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Tillsammans gör vi plats för vattnet 2021 
Tillsammans gör vi plats för vattnet har utvecklats från att enbart arbeta för att minska risken för 
översvämningar till att också försöka påverka samhällets syn på hur vi hanterar allt vatten. Det 
senaste året har mycket fokus legat på att se hur det vatten vi gör plats för även kan användas som 
en resurs.  

Naturligtvis har pandemin påverkat även årets arbete. Föredrag och evenemang har huvudsakligen 
varit digitala. Däremot har vi kunnat återuppta besöken hos bostadsrättsföreningar och andra 
verksamheter.  

Sommarens svåra regn med efterföljande översvämningar i bland annat Stockholm, Gävle och 
Tyskland har ökat omvärldens fokus på våra frågor. Det har lett till stort intresse från media där vår 
expertroll kommit till nytta. 

Erkännande för arbetet kom också från omvärlden, bland annat i form av fina priser. Projektingenjör 
Mikael Hölttä blev årets pristagare av XYLEM-priset, som delas ut av Föreningen Vatten. När VA SYD 
tilldelades utmärkelsen årets Fastighetspartner år 2021, för arbetet med att öka motståndskraften 
mot framtida klimatutmaningar lyftes Tillsammans gör vi plats för vattnet fram i motiveringen.  

Kopplingen till VA SYDs dagliga verksamhet är fortsatt tydlig. Den strategiska planen för arbetet lutar 
sig mot VA SYDs sex mål och Tillsammans gör vi plats för vattnet bidrar till att uppnå alla dessa, men 
framför allt Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025 och 
Inspirerat och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025. 

Fokusområden 2021 
Under 2021 hade Tillsammans gör vi plats för vattnet fyra fokusområden.  

Internt arbete 

För att få en maximal utdelning är det är viktigt att gruppens arbete är en del i VA SYDs linjearbete 
och att linjearbetet arbetar mot samma mål som gruppen. Det fanns en ambition att kartlägga vilka 
delar av gruppens arbete som skulle kunna övergå i linjearbetet. Detta har dock inte skett då 
linjeorganisationen varit hårt pressad och medlemmar från gruppen istället har fått gå in och delvis 
arbeta i linjen.   

Återanvändning av dagvatten 

Att göra plats för vattnet är bara halva arbetet. Kan vattnet dessutom användas maximerar vi nyttan.  

Samarbete med fastighetsbolag och verksamheter 

För att kunna påverka större fastighetsägare, bolag och verksamheter måste vi skapa tydliga 
samarbeten och kontakter. Vi behöver vara proaktiva och ta initiativet till dessa.   

Beteendeförändring hos privatpersoner  

Att få fler privatpersoner att göra plats för vattnet på den egna fastigheten och i trädgården kräver 
ständig kommunikation och information. Bruset är stort och vi behöver hitta både innovativa, 
kreativa och tilltalande sätt att få ut våra budskap.  
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Kommunikation 
Mycket av det vi planerade 2020 under Coronans hemarbetsplatser kunde vi genomföra 2021. Några 
aktiviteter kunde också genomföras fysiskt, om än till viss del under anpassade former. 

Urval av kommunikationsaktiviteter 

Dagvattnets Dag  

För andra året firade vi Dagvattnets Dag den 24 september. Dagen är instiftad på förslag av 
Tillsammans gör vi plats för vattnet. Plats för vattnet anordnade dagvattenvandringar i Hyllie, både 
för allmänhet och för branschen. I år blev genomslaget större och fler aktörer hakade på, till exempel 
ordnade Luleå tekniska universitet föreläsningar på temat. Även i år uppmärksammade kommuner 
över hela landet dagen i sina olika kanaler. Dagvattnets Dag har numera också en egen sida på 
Wikipedia.  

#tusendroppar 

2021 gjorde vi en stor satsning inom trädgårdsvärlden genom #tusendroppar. Tusen Droppar bygger 
vidare på Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) och trädgårdsjournalist Gunnel Carlsons redan 
upparbetade koncept Tusen Trädgårdar. I fyra filmer tipsar Gunnel Carlson om vattensmarta 
lösningar för trädgård och koloni. Hon delade också ett personligt tips om dagen på sitt eget 
Instagramkonto under hela maj. Allt taggades med #tusendroppar och har fått ordentlig spridning 
och lång livslängd tack vare hennes och RSTs stora räckvidd.  

