas till den allmänna 
anläggningen. Då det ska ske en översyn av taxekonstruktionen i Malmö inom överskådlig framtid 



Tillsammans gör vi plats för vattnet – Årsberättelse 2018 | 10 
 

bör styrning via taxan ses över i samband med det arbetet. I samband med det bör man även fundera 
över hur taxan ska konstrueras om fastighetsägare vill ta emot dagvatten från andra fastigheter eller 
det allmänna VA-nätet och hur kostanden för avloppsvattenrening ska beräknas om användningen av 
dricksvatten i vissa fall ersätts med dagvatten.  

Arbetet med att se över dagvattentaxan och fler möjliga ekonomiska incitament fortsätter under 
2019.  

Fysiska åtgärder och utredningar 

Driftåtgärder 

Spolning/filmning 

I samband med informationskampanjen vid området kring Boktryckaregatan beställdes filmning och 
spolning av alla ledningar i området för att undersöka skicket och se om det behöver göras åtgärder 
på det allmänna ledningsnätet för att förbättra kapaciteten. Området är utpekat i ÅP 2017. 

I samband med besök hos bostadsrättsföreningar har spolning och filmning gjorts i områdena runt 
fastigheterna för att undersöka så att eventuella problem inte beror på brister i vårt ledningsnät.    

Plåtning av rännstensbrunnar 

I väntan på eventuella åtgärder i Bispgatan har vi strypt rännstensbrunnarna i veckodagsgatorna med 
hjälp av plåtar. De strypta rännstensbrunnarna bidrar till att vattnet vid kraftiga regn inte leds ner i 
de kombinerade ledningarna i veckodagsgatorna utan rinner på ytan till dagvattennätet i 
Skarhultsgatan. Plåtarna som används till att strypa rännstensbrunnarna i veckodagsgatorna är en del 
i ett test för att optimera regleringen vid strypning av brunnar. I samband med installationen testade 
vi anläggningen i fullskala genom att släppa på stora mängder vatten från brandposter. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2019. Området är utpekat i ÅP 2017. 

Kretseum  

För att exemplifiera hur man kan koppla bort stuprör bygger vi en exempelvägg  intill ingången av 
Kretseum. Fem olika struprörslösningar illustreras fysiskt för att inspirera fastighetsägare till att också 
koppla bort sina stuprör. Konstruktionerna är enkla i sitt utförande så fastighetsägarna ska kunna 
känna att det är något de kan göra själva. Invigning av exempelväggen planeras under våren 2019. 

Skyltar dagvattenanläggningar 

Vid ett antal dagvattenanläggningar i staden har vi satt upp enkla skyltar med budskapet Här har vi 
gjort plats för vattnet och en hänvisning till webben. Vid Annetorpsmagasinet har vi satt upp större 
informationsskyltar på två ställen.  

Investeringsprojekt 

Virentofta – byggnation  

I två gator i Virentofta genomför vi separering under vintern 2018 - våren 2019. Åtgärden avlastar 
även det kombinerade ledningsnätet i området. För att minska belastningen på det kombinerade 
ledningsnätet i hela Virentofta höll vi ett informationsmöte kring VA SYDs planerade åtgärder och 
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information kring vad fastighetsägarna själv kan göra (se mer under rubriken Villaägare). I samband 
med projekteringen undersökte vi möjligheten att fördröja dagvatten ytligt i dagvattenmagasin innan 
det ansluts till det kombinerade systemet. Detta visade sig dock inte vara möjligt. Området är 
utpekat i ÅP 2017.  

Vanåsgatan – utredning  

Under året har vi genomfört en utredning kring möjligheten att avlasta det kombinerade 
ledningssystemet kring bland annat Vanåsgatan, Brunnsbäcksgatan och Skönabäcksgången. Det 
visade sig dock att kostnaderna inte kunde motiveras utifrån den lilla effekt som kunde uppnås. Det 
var även svårt att genomföra en del av de planerade åtgärderna på grund av marklutning, befintliga 
träd, garagenedfarter med mera. Området är utpekat i ÅP 2017.  

