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Abstract 
This report is based on a climate and vulnerability analysis that identifies risks for 
human health as a consequence from climate change. The analysis pinpoints several 
systems in society, connected to urban planning, that will be subject to the risks from 
a warmer and wetter climate. From the climate and vulnerability analysis drinking 
water is identified as a parameter that should be further investigated due to its 
importance for human life. The area of study, Botkyrka municipality in Sweden, is 
today using lake Mälaren for drinking water but research shows that the water quality 
of Mälaren will be negatively affected by a changed climate. Botkyrka has 
groundwater resources that can be used for drinking water, both today and for the 
future. Today many of these resources are used for gravel mining, which is putting 
the use for drinking water at risk. Plans exist to phase out these gravel-mining areas 
but then the municipality want to develop them with housing. Therefore is it of great 
importance that the municipality takes care of these areas in planning to establish and 
maintain water recourses reserves. Botkyrka should make a plan over the water 
supply in the municipality, to identify and protect important water supply areas. The 
municipality should also see the protection of water supply areas in planning as both 
a regional and local interest.  
 
Keywords: Climate change, urban planning, climate adaptation, drinking water, 
water resources, municipality 
 
Title: Health effects as a consequence of climate change - risks and measures in the 
municipality of Botkyrka; an in-depth study of planning for a fulfilling drinking water 
quality. 
 
 



Sammanfattning 
Den här rapporten baseras på en klimat- och sårbarhetsanalys som identifierar de 
hälsoeffekter som uppkommer i och med ett förändrat klimat. Analysen pekar ut 
flera samhällsystem som kommer att påverkas av klimatförändringarna men som kan 
anpassas med hjälp av samhällsplaneringen. Utifrån klimat- och sårbarhetsanalysen 
har parametern dricksvatten undersökts närmare då tillgången till rent dricksvatten är 
grundläggande för allt mänskligt liv.  
 
Botkyrka kommun tar idag sitt dricksvatten från Mälaren. Forskning visar dock att 
Mälarens vattenkvalitet hotas av klimatförändringarna. Den pågående 
havsnivåhöjningen kommer i slutet av seklet leda till en ökad risk för större inbrott 
av saltvatten i Mälaren. Brunifieringen, en ökad halt av näringsämnen och humus i 
råvattnet, är ytterligare ett hot mot dricksvattenkvaliteten och kommer att öka i och 
med större nederbördsmängder i framtiden.   
 
Botkyrka har genom sina stora isälvsavlagringar bra naturliga förutsättningar för att 
producera grundvatten av god kvalitet, vilket är vatten som kan användas för 
dricksvatten, både idag och i framtiden. De stora isälvsavlagringarna bidrar också till 
goda förutsättningar för att framställa ballastmaterial till bygg- och 
anläggningsindustrin. Det innebär en målkonflikt mellan dessa olika prioriteringar, 
vilken har blivit synliggjord under senare år i och med den ökade kunskapen kring 
behovet att säkerställa en robust, kvalitetssäkrad och långsiktig lösning för 
kommunens och regionens dricksvattenförsörjning.  
 
Idag pågår grustäktsverksamhet på flera platser i kommunen, vilket innebär en 
negativ risk för vattenresursens funktion som dricksvatten. Vid grustäktsverksamhet 
forslas många lager grus bort, vilka fyller en funktion vid naturlig rening av 
grundvattnet. I och med det ökar riskerna för att vattnets naturliga rening kommer 
att påverkas negativt. En ökad risk finns även för föroreningar från verksamheten i 
sig, där fordon på grustäktsområdet kan leda till spill av olja och andra kemikalier.   

 
Kommunen arbetar för att grustäktsverksamheten ska avvecklas. I samrådsförslaget 
till den nya översiktsplanen har kommunen istället förslag på att exploatera dessa 
områden. Det kan innebära andra risker, som kan ha negativ påverkan på 
grundvattenkvaliteten, om dessa områden exploateras. Kommunen behöver därför se 
över de exploateringsförslag som finns på grustäktsområden. 
 
Kommunen behöver upprätta en vattenförsörjningsplan för att kunna säkerställa en 
robust, kvalitetssäkrad och långsiktig lösning för kommunens och regionens 
dricksvattenförsörjning. Med en sådan plan kan prioriterade vattenområden, för 
framtida dricksvattenförsörjning, identifieras och skyddas.  
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1. Inledning 
Prognoserna som presenterar framtidens klimat är skrämmande och visar också på en 
värre situation än vad som tidigare beräknats. Världen kommer få ett extremare klimat 
vilket för Sveriges del innebär ett varmare och blötare klimat med stigande havsnivåer 
som påverkar samhället på många olika plan. Utifrån detta fokuserar denna rapport på 
klimatförändringarnas påverkan på människors hälsa. En ökad temperatur leder till fler 
värmeböljor samt mer utsatthet för pollen, luftföroreningar och sjukdomar. 
Klimatförändringarna kommer också leda till en ökad nederbörd och ett fuktigare 
klimat, vilket i sin tur innebär fler översvämningar, ras, skred samt spridning av 
föroreningar. Som en konsekvens av att klimatet blir varmare smälter världsisarna och 
havsvattnet expanderar, vilket gör att havsnivåerna stiger. Ett stigande hav kan 
innebära stora konsekvenser för den bebyggda miljön, men också för dricksvattnet i 
Stockholms län. Saltvatten kan tränga in i privata brunnar men framförallt i Mälaren 
som fungerar som dricksvattentäkt för många kommuner. För samhällsplaneringen 
finns många utmaningar när det gäller klimatförändringarna. För planerarna handlar 
det dels om minska utsläppen av växthusgaser, men också om att anpassa samhället 
efter de klimatförändringar som sker. 
 
Den här rapporten utgörs av en klimat- och sårbarhetsanalys som används för att 
analysera klimatförändringarnas påverkan på samhället och främst människors hälsa. 
Analysen i denna rapport utgår från den klimat- och sårbarhetsanalys som har gjorts på 
nationell nivå. Samt den klimat- och sårbarhetsanalys som Botkyrka kommun har 
utfört för den egna kommunen. Fokus i Botkyrkas analys har avsett riskerna på den 
bebyggda miljön utifrån ett klimatperspektiv. Den klimat- och sårbarhetsanalys som 
presenteras i denna rapport tar steget längre och fokuserar på vilka hälsoeffekter som 
uppkommer i och med ett förändrat klimat, samt vilka anpassningsåtgärder som 
kommunen bör arbeta med. Många av de aspekter som identifieras i klimat- och 
sårbarhetsanalysen är viktiga för att samhället ska kunna fortsätta utvecklas. Den 
parameter som identifierades som extra viktig i den här rapportens klimat- och 
sårbarhetsanalys var dricksvatten. Dricksvatten i Stockholms län och Botkyrka 
kommun har för de flesta människor alltid varit en självklarhet. En diskussion kring 
tillgången till bra dricksvatten har inte varit prioriterad då vi oftast har tagit 
dricksvattnet för givet. Många kommuner tar idag sitt dricksvatten från Mälaren och 
fler planerar att göra så. Det innebär ofta att kommunerna avslutar sina egna 
vattentäkter vilket resulterar i större beroende av Mälaren som dricksvattentäkt. 
Mälaren omfattas dock av många risker då stora fartyg går på vattnet, renat 
avloppsvatten släpps ut, många industrier och jordbruk ligger i anslutning till Mälaren. 
Alla dessa risker kan komma att påverka vattenkvaliteten. Förutom de redan nämnda 
riskerna hotas Mälaren av översvämningar, saltvatteninträngning från 
havsnivåhöjningen samt ökade halter av humus och näringsämnen som en följd av ett 
varmare klimat. Utifrån denna kunskap är reservvatten är en nödvändighet om en kris 
skulle inträffa med Mälaren.  
 