Årets regnskördare 

”Årets regnskördare” lades på vårt initiativ till som en ny kategori i Weibulls stora trädgårdstävling 
”Årets trädgårdshjälte”. VA SYD (i år representerade av Nina Steiner) fick dessutom en plats i juryn. 
Tävlingen är nationell och genomförs tillsammans med tidningen Land vilket gör att den når väldigt 
många över hela landet. I arbetet med att uppnå ”en kollektiv attitydförflyttning kring hur vi ser på 
vatten i allmänhet och i staden i synnerhet” är detta en klockren satsning.  

 

 

Bild: Gunnel Carlson med #tusendroppar och juryn i Weibulls tävling ”Årets trädgårdshjälte” 



5 
 

Synlighet i stadsrummet 

Digitala skylttavlor 

Under fem vårveckor testade vi en Skörda regnvattnet-kampanj på de digitala skylttavlorna runt om i 
Malmö. Illustrationen på utställningscykeln animerades och spelades upp ett par gånger i timmen, 
varvat med annan reklam.  

Brunnslockspoesi 

Idén med att utse en Brunnslockspoet som får skriva en dikt som sedan gjuts in i ett antal brunnslock 
som läggs ut i kommunerna kommer från Rain Gothenburg, en satsning inom vår systerorganisation 
Kretslopp och Vatten i Göteborg. Under året har samarbete med dem inletts vilket resulterat i att VA 
SYD lagt ut 32 poesibrunnslock, med en dikt av Malte Persson ingjuten, runt om i de fem 
medlemskommunerna. Detta har genererat mycket uppmärksamhet i press och media samt 
övervägande positiv respons från allmänheten.   

 

 

Bild: Årets poesilock 

Mässor och utställningar 

Hållbarhetsveckan i Lund  

Veckan blev till största delen digital. Vi bidrog med en frukostchat via Facebook. Förutom Tim 
Delshammar deltog Lunds kommuns vattenstrateg Lin Linde och Rolf Larsson från Lunds Tekniska 
Högskola. Chatten fick hyfsat genomslag och sågs och kommenterades av ett fyrtiotal personer live, 
hur många som tittade i efterhand går inte att mäta.  

Vi ordnade också två fysiska stadsvandringar med (dag)vattentema på olika platser i Lund. Tim 
Delshammar ledde vandringarna. 
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Cykelutställningen besökte K-Rauta 

Kommer inte folket till oss får vi komma till dem. Det var grundtanken när vi kontaktade K-Rauta och 
bad att få stå med vår utställningscykel utanför deras ingång. Vi inspirerade och informerade om 
regnvattenskördande och de hade sett till att det fanns regnvattentunnor och annat i varuhuset. 
Positiv respons från både butik och kunder.  

Informationsmöten och föredrag 
Efterfrågan på föredrag har ökat i takt med att vi alla vant oss vid en digital verklighet. Vi har hållit 
drygt 30 föreläsningar för allt från besökande kommuner, Gröna Tak-institutet och Fastighetsägarna 
Syd till NordIWA och SBAB.  

Omvärldsbevakning 
Intresset från media har varit enormt med drygt 60 unika artiklar eller omnämnanden i radio, TV och 
tryckt media. Sommarens översvämningar i Stockholm, Gävle och Tyskland har drivit upp regnfrågan 
på agendan hos många och vi har ombetts att uttala oss som experter på området. Från tunga 
branschtidskrifter som Tidskriften Landskap, Stadsbyggnad och Cirkulation över 
lokaltidningar/TV/radio till nationella TV4, SVT, Kulturnyheterna och Hemmets Journal – våra frågor 
engagerar helt klart många.  
 
Det långsiktiga arbetet med bostadsrättsföreningar bar frukt då vi äntligen hade konkreta exempel 
att visa upp och där representanter för dessa gärna medverkade i media. Såväl fackpress som 
dagstidningar var väldigt intresserade av att göra reportage. 
 
Våra i många ögon oväntade projekt, så som satsningen #tusendroppar med Gunnel Carlsson, 
samarbetet med Weibulls och brunnslockspoesin genererade också en hel del press, både lokalt och 
nationellt. 

