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VA SYD FINNS I FYRA KOMMUNER OCH GER SERVICE ÅT 
EN HALV MILJON MÄNNISKOR

VA SYD är ett kommunalförbund, 
som består av VA-verken i Burlöv, 
Eslöv, Lund och Malmö. 



”HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR?”



EN FÖRSMAK AV FRAMTIDEN?

• Morgonen och förmiddagen den 31 
augusti 2014 föll lika mycket regn 
över Malmö som det normalt faller 
under hela juli och augusti. 



HUR REGNADE DET?

• Regnet över Malmö var ett ovanligt 
kraftigt skyfall, ett rekordregn. Över 
centrala Malmö föll 120 mm regn 
under sex timmar – en femtedel av 
den förväntade årsnederbörden. 

• Ett sådant 6-timmarsregn motsvarar 
en 300-årshändelse. 

• På många håll i staden hade varken 
avloppssystemet, gatuavvattningen 
eller ”mjuka” ytor med infiltrerande 
förmåga någon rimlig chans att hålla 
jämna steg med regnets mängd och 
intensitet. 

• När allt fylldes eller redan var fullt 
(ledningsnätet, instängda lågpunkter i 
gatunätet, grönytor mm) växlade regnet upp i 
fler och kraftigare skurar. Intensiteten i den 
sista trekvarten motsvarar ett 30-årsregn. 

http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/extremt-kraftigt-regn-over-malmo-1.77503



OMEDELBARA KONSEKVENSER



KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR 31/8 3014

• 2400 anmälningar om 
källaröversvämning

• 450 direkta krav från 
fastighetsägare

• 1400 regresskrav



VAD STOD I FOKUS PÅ  VA SYD DEN 31/8 2014?

• Förstärkning av beredskapspersonal

• Hålla de stora pumpstationerna i funktion

• Stämma av risken för dricksvattenkontamination

• Krisledning, kontakt med Malmö stad

• Laga den tryckavloppsledning som brister under dagen

• Info på hemsidan, planera för att hantera kundsamtal och mejl

• Planera för att omfördela personalresurser bland 
utredningsingenjörerna

• Risk för mer regn till kvällen?



ÄR DET LEDNINGSNÄTET SOM ÄR FÖR KLENT?
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ELLER ÄR UTJÄMNINGSMAGASINEN FÖR FÅ?

• Idag finns en handfull 
underjordiska 
utjämningsmagasin i Malmö

• För att omhänderta volymerna 
från 31/8 2014 skulle vi 
behöva omkring 3000 till



Anne Adrup, Svenskt Vatten (NA 10/9 2015)



ANDRA PLATSER ATT FINNA VOLYMERNA SOM BEHÖVS



Malmö har jobbat länge med 
trög dagvattenhantering i 
nybyggnadsområden och i 
enstaka befintliga områden. 
Skyfallshantering kräver mer av 
detta.

SÄRSKILDA UTMANINGAR
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Bunkeflostrand



Bunkeflostrand



VAD GÖR VA SYD SEDAN 31 
AUGUSTI 2014?
• Kommunikation med kunder
• Media
• Hantering av skadekrav
• ”Utbilda” politiker och 

kommunala kollegor
• Ta fram en skyfallsplan, 

tillsammans med kommunen
• Fortsätta utreda åtgärder på 

ledningsnätet



SKYFALLSPLAN FÖR MALMÖ

Plan för Malmös vatten

Skyfallsplan

Strategi
Åtgärder

Beredskap

VA-utbyggnad

Vattendrag

Rekreation

Staden vid havet

Havsbruk

Miljögifter

Kustnära bebyggelse

Dagvattenplan

(etc.)

Havsnivåer



VART STRÄVAR SKYFALLSPLANEN?

• Mål: Öka stadens 

motståndskraft mot skyfall och 
minska riskerna för allvarliga 
materiella och personella skador, 
samt minimera störningar för 
samhället.

• Vision: Inga skador eller 

kraftiga olägenheter ska uppstå 
i någon del av staden vid skyfall.



VAD MENAR VI MED SKYFALL?

• Skyfall: regn som inte 
kan hanteras i 
ledningsnätet eller av 
marken och som 
orsakar störningar i 
trafik, översvämningar i 
bostadsutrymmen och 
olägenheter för de som 
bor och verkar i staden. 

Foto Henrik Thorén



STRATEGIDELENS INNEHÅLL

• Kort om gällande lagstiftning

• Behovet av ett samordnat skyfallsarbete

• Kostnader och finansiering

• Olika typer av åtgärder

• Nästa steg – åtgärdsplaner och kontinuerlig 
skyfallssamordning inom kommunen



ÅTGÄRDSDELEN

• Genomförandeinriktad 

• Beskriva när och hur 
åtgärder ska utföras på 
olika platser

• Uppskattad kostnad

• Klargöra finansiering av 
varje projekt



BEREDSKAPSPLAN

• Beredskapsplanen ska 
tydliggöra hur stadens 
viktigaste funktioner 
upprätthålls i händelse av 
skyfall. Prioriterade vägar 
och objekt, hur mildras 
konsekvenser etc.



LÄRDOMAR
• Skyfallsproblematiken är en relativt ny fråga för kommunerna att 

hantera, i synnerhet när det gäller vem som måste agera i frågan. 
Skyfallsplanering kräver personalresurser. 

• Självklart för de flesta inom VA-branschen att skydd mot 
översvämning till följd av skyfall inte främst är en rörnätsfråga. 
Andra aktörer vaknar långsammare. 

• Behovet av kunskapshöjning ska inte underskattas. Gäller 
allmänhet, kommuner, myndigheter och beslutsfattare.



• Intresse varierar med 
aktualitet

• Oklar finansiering
• Kommer att innebära stora 

investeringar för staden 

UTMANINGAR



ALLA SKA MED!

SDS 31 augusti 2015



DET BERÖR ALLA

SDS 28/8 2015



DET HÄNDER INTE BARA I MALMÖ

Sundsvall: 50 mm på 30 min

Hallsberg: 100 mm på 24 timmar

Sundsvalls Tidning 7/9 2015
DN 7/9 
2015



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!