Botkyrka kommun, som ligger i södra delarna av Stockholms län, har genom sina 
isälvsavlagringar bra naturliga förutsättningar för att producera grundvatten av god 
kvalitet som kan användas för dricksvatten idag och i framtiden. I denna rapport 
undersöks möjligheten för Botkyrka kommun att få en robust och klimatsäkrad 
dricksvattenförsörjning i framtiden då Mälarens framtid är oberäknelig. Här har 
samhällsplaneringen en viktig roll i klimatanpassningsarbetet. Översiktsplanen, med 
hjälp av plan- och bygglagen samt miljöbalken fungerar som viktiga verktyg för 
planerarna gällande dricksvattenfrågor. Ett långsiktigt perspektiv är centralt då möjliga 
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lösningar ska fungera både idag och i framtiden. Den här rapporten vill synliggöra de 
risker som uppkommer från klimatförändringarna och hur samhällsplaneringen kan 
bidra till att minimera riskerna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att göra en genomgång av vilka hälsoeffekter som 
uppkommer i och med ett förändrat klimat i Botkyrka kommun samt vilka åtgärder 
som kommunen bör arbeta med. Vidare är syftet, utifrån dessa hälsoaspekter, att göra 
en fördjupning av hur Botkyrka ska planera, med hjälp av verktyg som plan- och 
bygglagen, miljöbalken och översiktsplaneringen, för att säkra en god 
dricksvattenförsörjning med vatten av god kvalitet.  
 
Frågeställningarna är därmed: 

• Vilka hälsoeffekter finns i och med ett förändrat klimat i Botkyrka kommun? 
• Vilka risker och möjliga åtgärder finns?  
• Hur ska Botkyrka kommun få en robust och klimatsäkrad 

dricksvattenförsörjning med vatten av god kvalitet? 
 
Det övergripande målet med denna rapport är att belysa klimatförändringarna och 
deras påverkan på människors dagliga liv. Dessutom avser rapporten att synliggöra 
samhällsplaneringens roll och möjligheter i klimatanpassningsarbetet, samt vikten av 
att fördjupa sig i dricksvattenfrågor då vatten är grundläggande för allt mänskligt liv. 
Rapporten vill förmedla detta vidare till Botkyrka kommun men också fungera 
vägledande för andra kommuner.  

1.2 Avgränsningar 
Genom att upprätta en klimat- och sårbarhetsanalys beskriver denna rapport de 
hälsoeffekter som uppkommer av ett förändrat klimat. Utifrån klimat- och 
sårbarhetsanalysen kommer endast parametrar gällande effekter på människor hälsa att 
presenteras, trots att klimatförändringarna kan påverka andra parametrar än 
människors hälsa. En mer djupgående diskussion kommer föras kring 
dricksvattenförsörjningen i Botkyrka. Ett regionperspektiv kommer i mindre skala 
även att diskuteras då Botkyrka är en del av Stockholmsregionen och dricksvatten 
sträcker sig över kommungränser.  
 
Avgränsningen kommer ligga på hur planeringen bör ses över och hur kommunen bör 
planera för att säkra de vattenresurser, framförallt grundvatten, som finns inom 
kommunens gränser. Ingen ingående beskrivning gällande hur dricksvatten renas eller 
vilka typer av sjukdomar som kan uppkomma kommer att göras. Gällande 
klimatförändringar används data som tittar fram till år 2100, även om 
klimatförändringarna kommer att pågå längre än detta sekel. Skälet för denna 
avgränsning är att tillgänglig data som är någorlunda tillförlitlig endast sträcker sig över 
detta sekel.  

1.3 Läsanvisningar 
Rapporten har två olika målgrupper, Botkyrka kommun och KTH, vilket innebär att 
vissa delar är mer praktiska och andra mer teoretiska. Botkyrka kommun kan 
framförallt använda sig av klimat- och sårbarhetsanalysen, samt avsnittet kring 
dricksvatten i Botkyrka. Vidare hoppas författaren att åtgärds- och 
diskussionsavsnitten kan bidra till kommunens arbete med dricksvattenfrågor i 
framtiden. Rapporten kan fungera som två delar, antingen bara som en klimat- och 
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sårbarhetsanalys eller med en fördjupning på dricksvatten. Men sårbarhetsanalysen 
ligger till grund för dricksvattenavsnittet då klimat- och sårbarhetsanalysen visar att 
klimatförändringarna kan komma att öka risken för att dricksvattenkvaliteten 
försämras. 
 
Denna rapport är mer praktisk utformad för att kunna bidra till Botkyrkas strategiska 
planarbete. I detta fall har det varit viktigare att fokusera på hur rapporten praktiskt 
kan bidra istället för att lägga fokus på tunga planeringsteorier.   
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2. Metod 
Nedan presenteras de metoder som använts i denna rapport, både rent teoretiskt men 
även hur de har tillämpats specifikt i denna rapport.  

2.1 Litteraturstudie 
Rapporten baseras på en litteraturstudie där relevanta texter, rapporter, program, 
planer och artiklar har använts för att förstå problematiken kring hälsoeffekter från 
klimatförändringar, med en fördjupad kunskap om dricksvattenförsörjning. En 
litteraturstudie har gjorts i alla delar av rapporten, men främst i klimat- och 
sårbarhetsanalysen som behandlar hälsoeffekter av ett förändrat klimat. Klimat- och 
sårbarhetsanalysen som har gjorts i denna rapport har utgått från tidigare gjorda 
sårbarhetsanalyser, dels på nationell, regional och kommunal nivå. Tryckta dokument 
men också information från internet har bidragit med specifik kunskap om Botkyrka 
kommun. En litteraturstudie har också gjorts i den fördjupning av dricksvattenfrågor 
som rapportens andra del omfattar. Här har information om dricksvatten samlats in 
främst från myndigheter i form av lagar men också dokument från Länsstyrelserna och 
EU.   

 
En litteraturstudie grundas i en textanalys, vilket innebär att alla texter som inkluderas i 
studien måste läsas och tolkas (Bergström & Boréus, 2012). Textanalysen som gjorts i 
denna rapport har varit av enkel karaktär och som utgått från att samla väsentlig fakta 
till underlag för rapporten. Utifrån varje text har selektiva val gjorts för att urskilja vad 
som är väsentligt och vad som ska undersökas (Bergström & Boréus, 2012). Många av 
de texter som har använts har producerats av myndigheter, såsom regering, 
länsstyrelser och kommun, vilket kan innebära en viss vinkling av dokumenten. 
 