Webb 
Då vi på grund av GDPR inte längre använder Google analytics har vi inga mättal som går att jämföra 
med tidigare år. Vi undersöker för närvarande alternativa analysverktyg och kommer där att synka 
oss med vasyd.se och swedenwaterresearch.se. 

Tips på produkter 

För att bättre möta behoven hos de svårnådda grupperna verksamheter och flerfamiljshus har vi 
samlat unika eller svårfunna produkter på webben. Vi är tydliga med att vi gärna lägger till fler 
produkter på sidan. Vi vet av samtal med dessa grupper att just bristen på standardiserade och 
lättillgängliga produkter är ett hinder att vidta åtgärder.  

Sociala medier 

Instagram 

Stigande följartal och ett par inflytelserika personer som följer gör Instagramkontot @platsforvattnet 
till en viktig kanal. Fokus är tips och inspiration till både privatpersoner med trädgård och 
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landskapsarkitekter, stadsplanerare och dagvattennördar i allmänhet. För tredje året i rad gjorde vi 
en julkalender på kontot. Mer strategiskt arbete med statistik och målarbete startade under hösten. 

Facebook 

På Facebook postar vi löpande på VA SYDs generella konto. Under våren gjorde vi en repris på den 
kampanj vi tog fram förra året. Vi la ut samma information till samma målgrupp inom samma 
avgränsade geografiska område, men uttryckt på två olika sätt. Vi kunde då se vilken typ av 
budskap/tonalitet som fungerar bäst. Återigen kunde vi se att ”Har du ont om plats i trädgården…”-
budskapet genererade mer än ”Hjälp till att minska risken för översvämning…”. Det första 
genererade 102 aktiviteter medan det senare genererade 74 aktiviteter. 

      

Bild: Exempel på test av olika budskap i Facebookkampanj (bilder från 2020) 

Filmer 

De fyra professionellt framtagna filmerna inom #tusendroppar fungerar i många sammanhang, även 
utanför kampanjen.  

Vi har under året satsat mer på rörligt material av enklare slag. Det funkar bra i sociala medier och till 
media. Genom att filma med mobilen, redigera själv och hålla filmerna väldigt korta får de bra 
genomslag.   

Kundundersökningar 

Intervjustudie kring återanvändning av vatten 

Under hösten 2021 genomfördes en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer 
hos olika typer av intressenter för att undersöka kunskapen och intresset kring återanvändning av 
vatten. Intervjupersonerna var utvalda utifrån deras engagemang och roll i hållbarhetsfrågor. De åtta 
personerna som intervjuades var representanter från exploatörer/byggherrar, fastighetsbolag och 
landskapsarkitekter/konsulter.  

Undersökningen visar att det finns en potential för att återanvända och återvinna vatten i större 
utsträckning än idag. Samhällsengagemang och viljan att göra åtgärder för ”the greater good” är stor 
hos alla som deltog. Några hinder kvarstår: ekonomi, juridik, risktagande och tidsaspekten i plan- och 
byggprocessen.  
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Ett önskemål om att VA SYD skulle skapa eller utgöra ett tydligt innovationscenter/hub dit man kan 
vända sig om man vill göra något är intressant för vår egen organisations skull.  
 
Jämförelsen med engergisidan kommer upp återkommande. Kanske finns här möjlighet till att dra 
lärdomar då den utvecklingen hunnit betydligt längre?  

Enkät kring bortkoppling av stuprör  

Som varje år skickades en enkät via e-post i mitten av december till dem som under 2021 fått 
ersättning för bortkopplade stuprör. Frågorna var identiska med dem vi skickat 2018 - 2020. 
Svarsfrekvensen var väldigt hög, 61,5 %.  

På frågan ”Vad var viktigt för dig när du bestämde dig för att koppla bort stuprör(en)?” har en 
förflyttning skett. I år svarar fler att ”Det är ett bra sätt att minska risken för översvämning vid 
skyfall” och ”Jag vill bidra till arbetet med skyfallshantering”. Utan att dra alltför stora växlar på 
svaren indikerar det att vi närmar oss vårt mål att bidra till en kollektiv förflyttning av hur man ser på 
vattnet i samhället. Man kunde kryssa för mer än ett svar här, den ekonomiska ersättningen hade 
fortfarande betydelse för många.  

