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Tillsammans gör vi plats för vattnet 2019
Satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet strävar mot att förändra synen på hanteringen av
vatten i staden, både i privat och i offentlig sektor, och genom detta bidra till att minska riskerna för
översvämning och nyttja det vatten vi har på ett bättre sätt. 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 de som bor och verkar i staden 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.
Målet definieras som att Vi höjer långsiktigt kunskapen och motivationen hos våra kunder att göra
rätt val för miljön. Vi utvecklar produkter och tjänster som underlättar för kunden att göra rätt.
Genom samverkan med andra aktörer inkluderar vi VA SYDs budskap i ett större sammanhang. Vi
klimatmobiliserar VA SYD och alla medarbetare när vi visar vägen och föregår med gott exempel och
visar upp hur lätt det är att göra rätt. De två strategiska insatsområdena är att Påverka kunder att
göra bättre val för miljön och Intensifiera relationen med alla våra storkunder.
Arbetet i Tillsammans gör vi plats för vattnet syftar 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.
Efter två års arbete har vi mätbara resultat att visa upp. Vi ser vilka satsningar som fungerat väl och
vilka samarbeten vi ska odla och bygga vidare på. Vår roll som spjutspets har visat sig vara lyckosam
och har tagits emot väl av både kunder, samarbetspartners och branschen.
Kopplingen till VA SYDs dagliga verksamhet är fortsatt tydlig. Satsningen är beroende av det arbete
som genomförs i linjearbetet och vi arbetar tätt tillsammans med flertalet kollegor på olika
avdelningar.
I maj nominerades satsningen till Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) pris Sjöstjärnan, ”ett
nationellt vattenmiljöpris för engagerat, lokalt vattenvårdsarbete i god samverkan”. I oktober var
satsningens kommunikationsarbete i final till priset ”Årets kommunikatör inom offentlig sektor” som
delas ut av Offentliga Affärer.
Nästa år kommer Tillsammans gör vi plats för vattnet att expandera till Lund. I samband med detta
rekryterar vi ytterligare en medlem till gruppen. Arbetet med expansionen har förberetts under
hösten.
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Strategiska insatsområde 2019
Under 2019 hade Tillsammans gör vi plats för vattnet fyra olika strategiska insatsområden.
Väcka opinion och synliggöra skyfallsfrågan
Det är ett långsamt arbete att förändra opinionen. Men vi kan se ett långsamt ökande intresse för
frågan, detta trots att södra Sverige inte drabbats av några skyfall de senaste 5 åren och att vi
konkurrerar med många andra hållbarhetsfrågor. Vi kan även se ett ökat antal besök på webben och
frasen ”plats för vattnet” används i flera sammanhang, även nationell. Framöver måste vi dock öka
arbeta mer inåt VA SYD och kommunerna samtidigt som vi arbetar aktivt utåt.
Beteendeförändring hos boende
De mest personalintensiva satsningarna är också de som har gett mest effekt, till exempel
medverkan på mässor och lokala arrangemang samt erbjudandet om att få köpa en regnvattentunna
från VA SYD. Inför nästa år bör vi försöka hitta fler lokala arrangemang och även spetsa våra budskap
och hur de ska spridas.
Strategisk plan för stora fastighetsägare och verksamhetsutövare
Arbetet med stora fastighetsägare och verksamhetsutövare har inte gått så bra som vi önskat. Det är
svårt att hitta incitament som gör att fastighetsägare ser en vinning i att anpassa sin tomt för att ta
hand om vatten, i synnerhet om de inte själv drabbats. Inför nästa år ska vi istället satsa på att
påverka vid nyexploatering samt skapa samarbete med de kommunala fastighetsägarna när de har
planerade ombyggnationer. Vi ska även fortsätta försöka skapa dialog med de större bostadsbolagen
samt se om vi kan få till åtgärder på kommunal mark som fastighetsägare kan nyttja genom små
ombyggnationer på egen mark.
Incitament; dagvattentaxa, ekonomiska och övriga
Svenskt Vatten har under 2019 arbetat både med att se över normalförslaget för va-taxa (inklusive
dagvattentaxan) och med att få till en förändring i ABVA som möjliggör kravställning på kvantitet och
kvalitet på dagvatten från kvartersmark. Vi har därför inte drivit frågan lokalt på VA SYD, dock har
Kristina Hall suttit med i båda arbetena på Svenskt Vatten. Arbetet med förändringen av ABVA
fortsätter under nästa år.
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Kommunikation
Tillsammans för vi plats för vattnet kommunicerar offensiv och kreativt med starkt fokus på
beteendeförändring och så kallad nudging. Under året har vi byggt vidare på det vi gjorde i fjol,
vidareutvecklat ett par tekniker och tagit ut svängarna lite till. Vårt arbete har väckt intresse både
inom VA- och kommunikationsbranschen med flera föreläsningsbokningar kring ämnet som följd.
Mätningarna av olika insatsers genomslag 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.
Inför den planerade satsningen på en konst- eller upplevelseinstallation under 2020 så hölls en intern
workshop med kollegor på VA SYD för att spåna kring vilka känslor och utryck en sådan installation
bör förmedla. Arbetet går nu vidare tillsammans med Malmö stads ljusdesigner.
Vår uttalade strategi att bygga kommunikationen på positiv förstärkning har visat sig fungera väl, den
behåller vi och jobbar vidare med.