Vid en textanalys brukar det talas om hermeneutiken, vilket innebär läran om läsning och 
tolkning, och dess påverkan på analysen. Inom begreppet finns den så kallade 
hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln utgår från aspekten att en text kan 
analyseras utifrån dess helhet som text eller utifrån helheten från delarna i texten. I sin 
tur innebär detta att forskaren måste förstå huruvida en term eller liknande måste 
tolkas utifrån textens helhet, en del eller möjligtvis i ett större perspektiv utanför 
texten för att kunna få en större förståelse för hur termen ska tolkas (Bergström & 
Boréus, 2012). Det är oftast viktigast att sätta in texten i ett sammanhang och inte bara 
plocka små bitar ur en text utan att förstå textens helhet (Gustavsson, 2004). Den 
andra delen av hermeneutiken omfattas av förförståelse vilket innebär att varje läsare 
tolkar texter utifrån dess egen förförståelse (kan också kallas ”fördomar”). Därmed 
baseras vår förståelse och texttolkning på våra tidigare kunskaper, hur vi är som 
individer, vilka sociala sammanhang vi är vana vid och så vidare (Bergström & Boréus, 
2012). Svårigheter kommer alltid att finnas beträffande förståelsen om vad en 
författare har velat säga med sin text i och med att textens innebörd kan förändras i 
och med vem som läser den. Det viktigaste med förförståelse är att vara medveten om 
den och dess påverkan på vår tolkning av texten (Gustavsson, 2004). Denna rapport 
fokuserar på tolkning av textens innebörd utifrån ett forskarperspektiv vilket innebär 
att forskaren fungerar som en mottagare som använder texten för speciella 
tolkningssyften (Bergström & Boréus, 2012). För denna rapport bör därmed nämnas 
att texterna har tolkats utifrån ett samhällsplanerarperspektiv då författaren har den 
bakgrunden. Det innebär att texterna kan ha en annan vinkling eller att författaren av 
texten har en annan målgrupp. Ett forskarperspektiv har funnits och har tolkats utifrån 
ett sådant syfte. 
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När en textanalys görs i samhällsvetenskapliga studier bör validitet tas upp. Validitet 
innebär att det som avses att mätas, faktiskt mäts (Bergström & Boréus, 2012). De 
texter som analyseras ska vara relevanta för det som undersöks. Dock innebär inte god 
validitet explicit en god undersökning utan det krävs även att forskaren är noggrann 
och har precision vid undersökningarna. Detta brukar gå under benämningen reliabilitet 
(Bergström & Boréus, 2012). När en textanalys görs krävs det att läsningen av texten 
är noggrann för det syfte som finns med studien (Gustavsson, 2004). Texterna som 
har valts ut för denna rapport har valts med noggrannhet. Dock finns det många olika 
dokument inom ämnet klimatförändringar. Här har författaren valt ut dokument som 
stämmer överens med det synsätt som författaren står för. Det gäller också att vara 
noggrann i de tolkningar som görs, så att texterna uppfattas så nära som möjligt med 
textens författares mål. Det för att en förståelse för vad författaren vill säga med sin 
text är inkluderad.  

 
Sammanfattningsvis ska en bra textanalys omfattas av en relevant forskningsfråga som 
använder sig av en valid metod för att besvara frågan. Undersökningen som följer ska 
vara tillförlitligt utförd i alla steg som följer i analysen. Därmed bör också de texter 
som analyseras vara lämpliga för det som undersöks och ha ett sammanhang, samt att 
källhänvisningen ska vara korrekt utförd. Sist men inte minst ska en förståelse för hur 
forskaren påverkar analysen vara inkluderad och en medvetenhet om vad det är man 
forskar kring är grundläggande (Bergström & Boréus, 2012). 
 
Textanalys är en metod som kan ge mycket information då möjligheten till att få tag på 
dokument idag är mycket stor. Risken finns dock att viktig information missas då 
mängden material är stort. Här är det alltid tänkbart att det som är väsentligt missas 
och fokus läggs på mindre viktigt material. Noggrannheten i urvalet är därmed 
grundläggande för en bra textanalys, liksom forskarens förförståelse då texterna kan 
tolkas på många olika sätt.  

2.2 Intervjuer 
Vid de intervjuer som genomförts har möten har satts upp med lämpliga 
intervjupersoner. Intervju, som metod, har använts främst i fördjupningen av 
dricksvatten för att samla in data. Grundvattensamordnaren på länsstyrelsen i 
Stockholms län har intervjuats via telefon. Det för att få information kring vad 
länsstyrelsen planerar för framtiden gällande vattenfrågor men också hur länsstyrelsen 
ser på kommunens roll i dricksvattenfrågor. Planeringschefen för Botkyrka kommun 
har också intervjuats men fokus där har snarare legat på ett samtal och en diskussion 
kring dricksvattenfrågor kopplat till planering. Det för att få en förståelse för 
Botkyrkas tankar kring dessa frågor. Grundvattensamordnaren tillsammans med en 
annan tjänsteman på länsstyrelsen i Stockholms län har även varit tillgängliga för ett 
möte/intervju i uppstarten av rapporten då material till klimat- och sårbarhetsanalysen 
gällande hälsoeffekter har diskuterats. Till utvalda delar i klimat- och 
sårbarhetsanalysen, gällande dricksvatten och avlopp- och dagsvattenfrågor, har en 
VA-ingenjör på Botkyrka kommun intervjuats. Denna intervju har bidragit till en 
förståelse för kommunens arbete med dessa frågor, både idag och för framtiden. 
Utöver det har arbetsplatsen på Botkyrka kommun bidragit till spontana samtal, där 
tjänstemän på miljöenheten i Botkyrka har kunnat svara på korta frågor kring 
information om kommunen. 
 
Det finns inga standardregler för hur en kvalitativ intervju ska gå till utan en intervju 
kan se ut på många olika sätt. Precis som vid en litteraturstudie där en text kan läsas på 
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många sätt, kan en intervjuanalys uppfattas på olika sätt. Därmed kallas kvalitativa 
intervjuer ofta för ostrukturerade eller icke-standardiserade intervjuer (Kvale, 1997). 
Intervjuerna som finns i den här rapporten baseras framförallt på professionella- och 
forskningsintervjuer men också spontana samtal och möten där målet har varit att 
genomföra en tankesmedja. Forskningsintervjuerna baseras på medvetna frågor där ett 
samspel mellan intervjuaren och den som blir intervjuad uppstår, vilket i sin tur kan 
leda till ett mer vardagligt samtal (Kvale, 1997). En forskningsintervju är av speciell 
karaktär då fokus ligger på upplevelser och information från den intervjuade, och att 
forskarens åsikter inte ska blandas in. I och med detta ska inte forskaren argumentera 
för egna åsikter utan vara så neutral som möjligt (Dalen, 2008). Detta har framförallt 
fungerat i telefonintervjun. Där har den intervjuade har bidragit med fakta, men 
intervjun har även lett till ett vardagligt samtal. I de två intervjuer som har gjorts med 
tjänstemän på kommunen samt det uppstartsmöte som funnits på länsstyrelsen i 
Stockholms län har fokus snarare legat på ett samtal och en diskussion kring ämnet. 
 
Det finns många aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. Denna rapport 
använder den så kallade specifika aspekten. Det innebär att det inte är de allmänna 
åsikterna som efterfrågas av intervjupersonen utan specifik information om saker och 
händelser. Vid intervjuer måste hänsyn tas till etiska frågor (Kvale, 1997). Personer 
som har blivit intervjuade för denna rapport har blivit upplysta om att de kommer att 
bli refererade och citerade. Informerat samtyckte, som detta kallas, innebär att man 
informerar undersökningspersonerna om vad syftet med intervjun är samt vilka risker 
och fördelar som finns med att delta.  
 
Svaren från respondenterna har analyserats utifrån författarens tolkningar. Författaren 
har i största möjliga mån försökt att förstå vad respondenten har beskrivit utifrån 
respondentens tankar men en förståelse måste finnas för att författaren själv kan tolka 
svaren utifrån sin egen förförståelse. Detta brukar tas upp i resonemang kring 
hermeneutisk tolkning då forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks, vilket kan 
styra inriktningen på analysen av intervjuerna. Reflektioner kring denna problematik är 
grundläggande vid rapportskrivning och vid själva utförandet av intervjuerna ska i 
största möjliga mån en viss distans hållas, för att minska påverkan på svaren från de 
intervjuade (Kvale, 1997). Validitet diskuteras i sammanhanget om kvalitén på 
forskningen vilket också kan innebära en granskning av forskningen (Kvale, 1997). För 
intervjuerna i denna rapport omfattas validiteten av att intervjupersonerna är lämpliga 
för det som ska undersökas. Personer med god kunskap och yrkeskunskap rörande 
hälsoeffekter av ett förändrat klimat, grundvatten ur ett dricksvattenperspektiv och 
planering är utvalda till intervjuerna. Dock finns det alltid en fråga kring hur urvalet av 
intervjupersoner har gått till och vem som är kompetent nog att avgöra urvalet. Det 
kan vara relevant att föra en diskussion kring betydelsen av lämpliga urval av 
intervjupersoner (Kvale, 1997, Dalen, 2008). Gällande intervjuerna i denna rapport så 
handlar validiteten också om att frågor som ställs vid intervjuerna är av den karaktär 
att de svarar på det som undersöks. Validitet handlar i mångt och mycket om att 
kontrollera och ifrågasätta så att tolkningen av intervjuerna inte blir snedvriden (Kvale, 
1997).  
 