 

Bild: Svar på frågan ”Vad var viktigt för dig när du bestämde dig för att koppla bort stuprör(en)?” 2021 
respektive 2020 

Mest glädjande svar gav den som fyllt i alternativet ”Annat” med motiveringen: ”Var väldigt irriterad 
på VA SYD pga alla översvämningar men rannsakade mig själv och bestämde att vi måste göra vad vi 
kan”. 

Nästan hälften av de som svarade angav att de fått reda på att man kan koppla bort sina stuprör från 
utskick och information VA SYD skickat ut. Webben och sociala medier är andra stora 
informationskällor, men även grannar och media har haft en betydande roll. 

De allra flesta tyckte att det var väldigt eller ganska enkelt att utföra arbetet. Ingen tyckte att det var 
väldigt svårt.  



9 
 

Fastighetsägare  

Villaägare 
Arrangemang och mässor där vi vanligtvis träffar villaägare ställdes in också 2021. En stor del av 
kommunikationen med villaägare har därför skett via sociala medier och kundutskick.  

I maj skickade vi ut ett vykort till villaägare i utvalda områden i Malmö, totalt cirka 3 500 stycken. 
Gensvaret på utskicket blev inte så stort vi hoppats. Generellt har andelen bortkopplade stuprör 
minskat, kanske har vi redan plockat de lägst hängande frukterna? Eller så behöver vi intensifiera och 
förnya vårt arbete gentemot villa- och radhusägare. 

 

Bild: Vykortet till villaägare i utvalda områden i Malmö 

Bostadsrättsföreningar 
Under 2021 har vi besökt och haft rådgivning för cirka 20 olika bostadsrättsföreningar. Ett 
genombrott gällande bostadsrättsföreningar som skyfallsanpassar sina gårdar skedde när en stor 
förening i Lund och en mindre i centrala Malmö blev klara med sina fantastiska ombyggnationer. 
Båda föreningarna har varit intresserade av att berätta om vad de gjort och ställt upp på många 
intervjuer i media. Detta har i sin tur lett till att fler föreningar blivit intresserade och kontaktat oss 
för rådgivning. En riktad kampanj i form av ett vykort till bostadsrättsföreningar i utvalda områden i 
både Lund och Malmö gjordes under våren.   
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Bild: Dominikanerbrödernas kloster i Lund är en av alla dem som fått rådgivning under året 

Vi har även varit i kontakt med, och utbildat, ett antal entreprenörer och förvaltare som gör arbeten 
åt bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter för att informera dem och se om vi kan skapa 
samarbeten.  

Säsongsanpassad information kring både förebyggande arbete och underhåll går ut löpande i VA 
SYDs digitala nyhetsbrev till fastighetsskötare och liknande funktioner hos både hyresfastigheter och 
bostadsrätter. 

Bostadsbolag och verksamhetsutövare 

Certifiering för hållbart byggande 

Det är tydligt att vatten inte är en prioriterad fråga, varken för bostadsbolag, exploatörer eller 
verksamheter (se ovan om intervjustudie kring återanvändning av vatten). Ett sätt att lyfta frågan är 
att se till att den får en självklar roll i certifieringssystemen. Under 2021 har en studie påbörjats för 
att undersöka hur vattenfrågor behandlas i certifieringssystem för hållbart byggande. Inom andra 
sektorer, till exempel energi, är certifieringssystem en viktig drivkraft för att stimulera 
fastighetsutvecklare att på frivillig väg bidra till en hållbar utveckling. Vi har sett att vattenfrågorna 
ges en ganska styvmoderlig behandling och att det finns utrymme för att stärka vattenfrågorna. 
Målet med arbetet är att ta utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet och tillsammans med 
fastighetsbranschen formulera mål för fastigheters byggande, förvaltning och användning som går 
längre än lagstiftning och ABVA.  