Informationsmöten och föredrag
Under året har Tillsammans gör vi plats för vattnet tillsammans med vattenstrategen i Malmö stad
hållit utbildning om skyfalls- och dagvattenfrågor för Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad. Detta är
en del av att uppnå de kortsiktiga målen i Skyfallsplan för Malmö. Vi var också tillsammans med
samordningsgruppen för skyfallsfrågor arrangör av en workshop på Miljölägesdagen, arrangerad av
Miljöförvaltningen.
Under 2019 har intresset för Tillsammans gör vi plats för vattnet och vårt arbetssätt varit fortsatt
stort inom branschen. Utöver föredrag på både nationella och internationella konferenser har ett
antal svenska kommuner och länsstyrelser varit på besök. Vår synlighet i branschsammanhang
stärker VA SYDs position som en modig aktör som driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget.

Press och media
Medieintresset för satsningen har varit fortsatt stort. Lokal dagspress har varit i fokus, och ett
fyrsidigt reportage i Sydsvenskan värt att lyfta extra. Att TV-programmet Trädgårdstider valde att
installera regnvattentunnor och anlägga en rejäl regnrabatt var en trevlig skjuts som vi delvis
tillskriver vår upparbetade kontakt med programmets redaktör. I december var vi med i SR P1
vetenskapsprogram Klotet. Tillsammans gör vi plats för vattnet finns även med i Gleerups lärobok
Hållbart samhällsbyggande för gymnasiet.

Mobil utställning
Under året tog vi fram en mobil utställning i form av en lådcykel från Move by Bike (se bild på
rapportens framsida). Den fungerar både som en ”reklamskylt” med sin uppseendeväckande utsida
och som en mobil utställning som visar olika sätt att koppla bort stuprör och olika typer av
markbeläggning. Lådcykeln har använts bland annat på invigningen av Söderkullaparken,
Hållbarhetsdag i Sofielund, på Hamnfestivalen i Limhamn och som VA SYDs monter på
studentmässan Arkad på LTH. Den har under sommaren kört runt i Malmö som reklam/information.
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Webb
Efter analys av besökarnas beteende på vasyd.se/platsforvattnet, reflektioner från kollegor och test
av funktioner har vi under hösten gjort en del förändringar på sidan. Det passar bra i tid inför
utvidgningen av satsningen till Lund då information ändå behövde ändras och läggas till.
Besökare till vasyd.se/platsforvattnet har ökat antalet unika besökare med nästan 150% jämfört
med 2018 (sidan startade 1 mars 2018). 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.
2019 kommer drygt hälften av besökarna till sidan via google eller liknande, den siffran var 2018
13,4%. Det kan tolkas som att frågan generellt och vår satsning i synnerhet vunnit mark så att
människor letar aktivt efter informationen. Bland sociala medier är Facebook (FB) den dominerande
källan, främst eftersom det är där vi kört kampanjer. Trafiken från FB har ökat med nästan 200% från
förra året. Fliken Villaägare är fortsatt den vanligaste att besöka medan tips-sidan, som innehåller
mest information, är svårare att hitta till. Detta är en av anledningarna till att vi nu bygger om
webben.