Intervju som metod, har bidragit till att specifik kunskap inhämtas från personer som 
är insatta i det ämne som efterfrågas. Metoden kan därmed ge information som skulle 
ha kunnat vara svår att hitta på annat sätt, till exempel genom textanalys. Information 
kan också ha framkommit som inte finns i tryckta former och den kan därmed 
generera ny kunskap. Svårigheter med intervjuer är att välja rätt typ av respondent. I 
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det här fallet har i stor utsträckning informationen från intervjuerna bidragit till 
avsnittet om dricksvatten. Det var svårt att hitta intervjupersoner till hälsoaspekterna, 
vilket har inneburit att den baseras mer på textanalys. Under en intervju kan det vara 
svårt för intervjuaren att få reda på allt som man vill, då det är upp till respondenten 
att svara på frågorna. Om inte rätt frågor ställs kan intervjuaren missa viktig kunskap, 
utan att vara medveten om det.  

2.3 Deltagande observation på Botkyrka kommun 
Då författaren till rapporten haft sin arbetsplats förlagd till miljöenheten i Botkyrka 
kommun har en del av informationen till rapporten hämtats från olika tjänstemän på 
avdelningen. Där har jag fått hjälp med att bolla idéer med olika handläggare och 
klargöra problem som uppkommit. Jag har även varit delaktig i möten som har berört 
vissa delar av denna rapport och trots att allt inte har gett direkt information har det 
lett till nya tankar kring arbete.  

2.4 Klimat- och sårbarhetsanalys 
En klimat- och sårbarhetsanalys är ett verktyg för att identifiera och synliggöra de 
risker som samhället är utsatt för, utifrån de klimatförändringar som sker idag och i 
framtiden. I denna rapport har klimat- och sårbarhetsanalysen haft ett fokus på 
hälsoeffekter från ett förändrat klimat och lett till förslag på åtgärder för Botkyrka 
kommun gällande dessa risker. Klimat- och sårbarhetsanalysen är en analys som kan 
stå för sig själv, men har också fungerat som en metod för att fördjupa sig i en av de 
parametrar som uppkommit. I teoriavsnittet beskrivs hur klimat- och 
sårbarhetsanalyser har använts som ett verktyg på nationell, regional och kommunal 
nivå. I avsnittet nedan beskrivs metoden som har använts för att ta fram rapportens 
klimat- och sårbarhetsanalys. 

2.4.1 Morfologisk analys 
Rapporten har använt sig av metoden morfologisk analys i klimat- och 
sårbarhetsanalysen. Analysen grundas på rapporter utgivna av Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Botkyrka kommun. Dock är klimat- och sårbarhetsanalysen gjord 
av författaren av denna rapport och omfattar inte en detaljerad klimat- och 
sårbarhetsanalys. Detta innebär att valda parametrar endast gäller effekter på 
människors hälsa från ett förändrat klimat, medan andra parametrar är bortvalda. De 
klimatfaktorer som har valts är övergripande och analysen går inte in på detaljer för 
varje faktor. 
 
Metoden används för att kunna skapa en struktur av komplexa sammanhang genom 
att ordna och sortera alla inkluderade och svåröverskådliga parametrar. Metoden 
använder sig av olika begrepp istället för siffror för att göra bedömningar och är 
mycket användbar vid problem som är baserade på osäkerheter. Det ger en möjlighet 
att avgränsa, identifiera och åskådliggöra ett komplext problem. Då 
klimatförändringarna är ett komplext problem har morfologisk analys bidragit till att 
strukturera och bedöma dessa problem (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010). 
Klimatförändringarna omfattar många dimensioner och perspektiv som denna metod 
kan bryta ned för att få en bättre överblick. Metoden kan också användas i flera olika 
syften så som ta fram scenarier, strategier, policys och aktörsanalyser (Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, 2013).  
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Morfologisk analys omfattar fem arbetssteg, men endast tre stycken har använts i 
denna rapport då steg fyra och fem inkluderar datorkörning av lösningarna. Dessa två 
steg är inte alltid möjliga när det gäller klimatförändringar då i stort sett alla 
samhällsystem analyseras. Nedan presenteras de tre steg som har använts i denna 
rapport. Dessa utgår från Länsstyrelsens rekommendationer (se Länsstyrelsen, 2010), 
men har modifierats för att anpassas efter Botkyrka kommun. Därmed har vissa steg 
från analysen som gjorts av länsstyrelsen i Stockholms län tagits bort och fokus har 
legat på de tre steg som presenteras nedan: 
 

1. Första steget är att de perspektiv och parametrar som beskriver problemet 
identifieras. Vilka parametrar eller samhällssystem ska undersökas? 

2. Därefter identifieras olika viktiga faktorer som påverkar parametrarna, i denna 
rapport kallas dessa klimatfaktorer. Vilka klimatförändringar är viktiga i detta 
sammanhang? 

3. Steg tre omfattar att titta på alla tillstånd för att se vad som är möjligt och trovärdigt. 
Detta är själva bedömningen och analysen som beskrivs nedan. 

 
Systemet har beskrivits för varje parameter och viktiga komponenter har identifierats 
som är avgörande för systemets funktion. Systemen i denna rapport utgår från 
samhället och människors hälsa, vilket även innebär att tekniska system i samhället 
ingår i klimat- och sårbarhetsanalysen, då dessa system påverkar människor. När 
systemen beskrivits har de kopplats samman med de faktorer som påverkar systemen. 
Genom att beskriva ett system och kombinera det tillsammans med en klimatfaktor 
har konsekvenserna identifierats. Fokus har legat på de negativa konsekvenser då 
människors hälsa till största del kommer att påverkas negativt. Redundansen av 
systemen har analyserats för att se om det finns alternativ till systemen. Rapporten 
beskriver därmed systemet i form av Botkyrka kommun, synliggör de 
klimatförändringar som påverkar människors hälsa och identifierar de konsekvenser 
som uppkommer på systemet på grund av klimatförändringarna. När alla system 
kombinerats med berörda klimatfaktorer har en uppfattning om samhällets sårbarhet 
för klimatförändringar synliggjorts (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010). Detta blir 
mer överskådligt i de tabeller som presenteras i klimat- och sårbarhetsanalysen.  

 

 
 
 

 
Figur 1 visar en överblick över processen av en 
konsekvens- och sårbarhetsanalys vilken kan 

användas gällande påverkan på samhället från 
klimatförändringar (Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2010) 
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3. Klimatanpassningsarbete i samhällsplaneringen 
som en följd av klimatförändringarna 
De avsnitt som presenteras nedan sätter ramverket för denna rapport. De globala 
klimatförändringarna visar att en stor påverkan på vårt klimat både sker idag och 
kommer att ske i framtiden och kanske i större utsträckning än vad vi har räknat med. 
Hur dessa förändringar kommer att påverka människans hälsa är lättast att förstå 
genom klimat- och sårbarhetsanalyser, vilket har gjorts tidigare på nationell och 
kommunal nivå. På en kommunal nivå kan kommunen utifrån en klimat- och 
sårbarhetsanalys använda sig av samhällsplaneringen för att samhället ska 
klimatanpassas inför de utmaningar som vi står inför. Med hjälp av plan- och 
bygglagen samt miljöbalken kan översiktsplaneringen få ett starkare skydd för att 
minimera riskerna från de klimatförändringar som påverkar människors hälsa.  