Krapperupsgatan/Vanåsparken – utredning 

Utredning är påbörjad för att undersöka möjligheten att strypa rännstensbrunnar och på så sätt leda 
vatten ytligt på tvärgatorna till Krapperupsgatan för att sedan anlägga en dagvattenledning eller ytlig 
avvattning i Krapperupsgatan bort till Vanåsparken. I samband med eventuella åtgärder bör en 
informationskampanj genomföras till fastighetsägarna om bortkoppling av stuprör. Det bör också 
utredas om fastigheterna längs gatan Vanåsparkens södra sida kan leda ut sina stuprör på grönytan 
framför husen.  

Utredningar 

Externa 

För att vara säker på att lokala åtgärder för dagvatten inte påverkar omgivningen negativt genomför 
Ramböll en utredning kring hur lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar 
grundvattenförhållandena i olika delar av staden och var det är mer eller mindre lämpligt att hantera 
vatten lokalt.  

Utredning Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34, utredde bland annat hur VA-taxan kan 
användas till skyfallsåtgärder. Utredningen var på besök i Malmö för att höra hur vi arbetar med 
skyfall och Kristina Hall satt med som referensperson i utredningen.   

Kontakter med forskning och högskolor 

Forskning och utveckling 

Under året har flera forskare och studenter intervjuat oss kring vårt arbete. Vi har också etablerat ett 
lite närmre samarbete med forskningsprojektet SUrF och bland annat varit med på ett av deras 
möten och presenterat vårt arbete.  

Vi är involverade i ett antal forskningsprojekt som experter eller bollplank. Bland annat Malmö Stads 
Testbed för blågröna lösningar (Vinnova Testbed) och Cirkulära vattenflöden tillsammans med 
Region Skåne (Vinnova UDI steg 1).   

Studenter 

Under året av vi haft två examensarbeten som varit direkt knutna till vårt arbete. En 
trädgårdsingenjör från SLU har tagit fram flera exempel på hur man kan utforma sin trädgård eller 
innergård för att hantera dagvatten. Dessa exempel ligger på webben som inspiration. Det andra 
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skrev två studenter på Malmö universitet inom hållbar stadsutveckling, med Rostorp som exempel. 
Vi har även blivit intervjuade av flertalet studenter som gjort examensarbete inom området.  

Under sommaren finansierade Tillsammans gör vi plats för vattnet en sommarjobbare från Väg- och 
vatten som jobbade med att inventera styrningsnivåer i pumpstationer. Resultaten leder till att vi kan 
reducera energiförbrukningen samtidigt som vi kan förebygga källaröversvämningar genom att ha 
koll på lägsta källargolvsnivå uppströms.  

Lärdomar forskning och högskolor 

Det är inte alltid tydligt beskrivet vad det innebär att vara med i forskningsprojekt och hur det gagnar 
Tillsammans gör vi plats för vattnet-satsningen. I många projekt blir vi bara intervjuade och i vissa fall 
rör det sig bara om förfrågningar som sedan aldrig blir beviljade medel. Vi behöver bättre kontroll på 
vilka forskningsprojekt som vi medverkar i och blir intervjuade till. Detta ska införas 2019.  

Studenter besitter en stor potential och det är viktigt att få upp intresset för våra frågor så vi borde 
ta fram fler förslag på examensarbete och sommarjobb och arbeta aktivt för att engagera studenter i 
vårt arbete.  

2018 i siffror 
Antal stuprör som kopplats bort 74 
Antal besökta bostadsrättsföreningar   7 
Antal samarbeten med fastighetsbolag 2 
Antal externa föredrag  17 
Antal interna presentationer 8 
Informationsträffar allmänhet 7 
Antal mässor 2 
Antal pressartiklar 15 
Antal unika besökare på webben cirka 4000 

  



Kundservice 040-635 10 00 
kund@vasyd.se 

vasyd.se

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar  
avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.  
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar  

ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi  
aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning för att  
uppnå målen i Skyfallsplan för Malmö. Den syftar till att öka  

motståndskraften i ledningsnätet vid skyfall och minska risken  
för materiella och personella skador. Arbetet bedrivs i  

samarbete med Malmö stad.
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