Sociala medier
Instagram
I mars startade Instagramkontot @platsforvattnet. Fokus är tips och reflektioner till både
privatpersoner med trädgård och landskapsarkitekter, stadsplanerare och dagvattennördar i
allmänhet. VA SYDs roll som lekfull expert fungerar bra här.
Filmer
Fyra stycken snyggt och professionellt gjorda instruktionsfilmer som visar hur man kapar sitt stuprör
och installerar en regnvattentunna, regnvattenspridare eller lägger ränndalsplattor och gör en
regnrabatt är framtagna. Därutöver har vi spelat in två korta skörda regnvattnet-feel good-filmer.
Filmerna kommer att användas vår och sommar 2020, men har redan mellan 100 och 200 visningar
vardera på Youtube, utan någon som helst marknadsföring.
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.
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Generellt kan vi konstatera att Facebookinlägg genererar besökare till webben. Budskap vi testat är
till exempel ekonomiska incitament kontra rationella argument.

Kundundersökningar
Regnvattentunna-kampanj (läs mer under Villaägare)
Kampanjen med erbjudande om att köpa en regnvattentunna via VA SYD har definitivt haft effekt,
liksom separeringsarbetet med tillhörande information i Videdal. Totalt 85 fastighetsägare har under
året kopplat bort sammanlagt 177 stycken stuprör. Av dessa bor ungefär en tredjedel i Riseberga.
Referensområdet Johanneslust utmärker sig inte, 12% bor i den del av Videdal där vi separerat
ledningarna i gatan och resterande jämt fördelade över Malmö. En uppföljningsenkät skickades ut till
de Risebergabor som köpt tunna från oss och en överväldigande majoritet var nöjd med både
erbjudande, leverans, enkelheten i att installera den och den totala nyttan med tunnan.
Enkät
I november skickade vi ut en enkät via e-post till de kunder som under 2019 fått ersättning för
bortkopplade stuprör. Frågorna var identiska med dem vi skickade 2018. 86% angav att de tyckte att
det var väldigt eller ganska enkelt att koppla bort stuprören. Resterande hade antingen anlitat hjälp
eller var neutrala. På frågan varför de gjort åtgärden svarade de flesta att det är ett bra sätt att
minska risken för översvämning vid skyfall, att de vill bidra till arbetet med skyfallshantering och vill
kunna skörda regnvattnet och använda det i trädgården. Ekonomiska incitament angavs också, men
inte i lika stor utsträckning. Majoriteten hade fått reda på att de kunde koppla stuprör(en) från
ledningsnätet genom VA SYDs informationsblad Hållbart, våra brev eller mässor. Detta är värdefull
kunskap för oss när vi utformar kampanjer och planerar aktiviteter framöver.
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Fastighetsägare
För att nå ut med vårt budskap och inspirera boende och verksamma i Malmö är kundträffar en viktig
del i vårt arbete.