3.1 De globala klimatförändringarna 
Klimatförändringar är förändringar av jordens klimat över tid. Dessa kan förklaras 
med både naturliga förändringar samt förändringar som uppkommit av mänsklig 
aktivitet. Den industriella revolutionen har inneburit ett större utsläpp av växthusgaser 
och idag beror de ökade halterna framförallt av en ökad förbränning av fossila 
bränslen. Det vanligaste begreppet inom klimatförändringarna kallas global 
uppvärmning och innebär att världens klimat är och kommer att bli varmare jämfört 
med förindustriell tid. Att den globala uppvärmningen är oundviklig är forskarna helt 
överens om och år 2007 kom IPCC (FNs klimatpanel) ut med en fjärde 
utvärderingsrapport som visade att de föregående 12 åren (1995-2006) var de varmaste 
åren som någonsin uppmätts (IPCC, 2013c). Skälet till att klimatet blir varmare brukar 
kallas ’radiative forcing’ och är ett mått på hur energibalansen av atmosfären kommer 
att påverkas av olika faktorer. Faktorer kan exempelvis vara växthusgaser vilka kan 
förändrar balansen mellan inkommande solstrålning och utgående infraröd strålning. I 
och med högre halter av växthusgaser minskar chanserna för den infraröda strålningen 
att studsa tillbaka från atmosfären vilket i sin tur leder till ett varmare klimat (IPCC, 
2013a). Se närmare i figur 2.  

 
 
 

  

Figur 2 visar hur växthusgaserna bidrar till att värmestrålningen 
bibehålls i atmosfären, vilket i sin tur bidrar till ett varmare klimat 
(Utsläppsrätt, 2013)  
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Varmare luft och vattentemperaturer leder till att världsisarna, framförallt på norra 
halvklotet, smälter. Det får som konsekvens att havsnivåerna höjs. En annan faktor 
som påverkar havsnivåhöjningen är värmeexpansion av världshaven då varmare vatten 
tar större plats än kallt. Värmeexpansionen av världens hav har bidragit med 57 
procent av den totala havsnivåhöjningen idag. Smältningen av glaciärer och polarisar 
står för 28 procent och minskning av inlandsisarna för resten (IPCC, 2013c; 
Worldbank, 2012). Sedan IPCCs beräkningar från 1993-2003 har minskningen av 
jordens istäcke trefaldigats. Minskningen påskyndas för varje år som går och 2012 var 
det året med minst istäcke på Arktis någonsin. Fortsätter isavsmältningen i samma takt 
kommer smältningen av isarna i sig själva att bidra med 15 centimeter till 
havsnivåhöjningen (Worldbank, 2012). Det är mycket troligt att människan har haft en 
märkbar påverkan på den fysiska och biologiska miljön under de senaste decennierna. 
IPCC ser tydligt en ökning i antalet nationella policys som behandlar 
klimatanpassningsåtgärder i samhället och trycker på att dessa bör användas (IPCC, 
2013c). 
 
I november 2012 kom Världsbanken ut med en ny rapport, Turn Down the Heat – Why 
a 4°C Warmer World Must be Avoided (Worldbank, 2013). Rapporten har ett fokus på 
hur utvecklingsländer kommer att påverkas av ett varmare klimat och vad detta 
innebär för deras försök att skapa hållbar utveckling. Rapporten omfattar en 
utveckling av IPCCs klimatscenarier och visar på forskning där klimatet kan komma 
att bli 4° varmare i slutet av detta sekel om inte några större förändringar av samhället 
sker. 
 
Idag ligger fokus på att klimatet inte ska bli varmare än 2° jämfört med förindustriell 
tid, vilket har fungerat som ett övergripande mål genom en internationell 
överenskommelse från klimatkonventionen i Köpenhamn år 2009. Men trots detta 
anser forskare idag att klimatet kommer bli varmare än så trots hårt arbete med dessa 
frågor. Arbetet som görs idag kommer troligtvis att innebära en ökning av 
medeltemperaturen i världen med 3,5 till 4° på hundra års sikt. De konsekvenser som 
är beräknade för en 2° höjning anses bli fördubblade i styrka i ett 4° varmare klimat 
och innebära stor påverkan på människor och samhället (Worldbank, 2012).  
 
I och med ett varmare klimat uppstår stora konsekvenser för människors hälsa. Som 
exempel har antalet värmeböljor ökat på grund av människans påverkan på klimatet. 
År 2010 uppstod en extrem värmebölja i Ryssland vilket ledde till att cirka 55 000 
människor dog, 25 procent av årsskördarna blev förstörda, cirka 1 miljon hektar mark 
brann och ekonomiska förluster som uppgick till 15 miljarder amerikanska dollar. 
Värmeböljor som den i Ryssland har tidigare beräknats uppkomma varje hundrade år, 
men nya scenarier visar att de kommer att öka tiofalt vid en höjning av klimatets 
temperatur med 4°. Världsbankens rapport visar att ett 4° varmare klimat troligtvis 
kommer att leda till ett medelvärde gällande förhöjd havsnivå med 0,5 till 1 meter, där 
norra halvklotet kommer få en högre höjning (Worldbank, 2012).  
 
IPCCs fjärde utvärderingsrapport (AR4), beskriven i början av detta avsnitt, 
publicerades år 2007 och har utvecklats av Världsbanken. De effekter från 
koldioxidutsläpp som har beskrivits av IPCC har fram till 2012 inte minskat utan 
intensifierats. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har fortsättningsvis ökat från 
förindustriell tid (278 ppm) till 391 ppm år 2012. Genom forskning om tidigare klimat 
kan forskare se att dagens koldioxidkoncentration är högre än den någonsin har varit 
de senaste 15 miljoner åren (Worldbank, 2012). Idag har den globala 
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medeltemperaturen ökat med cirka 0,8° från förindustriell tid. Denna ökning låter inte 
mycket i jämförelse med framtidens scenarier. Dock har förändringar i klimatet redan 
börjat uppstå och en ökning med 2° eller 4° kommer innebära enorma förändringar. 
För att göra en jämförelse kring vad ett 4° varmare klimat kan betyda så var skillnaden 
mellan dagens temperatur och den senaste istiden 4,5 till 7° lägre. Denna 
klimatförändring skedde över millenier, inte ett sekel. Men det bör belysas att en 4° 
uppvärmning fortfarande kan undvikas. Det finns tekniska och ekonomiska medel för 
att hålla nere utsläppen av växthusgaser och stanna innanför ramen 2°. 
Klimatpåverkan kommer att baseras på hur världens regeringar, den privata sektorn 
och människors valmöjligheter och beslut hanterar klimatförändringarna (Worldbank, 
2012).  
 
År 2013-14 kommer FN:s klimatpanel IPCC att komma ut med en ny rapport, Fifth 
Assessment Report, vilken förhoppningsvis kommer ge vidare vägledning kring hur ett 
varmare klimat kan motverkas och vad vi bör göra för att klimatanpassa våra 
samhällen (Worldbank, 2012). Avsnittet kring de globala klimatförändringarna avser 
att ligga till grund för förståelsen av komplexiteten hos klimatförändringarna och att vi 
måste göra något snarast för att minska konsekvenserna av ett varmare klimat. Detta 
då ny forskning visar på att det är klimatet kommer att förändras mer drastiskt än vad 
vi tidigare trott.  

3.2 Sårbarhetsanalyser i planeringen på nationell, regional och 
kommunal nivå 	   
Klimatförändringarna är ett komplext problem och det kommer ofta nya rön om vad 
som kommer att hända i framtiden. Därmed finns en förståelse för de osäkerheter som 
finns för planeringen då vi idag bestämmer vad vi vill göra för framtiden. För att få en 
översikt av vad klimatpåverkan och anpassningsarbetet innebär för Sveriges invånare 
har sårbarhetsanalyser gjorts på nationell, regional och kommunal nivå.  
 