Bostadsbolag/Exploatörer 

I samarbete med Wihlborgs fastigheter har vi genomfört en inventering av företagets fastigheter i 
Lund för att visa på var det finns risk för marköversvämning och hur företaget kan skydda sina 
fastigheter på egen hand och i samarbete med andra fastighetsägare och kommun. Målet med 
arbetet, som ska fortsätta under 2022, är att kunna använda Wihlborgs som ett bra exempel på hur 
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fastighetsföretag kan arbete och på det viset stimulera andra fastighetsbolag att själva ta ett aktivt 
ansvar för att förebygga översvämningsskador. 

Det pågår ett samarbete med SMT, som är ägare till exploateringen på Jägersro i Malmö. VA SYD och 
Tillsammans gör vi plats för vattnet undersöker om, och i så fall hur, vi kan utveckla framtidens va-
system i det nya området, med fokus på recirkulering. Arbetet bedrivs tillsammans med kollegor på 
VA SYD, inte minst REWAISE, för att kunna dra nytta av de erfarenheter som görs inom det projektet.  

Vi har under året även påbörjat samarbeten med till exempel Fastighetsägarna Syd, HSB och LKF.  

Verksamheter 

Torns Ryttarförening har kontaktat oss för att få råd kring möjligheten att använda regnvatten, 
primärt till sina ridbanor. Det resulterade i en ansökan till Länsstyrelsen för att söka pengar för att 
genomföra en anläggning för att samla upp och rena dagvatten. Intresset har varit stort och Radio P4 
gjorde ett inslag om samarbetet.  

Lunds ryttarförening ska flytta och i det har etablerats ett samarbete med Lundafastigheter som 
driver projektet för att se om de i princip kan bli självförsörjande på vatten genom att samla upp och 
rena sitt takvatten.  
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Samarbeten 
Hela Tillsammans gör vi plats för vattnet-satsningen utgår från ett nära samarbete med resten av 
organisationen på VA SYD samt Malmö stad och Lunds kommun. Nedan listas några specifika 
samarbeten förutom den löpande kontakt som finns kontinuerligt.  

VA SYD 
Under året har vi medverkat, tillsammans med våra kollegor, i ett antal detaljplaner för att stötta i 
frågor kring skyfallshantering och samarbete med fastighetsägare.  

Vi har varit med på möten tillsammans med VA-projekt för att uppmärksamma hur vissa av VA SYDs 
projekt eventuellt kan utvecklas till att även hantera frågor inom skyfall, dagvatten och åtgärder på 
kvartersmark. Ett exempel på samarbete är den planerade separeringen på Sliparelyckan i Lund där 
det finns goda förutsättningar för att fördröja dagvatten, vilket är en fördel när dagvattnet kopplas 
på det befintliga systemet (troligen genom Västerbro). Vi separeringen finns även möjligheter att 
genomföra vissa skyfallsåtgärder och en dialog med kommunen pågår om vilket intresse de har av 
dessa åtgärder. 

Medlemmar från gruppen sitter med i ett flertal interna grupper och projekt, tex storstadsprojektet, 
grupp för recirkulering av vatten, driftgrupper, samarbete med dagvattenföroreningar. Det pågår 
även ett samarbete med REWAISE, något som ska utvecklas och bli tydligare under 2022.  

En milstolpe för 2021 var att ”VA SYD föregår med gott exempel och samarbetet internt utökas så att 
det i samband med ombyggnationer av VA SYDs egna anläggningar samtidigt görs plats för vatten 
och möjliggör smart vattenanvändning”. Under våren 2021 inventerades Bulltofta vattenverk, Källby 
vattenverk, Klagshamns avloppsreningsverk och Sjölunda avloppsreningsverk för att ta fram förslag 
på hållbara dagvattenlösningar som kan genomföras på ett enkelt sätt på anläggningarna. 
Inventeringarna och förslagen gjordes av en praktikant som läste till landskapsingenjör. Det pågår 
även ett samarbete med Fastighet för att ta fram rutiner för att dagvattenhantering och smart 
vattenanvändning ska bli en naturlig del i all om- och nybyggnation av VA SYDs fastigheter.   

Malmö stad 
Inom Malmö stad finns den förvaltningsövergripande skyfallssamordningsgruppen, där Tillsammans 
gör vi plats för vattnet ingår. Där diskuteras alla frågor rörande skyfallsarbetet i kommunen. 
Tillsammans med skyfallssamordningsgruppen arrangerades en välbesökt ”Snacka med macka”-
frukostföreläsning digitalt för alla intresserade tjänstepersoner på förvaltningarna. Stort deltagande 
och engagemang! 