Villaägare
En tydlig lärdom från 2018 är att människor inte aktivt söker upp oss eller våra budskap. De är heller
inte särskilt intresserade av att avsätta tid enbart för att få information kring detta ämne. Vi måste
istället finnas där våra målgrupper finns och göra oss relevanta för dem, och göra det lätt att göra
rätt. Vi kan tydligt se att de mest personalintensiva insatserna, som mässor och lokala arrangemang,
samt erbjudandet om att köpa en regnvattentunna från VA SYD, är de som också ger bäst resultat.
Regnvattentunna-kampanj (läs mer under Kundundersökningar)
En stor satsning under året var att erbjuda 900 villaägare i Riseberga att köpa ett färdigt kit för
installation av regnvattentunna och få det hemlevererat. Kitet såldes till självkostnadspris, 1450
kronor. Kostnaden lades på VA-räkningen och efter godkänd besiktning utbetalades den vanliga
ersättningen om 2500 kronor per stuprör. 23 fastighetsägare nappade på erbjudandet och totalt
beställdes 33 tunnor.
Möten och information
Baserat på erfarenheter från 2018 har vi valt att inte själva ordna och bjuda in till möten med
villaägare. Vi har dock tackat ja när vi blivit inbjudna och träffade Villaägarnas riksförbund vid fyra
tillfällen, dels på Kretseum, dels på deras årsmöte med 150 medlemmar. Vi deltog också på ett lokalt
möte på Johanneslust, vilket passade väl in i vårt arbete.
I övrigt har möten med villaägare skett på mässor och lokala träffar samt i samband med besiktningar
av bortkopplade stuprör. Besiktningsförfarandet har förenklats och görs numera utan krav på att
fastighetsägaren ska vara hemma. För att underlätta kommunikationen har vi tagit fram infokort som
vi lämnar i brevlådan i samband med besiktning. Vi kan även se att våra ”Jag har gjort plats för
vattnet”-skyltar börjar synas i trädgårdar.
I de områden där vi genomfört driftåtgärder i form av spolning och filmning av ledningsnätet eller där
vi har plåtat rännstensbrunnar har vi gjort riktade utskick med information om vårt arbete och om
vad villaägarna själv kan göra.
Mässor och lokala arrangemang
För andra året i rad deltog vi med en 30 kvadratmeter stor monter 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 SYD
som bemannade montern var ordentligt förberedd, både med enhetlig klädsel och med svar på alla
förväntade frågor.
Malmö Garden Show ersatte mässan med en branschdag för att utveckla konceptet. Vi deltog i dagen
och har knutit ännu tätare kontakter med både Malmö stads projektledare och
Slottsträdgårdsmästaren. Detta har lett till nya samarbeten som kommer att realiseras 2020.
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Under året har vi också varit med på invigningen av Söderkullaparken, Limhamns hamnfestival,
Sofielunds hållbarhetsdag och på arbetsmarknadsdagarna på LTH med den mobila utställningen. På
Eslövs hållbarhetsdag och Länsförsäkringars familjedag Kunskapskalaset på Arenan i Malmö deltog vi
med den lilla ”häll-och-dräll” modellen som är anpassad för barn, se bilder nedan.

Bostadsrättsföreningar
Det är fortfarande väldigt uppskattat att vi erbjuder en tjänst där bostadsrättsföreningar kan få
personlig hjälp med vad de kan och behöver göra 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. Vetskapen om att vi erbjuder
rådgivningen är fortfarande låg, vi behöver satsa på ännu mer information direkt till
styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningar. I slutet av 2018 gjorde vi ett utskick med information
och erbjudande om våra tjänster till ett 50-tal bostadsrättsföreningar i kombinerade områden där
eventuella åtgärder skulle ha positiv inverkan nedströms.
Kontakten med bostadsrättsföreningar som vill ha råd, stöd och information har fortsatt under året
och antalet föreningar som kontaktat oss har ökat. Ofta räcker det med ett telefonsamtal och i de
flesta fall behöver bostadsrättsföreningen göra en del egna undersökningar innan några råd kan ges
om åtgärder. De flesta kontakter har handlat om bakstoppsanordningar för skydd av fastigheten,
men vissa har varit intresserade av att hantera dagvatten på den egna fastigheten. Gemensamt för
alla föreningar är att de varit väldigt tacksamma över att få personlig hjälp.