Den nationella Klimat- och sårbarhetsutredningen gav år 2007 ut Sverige inför 
klimatförändringarna – hot och möjligheter (SOU 2007:60). Utredningen tillsattes för att 
identifiera sårbarheter i det svenska samhället för de kommande klimatförändringarna, 
men även för att se vilka kostnader som konsekvenserna av dessa förändringar ger. I 
utredningen föreslås åtgärder inom klimatanpassningsarbetet som baseras både på 
klimatförändringarna men också andra enstaka väderhändelser. Att Sverige kommer att 
påverkas kraftigt av klimatförändringarna anser utredningen vara tydligt, vilket innebär 
att stora anpassningsåtgärder behövs. Utredningen anser att klimatanpassningen av 
samhället kommer att kräva omfattande ekonomiska medel, men att det kommer 
finnas möjlighet att sprida ut dem över en längre period. Därmed kommer inte den 
samhällsekonomiska kostnaden att bli så stor om man jämför med skadorna. Klimat- 
och sårbarhetsutredningen anser att information och kunskap om dessa frågor är ett 
viktigt styrmedel för att omställningar i samhället ska kunna ske. Utredningen menar 
att olika myndigheter i Sverige kommer ha en viktig roll i klimatanpassningsarbetet 
(Regeringskansliet, 2007). Klimat- och sårbarhetsutredningen trycker på att landets 
länsstyrelser bör få en utökad roll i klimatanpassningsarbetet då länsstyrelserna har ett 
regionalt perspektiv. En dialog med kommunerna är dock grundläggande då 
länsstyrelsen inte kan bestämma något när det gäller den fysiska planeringen i 
kommuner (Storbjörk, 2009). Utöver åtgärder från svenska myndigheter krävs det 
också ett fortsatt engagemang från EU. Utredningen bedömer att Sverige trots allt har 
goda förutsättningar för att klara av de omställningar och anpassningar som krävs för 
framtiden gällande klimatförändringarna (Regeringskansliet, 2007).  
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På regional nivå för Stockholms län har en klimat- och sårbarhetsanalys upprättats 
genom länsstyrelsen i Stockholms län. Detta sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen 
gett ett regeringsuppdrag till länsstyrelserna att samordna det regionala samarbetet med 
klimatanpassningar. Syftet med den regionala analysen är att beskriva konsekvenserna 
för Stockholms län som en följd av klimatförändringarna. Rapporten ska fungera som 
en fortsättning av den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen och verkar som en 
länk mellan den nationella Klimat- och sårbarhetsutredningen och kommunernas 
arbete med klimatanpassning (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011b). Enligt 
länsstyrelsen i Stockholms län finns det stora möjligheter för kommunerna att göra 
skillnad i klimatanpassningsarbetet vilket innebär potential för förändring. Tidigare har 
stort fokus legat på att endast minska växthusgaserna, men nu finns också en förståelse 
för att det krävs anpassningar till klimatförändringarna, då de är oundvikliga. En 
kombination av dessa två, minskade utsläpp och anpassningar, är vad som krävs för att 
klara av framtida problem. Den regionala analysen är mer specificerad för regionen 
men är inte tillräckligt detaljerad för att användas för kommuner specifikt. Därför är 
det viktigt att kommunerna utvecklar en egen klimat- och sårbarhetsanalys som är mer 
specifik för kommunens geografiska område (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011b).  
 
Botkyrka kommun tog år 2010 fram en klimat- och sårbarhetsanalys med hjälp av IVL, 
Svenska Miljöinstitutet. Detta då Klimat- och sårbarhetsutredningen hade fastställt att 
Sverige kommer att påverkas stort av klimatförändringarna och att det är viktigt att vi 
börjar redan nu med klimatanpassningar. Då arbetet med en ny översiktsplan var på 
agendan i Botkyrka var det en nödvändighet att tidigt upprätta en klimat- och 
sårbarhetsanalys då den skulle ligga till grund för den nya översiktsplanen. 
Kommunens nya översiktsplan har ett stort fokus på klimat och man planerar i 
framtiden att bli en klimatneutral kommun (IVL, 2010). Idag är ett samrådsförslag av 
planen utgivet. Syftet med Botkyrkas klimat- och sårbarhetsanalys är att undersöka 
vilka sårbarheter som finns i kommunen utifrån ett förändrat klimat. Från detta kan 
kommunen planera för att minska kostnaderna för konsekvenserna. Vidare omfattar 
analysen information om var klimatförändringarna kommer att påverka Botkyrkas 
infrastruktur, bebyggelse och mark. Här ligger ett fokus på tekniska system och 
påverkan på dessa system från klimatförändringar. Åtgärder som kommunen bör 
beakta har föreslagits i analysen och precis som den regionala klimat- och 
sårbarhetsanalysen har morfologisk analys använts för att strukturera det komplexa 
problemet som klimatförändringarna är (IVL, 2010).  

3.3 Plan och bygglagen, översiktsplanering och 
klimatanpassning  
Kunskapen från klimat- och sårbarhetsanalysen ska kopplas samman med 
översiktsplaneringen för kommunen. En klimat- och sårbarhetsanalys identifierar de 
risker som finns i samhället från ett förändrat klimat och kan föreslå de åtgärder som 
krävs för att minimera riskerna. Med hjälp av den strategiska planeringen blir både 
riskerna och åtgärderna synliggjorda. När det gäller samhällsplanering är det främst 
plan- och bygglagen (PBL) som behandlar lagstiftningen som kommunerna och staten 
ska följa gällande exploatering och den fysiska planeringen (Nyström, 2003). Den 
första PBL trädde i kraft 1987. År 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft 
(2010:900). Som en del i den nya lagen från 2011 har nya bestämmelser tillkommit som 
en följd av de klimatförändringar vi står inför. Förändringarna i lagen ger ett större 
utrymme för att inkludera klimatfrågor i planeringen. Med hjälp av plan- och 
bygglagen kan planeringen klimatanpassas vid en förändrad markanvändning 
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(Länsstyrelserna, 2012). Enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till miljö- och 
klimataspekter vid planläggning. Planläggningen ska därmed bidra positivt till goda 
miljöförhållanden, både genom minskad klimatpåverkan men också anpassning till 
klimatförändringar (PBL 2010:900). Enligt plan- och bygglagens 1 kap 2§ är det en 
kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten (PBL, 
2010:900). Detta brukar benämnas som det kommunala planmonopolet och innebär 
att det är kommunen som antar planer inom det ramverk som bestämts. Kommunen 
har också makt att ensam bestämma huruvida en plan ska komma till stånd eller inte 
(Boverket, 2013b). I plan- och bygglagen finns också hänvisning till andra lagar där de 
tar över i frågor som handlar om fysisk planering, till exempel miljöbalken (Nyström, 
2003).   
 