Under året har vi medverkat i samarbete kring framtagande av ett antal olika riktlinjer inom 
kommunen, bland annat skyfallsriktlinjer, riktlinjer för dagvattenhantering i planprocessen och en 
mall för uppdragsbeskrivning vid upphandling av utredningar för dagvatten och skyfall.     

Projektet har genomfört en utbildning för de entreprenadansvariga för markskötsel inom Fastighets- 
och gatukontoret med syftet att ge exempel på enkla åtgärder för att fördröja nederbörd inom 
ramen för underhåll. 
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Lunds kommun 
Under hösten inrättades en samordningsgrupp på handläggarnivå mellan VA SYD och Lunds kommun 
med fokus på vattenfrågor. Syftet med denna grupp är att den ska bereda frågor som ska beslutas 
inom respektive förvaltning eller på politisk nivå. En första uppgift för gruppen är att lägga upp en 
plan för att aktualisera de olika planerna inom Lunds vatten.  

Vi har genomfört utbildning för entreprenörer för park- och gatuunderhåll, Markentreprenad och 
Green Landscaping, med syftet att ge exempel på enkla åtgärder för att fördröja nederbörd inom 
ramen för underhåll. Ett antal mindre åtgärder har genomförts inom ramen för underhåll. Dessa ska 
utvärderas med avseende på kostnadseffektivitet under 2022.  

Det har genomförts en utbildning kring dagvatten och skyfall för Lundafastigheter tillsammans med 
representanter från Lunds kommun.   

Forskning, universitet och högskolor samt andra intressenter 
Som ett sätt att driva på marknaden för produkter inom området ingick Tillsammans gör vi plats för 
vattnet 2020 ett samarbete med Ingvar Kamprads Design Center (IKDC) där masterstudenter fick 
arbeta med uppgiften ”rainwater harvesting”. VA SYD fortsatte att stötta två av studentgrupperna, 
ett som gjordes som examensarbete tillsammans med oss, LKF och BoKlok och ett som drevs som ett 
separat projekt tillsammans med oss. Det förstnämnda fick mycket bra mottagande och ledde till en 
hel del medial uppmärksamhet. De utvecklar nu sin prototyp More than rain vidare för att 
förhoppningsvis kunna ta fram en produkt på marknaden. 

  

Bild: Detalj från studenterna Lisa Laugs och Elisabeth Langers masterarbete ”More than rain” 

Vi är involverade i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som experter eller bollplank. Vi blir 
även intervjuade och medverkar i flertalet examensarbeten. 
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Under 2021 har arbetet, som drivs av Svenskt Vatten, med att undersöka möjligheten att ställa krav i 
ABVA fortsatt, bland annat med en samhällsekonomisk analys. Vi har även medverkat i RISE SVU-
projekt kring juridiska hinder för  

I slutet av året beviljades pengar för fyra projekt där vi medverkar; 

-  WiCiD (drivs av DHI) som ska utveckla processer och digitala lösningar som ska bidra till att 
lyfta vattnet som strukturerande och värdeskapande resurs i staden utveckling  

- SODA (drivs av RISE, UDI2), Samverkan för att en hållbar dagvattenhantering på 
kvartersmark.  

- IBGL (drivs av SBHuB och GrönaTak), Ökad implementering av funktionella blå-gröna 
lösningar i den hållbara staden.  

- Övergång till en hållbar och multifunktionell dagvattenhantering i befintlig bebyggelse (LTU, 
SLU, Östersund).  

Vi har även tillsammans med Sweden Water Research och LTH sökt medel för att arbeta med att 
utveckla certifieringssystem för hållbart byggande. Projektet har inte beviljats medel.  