Bostadsbolag och verksamhetsutövare
Den svåraste intressenten att nå är större kommersiella fastighetsägare och verksamhetsutövare. De
saknar ofta incitament för att göra åtgärder på befintliga fastigheter, i synnerhet om de inte själv
drabbats av översvämning. Framtida fokus kommer därför att ligga på att nå exploatörer under
detaljplaneskedet, de kommunala fastighetsägarna, fastighetsägare som står inför större
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ombyggnationer samt att hitta åtgärder på allmän platsmark dit fastighetsägare kan leda vattnet
med små åtgärder på den egna fastigheten.
Bostadsbolag
Ett samarbete har inletts med Ikano bostad AB inför deras exploatering i Elinegård. De har som
ambition att hantera dagvatten lokalt på fastigheten. Ett antal andra fastighetsägare i planerade
exploateringar har identifierats och samarbete planeras till 2020.
Under våren anordnades en workshop inom ramen för projektet Blue House som handlar om
framtidens vattensmarta fastigheter. Där knöt vi kontakter med bland annat Stena och BoKlok. Den
projektanställde landskapsarkitekt vi hade under våren tog fram skissförslag på dagvattenhantering
till Stenas planerade förtätningar vid Holma.
Verksamhetsutövare
Under våren arbetade en projektanställd landskapsarkitekt i en månad med att dels ta fram
illustrationer på mindre åtgärder på allmän platsmark, men också åtgärder som kan genomföras
gemensamt mellan kommunen, VA SYD och verksamhetsutövare. Hon kartlade även ett antal
verksamhetsutövare i de större industriområdena.
Samarbetet med P-Malmö och deras planerade parkeringshus i Sege Park har resulterat i en
projektering där VA SYD kommer att, vid behov, leverera dagvatten till deras magasin där vattnet
kommer användas för bevattning av deras gröna väggar.
Förra årets kontakt med XXXLutz har resulterat i en färdig projektering av en dagvattendamm i
Bulltofta rekreationsområde dit XXXLutz ska leda dagvatten från sin nya byggnad. Dammen var
planerad att anläggas under året men avvaktar byggbesked från XXXLutz då deras byggstart flyttats
fram.
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Samarbeten
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 finns kontinuerligt.
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. Från och med år 2020 övergår samordningsansvaret för skyfallsgruppen från
Miljöförvaltningen till Fastighets- och Gatukontoret.
Försök till att hitta samarbetspartners på Malmö stad kring mindre dagvattenåtgärder på allmän
platsmark har gjorts under året. Tyvärr har detta inte gett utdelning och FGK tittar över riktlinjer för
användning av allmän platsmark, ansvarsfördelning och hur mindre åtgärder ska kunna genomföras.
Ett samarbete har dock startat angående bevattning med grundvatten, läs mer under Utredningar.
Under året har skyfallskarteringen och dagvattenmodellen för hela staden uppdaterats. Detta arbete
drivs av FGK och kollegor från VA SYDs enhet Utredning och Förbättring. Samarbete sker dock med
Tillsammans gör vi plats för vattnet.
I maj invigdes Malmös första skyfallspark, Söderkullaparken. FGK anordnade en uppskattad invigning
för de boende i området och Tillsammans gör vi plats för vattnet var där med den mobila
utställningen.
Ett samarbete har startat med Stadsfastigheter kring ombyggnation av deras utpekade riskfastigheter
när det gäller översvämning. Förhoppningen är att kunna samordna och samfinansiera åtgärder som
ger positiv effekt för fastigheterna, staden och VA SYD.

Övriga kommuner/städer
VA-verksamheterna i Malmö, Göteborg och Stockholm har startat ett samarbete kring skyfallsfrågor.
Syftet är dels 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.
Samarbete har också startats med Lunds kommun inför expansionen till Lund nästa år.