Enligt plan- och bygglagen finns ett krav på kommunerna att upprätta en 
översiktsplan. Planen ska visa kommunens långsiktiga strategiska planering av mark- 
och vattenområden, bebyggelseutveckling, riksintressen, miljökvalitetsnormer och 
allmänna intressen i övrigt. I översiktsplanen ska även kommunen visa på hur hänsyn 
tas till nationella och regionala mål samt andra planer och program (Boverket, 2013a). 
Enligt plan- och bygglagens 2 kap har kommunerna skyldighet att ta in klimataspekter 
vid planering av mark- och vattenområden. Det är även viktigt att ta in klimataspekter 
i samband med regionala och mellankommunala förhållanden (Länsstyrelserna, 2012). 
Det ska vara tydligt från kommunens sida vad översiktsplanens syfte och 
konsekvenser innebär (Boverket, 2013a). Översiktsplanen är inte ett tvingande 
dokument men beslut som inte följer planen ska motiveras. Därmed fungerar 
översiktsplanen som ett vägledande dokument med riktlinjer för kommunens framtid. 
I översiktsplanen ska miljömål med hushållningsaspekter integreras. Det kan ofta leda 
till målkonflikter då de mest resurseffektiva åtgärderna inte alltid är de mest 
kostnadseffektiva eller anpassade till sociala frågor. Det är viktigt att synliggöra 
målkonflikterna tidigt i planeringen för att miljöfrågorna ska kunna identifieras och 
inte glömmas bort. Det är nödvändigt att miljöfrågorna i många fall prioriteras, men 
det är en avvägning vid varje enskilt fall (Nyström, 2003). Klimatanpassningsarbetet 
omfattas i praktiken ofta av konflikter mellan olika prioriteringar och intressen 
framförallt när det gäller exploatering av bebyggelse. När kommunen ska arbeta med 
klimatanpassningsåtgärder uppkommer ofta lokala protester, då de som bott länge på 
platsen aldrig har sett några konsekvenser av förändringarna av klimatet och ofta 
omfattas av stor skepsis (Storbjörk, 2009).  
 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vid byggande och planläggande även ta 
hänsyn till framtida generationers behov gällande markanvändning. Därmed ska 
långsiktiga behov väga tyngre än kortsiktiga (Boverket, 2013b). Översiktsplanen ska 
visa på klimatpåverkan på kommunens områden samt behovet av klimatanpassning. 
Här är också kommunens klimatstrategi samt klimat- och sårbarhetsanalys viktiga 
grundstenar för att översiktsplanen ska visa konsekvenserna av ett förändrat klimat 
(Länsstyrelserna, 2012). Betydelsen av det lokala perspektivet ska inte glömmas och 
kommuners roll i klimatanpassningsarbetet är grundläggande. Forskning har visat att 
en integrering av klimatfrågor i samhällsplaneringen ger planeringen möjlighet att 
tänka efter före. Därmed kan tidiga funderingar kring klimatanpassning i planeringen 
leda till ett mer kostnadseffektivt arbete. Eftersom kommunerna innehar planmonopol 
och ska leda arbetet med riskhantering inom kommunen har de en viktig roll för att 
anpassa samhället efter klimatförändringarna (Storbjörk, 2009). 
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För att kommunerna ska lyckas i sitt arbete med klimatanpassning är det viktigt att 
nyckelaktörer med rätt vilja, engagemang och kompetens är involverade. Svårigheter 
har dock funnits gällande anpassningsfrågor då den senare tidens klimatdebatt har lett 
till fokus på endast utsläppsminskningar. Men också bristen på kunskap, råd och 
riktlinjer för att praktiskt kunna utföra klimatanpassningsarbetet (Storbjörk, 2009). 
Klimat- och sårbarhetsutredningen anser att det kunskapsunderlag som ligger till 
grund av översikts- och detaljplanering ofta är för övergripande. Det innebär att 
kommunen saknar viktiga delar för att ha möjlighet att ta hänsyn till klimatriskerna. 
Det har visat sig att kommuners klimatanpassningsarbete är baserade på antagande 
och tolkningar av vad som är tillräckliga marginaler för att undvika en katastrof. Dock 
har kunskapen om klimatförändringar bidragit till nya tankebanor inom kommuner 
och lett till andra prioriteringar och ett mer långsiktigt tänkande kring klimatet och den 
fysiska planeringen (Storbjörk, 2009).  

3.3.1 Plan- och bygglagen och miljöbalken som redskap för 
klimatanpassning 
Den fysiska planeringen, som kommunerna står för är ett viktigt redskap för att kunna 
anpassa samhället så att det blir mer flexibelt för det förändrade klimatet. Nya planer 
ska omfatta frågor som rör exploatering av mark och vatten, med klimatet i åtanke. 
Här kommer lagstiftningen i form av plan- och bygglagen och miljöbalken in, då de 
bestämmer vad som kan göras inom den fysiska planeringen och kan i många (men 
inte alla) fall styra och reglera klimatanpassningsåtgärderna. Då fysisk planering har ett 
långsiktigt perspektiv med många strategiska frågor ska klimatanpassningsåtgärder 
integreras i alla steg i planeringen, från detaljnivå till övergripande nivå 
(Länsstyrelserna, 2012).  
 
Med hjälp av plan- och bygglagen ska kommunerna inte planera för ny exploatering 
eller bevilja bygglov på mark som inte är lämplig på grund av ett framtida förändrat 
klimat. Svårigheter finns dock att klimatanpassa redan bebyggda områden. Enda 
möjligheten här för kommunerna är att bryta upp gamla detaljplaner och anta nya som 
är mer klimatanpassade eller lägga in detaljplaner i områden som saknar plan 
(Länsstyrelserna, 2012). Därmed har kommunerna ett stort ansvar gällande 
klimatanpassning då ”planläggning ska, med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter, mellan kommunala och regionala förhållanden, främja en ändamålsenlig struktur och 
en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, en långsiktig 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, och en god 
ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens” (PBL 2010:900 2 kap. 3§)  
 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling så att både dagens och 
kommande generationer får en god livsmiljö. För den fysiska planeringen finns det 
flera bestämmelser i miljöbalken som kan hjälpa till att reglera 
klimatanpassningsarbetet. Dessa är portalparagrafen, de allmänna hänsynsreglerna, 
lokaliseringsregeln, miljökvalitetsnormer och vattenkvalitetsförvaltning. I plan- och 
bygglagen finns också direkta kopplingar till miljöbalkens hushållningsbestämmelser 
och regler för miljöbedömning av planer (Länsstyrelserna, 2012). Miljöbalken och 
plan- och bygglagen gäller sida vid sida där de kompletterar och hänvisar till varandra. 
Därmed måste båda lagarna uppfyllas vid ett genomförande. Vid kommunal planering 
ger miljöbalkens områdesskydd förutsättningar för plan- och bygglagen. Ibland kan 
plan- och bygglagen behöva kombineras med olika dispenser från miljöbalken. Om en 
verksamhet inom ett detaljplaneområde ska upprättas kan det vara så att plan- och 
bygglagen godkänner verksamheten men inte miljöbalken då den har ett starkare skydd 
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och strängare krav kring miljöpåverkan. Självklart innebär detta att det som 
tillståndsprövas av miljöbalken också överensstämmer med den kommunala 
planeringen då dispenser endast omfattar små förändringar i detaljplaner och 
områdesbestämmelser. När beslut tas under miljöbalken ska de inkludera hur de 
förhåller sig till kommunens översiktliga planering (Länsstyrelserna, 2012). 
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4. Botkyrka kommun 
Botkyrka kommun ligger mellan Stockholm stad och Södertälje kommun och har en 
areal på 197 km2. I kommunen bor cirka 87 000 invånare (Botkyrka, 2013c) och år 
2016 planerar Botkyrka att passera 90 000gränsen. Befolkningen i Botkyrka är ung och 
ligger under medelsnittet för antalet unga människor jämfört med både Sverige i stort 
och länet. Många av invånarna i kommunen har en utländsk härkomst, drygt 50 
procent är födda i ett annat land eller har föräldrar som är födda utomlands. 
Kommunen omfattar fem delar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och 
Tumba-Grödinge (Botkyrka, 2013a) 
 
Botkyrkas översiktsplan är från 2002 och aktualitetsförklarades år 2006. Idag arbetar 
kommunen med att ta fram en ny översiktsplan (Botkyrka 2013c), vilken i mars kom 
ut som ett samrådsförslag. Kommunen har en tydlig klimatfokusering och tog 2009 
fram en klimatstrategi. Inom klimatstrategin finns mål om att kommunen ska vara 
fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral 2040. IVL (Svenska miljöinstitutet) har 
tillsammans med Botkyrka kommun tagit fram en översiktlig klimat- och 
sårbarhetsanalys för att undersöka hur klimatförändringarna kommer att påverka 
kommunen. Detta gjordes som ett underlag för den nya översiktsplanen som ligger ute 
på remiss under våren 2013.   
 