Vi har haft två praktikanter under året. Den ena var landskapsingenjör och tittade på 
dagvattenlösningar på våra egna anläggningar och i stadsmiljö samt tog fram en del typritningar. Den 
andra var statsvetare och tittade på certifieringar utifrån ett vattenperspektiv och på konkreta siffror 
som kan visa på nyttan att hantera vatten på ett mer hållbart sätt.  
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Fysiska åtgärder 

Driftåtgärder och utredningar 

Djupadal 

Under 2021 har det gjorts mätningar på kvalitén på vattnet i Djupadal för att se om det håller en 
sådan kvalitet att det kan användas för bevattning i Malmös parker. Mätningarna har vid vissa 
tillfällen visat på relativt höga halter av bakterier. Då den utredda dagvattenkiosken i Djupadal är 
ganska komplicerad och kostsam avvaktas byggnation tills vi får mer relevant information kring vilken 
kvalitet dagvattnet behöver hålla och tills vi fått in driftkunskap från dagvattenkiosken i Brunnshög.   

Pildammen 

Under hela 2021 har det pågått mätningar i dagvattesystemet i närheten av Pildammen i Malmö. 
Detta för att undersöka basflödet för att se om det dricksvatten som används för att fylla Pildammen 
kan ersättas med dagvatten. Under 2022 kommer kvaliteten på vattnet att utredas, samt 
möjligheterna att bygga en anläggning som tar vatten från dagvattennätet till Pildammen.  

Spolning och filmning 

Som en fortsatt utredning kring det som gjordes i Söderkulla 2020 har ca 15 000 meter ledning (55% 
spill och 45% dag) filmats och spolats i Lindängen, Bergdala, Högaholm och Almvik (uppströms 
Söderkulla). På sträckorna har det plockats upp ca 1 000 ton sediment, varav 40% i 
spillvattenledningarna. I Lindängen har även två dagvattenmagasin rengjorts.  

I Gröndal har ett kombinerat magasin rengjorts från rötter och ca 30 ton sediment och vid Fosie 
trafikplats har ett dagvattenmagasin rengjorts från rötter och ca 25 ton sediment.  

I Lund vid Solvägen-Tornavägen har ett spillvattenmagasin rengjorts från ca 5 ton sediment. Det har 
även genomförts utredningar för att hitta tillskottsvatten som kan användas för bevattning, bland 
annat i Gastelyckan.  

Resultat från filmning och undersökning skickas vidare till olika delar av linjeorganisationen.   

Fysiska åtgärder 

Danska vägen 

På förslag av, och i samarbete med, oss har Tekniska förvaltningen byggt en torrdamm på ca 300 m3 
vid på Oscarshem i norra Lund. Kommunen valde att genomföra projektet som en skyfallslösning, 
vilket innebär att dammen inte fylls förrän ledningsnätet går fullt. Åtgärden minska risken för 
marköversvämning för de fastigheter som ligger mellan dammen och järnvägen, Projektet ska 
utvärderas och förhoppningsvis ska det kunna användas som ett exempel på en kostnadseffektiv 
lösning för att fördröja skyfall. 

”Enkla åtgärder” Lund 

På förslag av, och i samarbete med, oss har Tekniska förvaltningen och Markentreprenad genomfört 
ett tiotal åtgärder inom ramen för underhåll. Åtgärderna har handlat om att hyvla av gräskanter så 
att dagvatten kan rinna från asfaltsytor mot gräsytor. Många av de åtgärdade platserna har tidigare 
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haft en naturlig avrinning mot gräsytor, men när gräset har vuxit till så har det bildats en vall som gör 
att vatten leds utmed gräskant till en rännstensbrunn. Dessa åtgärder ska utvärderas med avseende 
på kostnadseffektivitet, men vi väntar på att få kostnadsuppgifter från Markentreprenad. 
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Kvantitativa mål 2022  
 2018 2019 2020 2021 (mål/resultat) 2022 
Antal bortkopplade stuprör 74 180 360 500/160 500 
Antal besökta brf:er 7 10 6 10/15 12 
Antal samarbete fastighetsbolag 2 5 5 5/?* - 
Föredrag och besök 17 36 9 32 30 
Besökare webb 4 000 6 000 28 841 35 000/?** ** 
Press 15 18 29 25/71 40 
Instagram följare 0 306 703 1000/1085 1500 

 

*svårt att definiera samarbete, detta mål stryks till nästa år 
**ändring i hur statistik samlas in gör att det inte går att mäta denna typ av siffror 

 

 



Kundservice 040-635 10 00 
kund@vasyd.se 

vasyd.se

Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om 
det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag.  
Vi hanterar 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.
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