Forskning och högskolor
Under året har flertalet forskare och studenter intervjuat gruppen kring vårt arbete. Detta har bland
annat resulterat i ett exjobb, Klimatanpassa ditt dagvatten, av två studenter vid SLU, Alnarp.
Vi är involverade i ett antal forskningsprojekt som experter eller bollplank. Bland annat Malmö Stads
Testbed för grönblå lösningar (Vinnova Testbed) där vi medverkar som expertstöd.
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Övriga intressenter
Det finns ett stort intresse för vårt arbete och de dagvatten- och skyfallsanläggningar som finns i
Malmö. För att kunna möta efterfrågan har vi tillsammans med Malmö stad utbildat guiderna på
Scandinavian Green Roof Institute, SGRI, så att de kan guida i Gyllins trädgård och Söderkullaparken.
SGRI har redan ett utvecklat system för guidning på bland annat Augustenborg och institutets gröna
takanläggning.
Genom ett gemensamt initiativ från Brunnshögskontoret i Lunds kommun och Tillsammans gör vi
plats för vattnet har ett samarbete inletts med Ingvar Kamprads Design Center, IKDC. Samarbetet
innebär att studenterna på en av designkurserna under våren 2020 kommer att få i uppgift att
designa regnvattentunnor.
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Driftåtgärder och utredningar
Driftåtgärder
Åtgärder
I samband med att en större BRF i Kulladal kontaktade oss 2018 undersöktes ledningsnätet i
området. Vi upptäcktes då att det fanns stora mängder inträngande grundvatten i spillvattennätet.
Under året har ett test genomförts där spillvattenledningar och brunnar tätats genom strumpning.
Dagvattenledningar har lämnats otäta och dagvattenbrunnar har perforerats i botten, detta för att se
om det går att flytta det inträngande grundvattnet från spillvattennätet till dagvattennätet. Okulär
undersökning visar att det numera rinner stora mängder vatten i dagvattennätet, vatten som tidigare
rann i spillvattennätet. Under nästa år gör vi jämförelser på flödet före och efter åtgärd i
spillvattennätet i den fasta mätpunkt som finns nedströms området.
Spolning/filmning
På grund av resursbrist hos spolföretagen har inte alla de planerade områdesspolningar kunnat
genomföras under året. En områdesspolning/filmning har genomförts i Rosenvång i samband med en
stuprörskampanj. Ledningar under Gröningen vid Branteviksgatan har undersökts och förslag på
åtgärd har lämnats till linjeorganisationen. Filmning av denna ledning visar stora mängder
inträngande grundvatten vilket kan vara bra information i arbetet med att hitta alternativ till
dricksvatten för bevattning.
En större utredning har gjorts i området kring Drottninggatan, mot Rosendals pumpstation, för att
hitta källan till stora mängder inläckande kanalvatten som är en bidragande orsak till
översvämningar. I samband med undersökning och filmning har stora mängder sediment rensats upp
från ledningarna, något som både skapar mer plats i systemet och bridrar till en bättre självrensning
av ledningsnätet uppströms.
Plåtning av rännstensbrunnar
Plåtning av rännstensbrunnar har skett på flertalet gator i Riseberga, Kungshälla, Djupadal och
Rosenvång. Sammanlagt har rännstensbrunnar på en gatuyta på cirka 20 000 m2 försetts med
strypplåtar. Detta medför att dagvatten från dessa ytor rinner vidare till dagvattennätet vid kraftiga
regn, istället för att belasta det kombinerade nätet där det ökar risken för källaröversvämningar.
Detta medför att det flyttats uppskattningsvis cirka 4 000 m3 vatten från det kombinerade nätet till
dagvattennätet (200 mm av den årliga nederbörden på 600 mm). Förutom den minskade
översvämningsrisken innebär det också att detta vatten inte längre leds till reningsverket vilket
minskar reningskostnaderna.

Utredningar
Bevattning med dag- och grundvatten
Idag används stora mängder dricksvatten vid till exempelvis bevattning, spolning och klottersanering.
Samtidigt finns det stora mängder outnyttjat dag- och grundvatten i ledningsnätet. Undersökningar
har visat på mycket grundvatten i ledningar i vissa områden, oberoende av nederbörd. Detta vatten
bör kunna användas och i viss mån ersätta dricksvatten i vissa användningsområden. I ett led i att
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säkra dricksvattnet kommer VA SYD att låsa alla brandposter och ersätta dessa med vattenkiosker
där entreprenörer kan tanka vatten mot en kostnad. Ett samarbete har startat med FGK för att se
över om vissa av dessa vattenkiosker kan ersättas med vatten från dagvattennätet.
Under sommaren 2019 gjordes mätningar i dagvattennätet i Djupadal. Dessa mätningar visade på
grundflöden på minst 120 m3 vatten per dygn, efter två veckors torrperiod. Målet är att under 2020
bygga en anläggning i Djupadalsparken som möjliggör en vattenkiosk med dag- och grundvatten för i
första hand bevattning.
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Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om
det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag.
Vi handerar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets
väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk.
Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
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.

Kundservice 040- 635 10 00
kund@vasyd.se
vasyd.se