 

 
 

Figur 3 visar en översiktskarta över Botkyrka kommun (Botkyrka, 2013d).  
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5. Klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka 
kommun gällande hälsoeffekter 
Tidigare i denna rapport (se. avsnitt 3.2) har nationella, regionala och kommunala 
sårbarhetsanalyser redovisats. Dessa ligger till grund för denna rapports klimat- och 
sårbarhetsanalys. De förändringar som sker idag gällande klimatet blir allt tydligare och 
människors hälsa kommer i allra högsta grad påverkas. Forskning kring 
klimatförändringarna kommer med regelbundna resultat som visar på att det är 
allvarligare än vad vi tidigare har trott. Resultaten pekar också på att stora förändringar 
kommer att ske trots allt och att det är viktigt att redan nu börja med 
klimatanpassningar av samhällets olika system. Genom analysen som görs i detta 
avsnitt undersöks effekterna på människors hälsa i Botkyrka kommun från ett 
förändrat klimat samt vilka klimatanpassningsåtgärder som kommunen bör arbeta 
med.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Parametrar Klimatfaktorer 
  Avlopps- och 

dagvatten 
Temperatur 

Dricksvatten Nederbörd 
Byggnader 
(Värme, kylning, 
konstruktioner)  

Havsnivåhöjning 

Föroreningar 
(Inomhus- och 
utomhusklimat) 

 

Översvämningar, 
ras och skred 

 

Livsmedel  
Snö och is  
Sjukdomar från 
vektorer 

 

 
 

  

Tabell 1 visar de parametrar som diskuteras i klimat- 
och sårbarhetsanalysen samt de klimatfaktorer som 
påverkar parametrarna. Kolumnerna i tabellen kan 
kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med 
en systemnivå och så vidare. 
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Klimatfaktor Intensitet Frekvens Varaktighet Tidsperspektiv Säsong 
Temperatur Kortvarig Årligen Minuter 2020 Månad 
Nederbörd Långvarig 10-års Timmar 2050 Vinter 
Havsnivåhöjning Medelvärde 50-års Dygn 2100 Sommar 

 Gränsvärden 100-års Vecka/veckor ….. Höst 
 ….. ….. År  Vår 
   …..  Perioder 
 
Det finns många olika prognoser för hur framtidens klimat kommer att se ut och 
därför kan resultaten variera utifrån vilka förändringar som kommer att ske. SMHI har 
gjort klimatscenarier som visar utvecklingen av klimatet under 2000-talet i östra 
Svealand och Stockholms län. Dessa scenarier ligger till grund för denna klimat- och 
sårbarhetsanalys. SMHI baserar sina scenarier på två olika utvecklingsinriktningar. Dels 
utsläppsscenario A2 som baseras på en snabb befolkningstillväxt och intensivare 
energianvändning och utsläppsscenario B2 som baseras på en långsammare 
befolkningstillväxt och mindre energianvändning (SMHI, 2013). Viss data i denna 
analys kommer även från länsstyrelsens i Stockholms län rapport gällande de viktigaste 
hälsoeffekterna i länet vilka även baseras på de scenarier som presenteras ovan.  

5.1 Klimatet i östra Svealand och Stockholms län i framtiden 
Östra Svealand kommer att få en ökad temperatur fram till år 2100, ökningen är 
markant och tilltar snabbare för varje år närmre sekelskiftet. Enligt A2 scenariot 
kommer årsmedeltemperaturen att öka cirka 5,5° och för B2 scenariot cirka 4,5°. 
Dessa beräkningar är jämförelsevis mot normal medelvärdet från 1961-1990 (SMHI, 
2013). Effekterna är både positiva och negativa där de senare måste omfattas av 
klimatanpassningsåtgärder. Vidare är det underförstått att de effekter som beskrivs är 
baserade på SMHIs klimatscenarier för 2100 och möjligheten finns att effekterna 
kommer att bli mer extrema om klimatet förändras mer än beräknat (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012). SMHIs beräkningar omfattar framförallt östra Svealand medan 
länsstyrelsen i Stockholms län fokuserar på Stockholms län.  
 
Temperatur 
Värmeböljor 
I och med en ökad medeltemperatur kommer frekvensen av värmeböljor att öka vilket 
innebär två dagar eller fler med en dygnsmedeltemperatur över 22-23° (Botkyrka, 
2011). Antalet soltimmar i sig kommer inte förändras nämnvärt men antalet dagar med 
ihållande värme kommer att bli flera. SMHI visar på att värmeböljorna kommer att bli 
mer ihållande och detta framförallt under de sista 30 åren av seklet. När vi når år 2100 
kommer längden på värmeböljorna att uppgå till 20 dagar per år istället för fem per år 
beroende på scenario. Idag utsätts stockholmarna för värmebölja en gång vartannat år 
men mellan år 2040-2070 visar klimatscenarierna att en värmebölja kommer att inträffa 
minst en gång per år. SMHI har beräknat att i slutet av seklet är det möjligt att 
värmeböljor uppkommer 10-15 gånger per år (SMHI, 2013, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012). Enligt SMHI kommer uppvärmningsbehovet av byggnader att 
minska med 35 procent i och med ett varmare klimat, vilket innebär att behovet av 
kyla istället kommer att öka. I och med detta kommer antalet dagar för kylningsbehov i 

Tabell 2 visar klimatfaktorer som behandlas i denna klimat- och sårbarhetsanalys och deras 
möjliga tillstånd. Klimatfaktorerna kan ha lång eller kort intensitet, uppkomma årligen eller 
på en 10års basis, vara säsongsbetonade etc. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på 
många olika sätt och ska därmed inte läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop 
med en systemnivå och så vidare. 
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samband med värmeböljor att stiga från 3 dagar till 36 dagar (A2) eller 19 dagar (B2) 
de sista 30 åren av seklet. Dock kan dessa beräkningar förändras i fall platsspecifika 
undersökningar görs (SMHI, 2013).   
 

 
 
Figur 4 visar förändring i längsta sammanhållande dygnstemperatur som ligger över 
20°. A2 är rosa och B2 är turkos (SMHI, 2013). 
 
Vegetation 
En ökad medeltemperatur kommer att leda till förändringar i vegetationsperioderna 
vilket medför att den sista frosten på våren inträffar 30 dagar tidigare vid år 2100 
jämfört med idag. Perioden för grönska och vegetation i Östra Svealand beräknas öka 
med 100 dagar på ett år (SMHI, 2013) och i Stockholms län med 100-140 dagar vilket 
innebär att större delen av året kommer att omfattas av pollensäsong (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012).  
 
Luftföroreningar 
Ett förändrat klimat med perioder av varmare temperaturer utan nederbörd, en effekt 
som uppkommer under sommarhalvåret i Sverige, kan leda till torrare marker. Torrare 
marker innebär en risk för markbränder vilket kommer att förekomma i större 
omfattning i framtiden.  Vid bränder uppkommer luftföroreningar då stora mängder 
farliga ämnen frigörs. Vid torrare marker finns även möjligheten att damm och andra 
partiklar flödar runt i luften (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012).  
 
Nederbörd 
Det är en stor variation mellan årsnederbörden i båda scenarierna men årsnederbörden 
kommer troligtvis att öka med 15 procent fram till seklets slut, men kan även tillta med 
upp till 30 procent. Ökningen kommer i första hand ske under vintersäsongen och 
omfattar en höjning med 30-60 procent i nederbörd. Dock kommer vår och höst att 
ha en minskad nederbörd, medan sommaren kommer i stort sätt att vara oförändrad. 
Den så kallade extremnederbörden, vilket innebär omfattande nederbörd under sju 
sammanhållande dagar kommer att stiga med 5-10 procent fram till år 2100. Dagarna 
med extremnederbörd kommer bli 4-5 dagar fler per år (SMHI, 2013). En mer extrem 
nederbörd i Stockholms län kommer leda till en ökad risk för översvämningar, speciellt 
under vintertid. Vattenflödena i marken kommer också att stiga vilket i sin tur kan leda 
till att ras, skred och erosion av mark uppkommer. Ett varmare klimat med mer 
nederbörd kommer även att medföra ett fuktigare klimat. Nederbörden under 
vinterhalvåret kommer att förändras i och med ett förändrat klimat då regn kommer 
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att ersätta snö, vilket innebär färre dagar med snö- och istäcke. Antalet dagar med snö 
kommer att minska med 65-100 dagar fram till år 2100 samt att de sista 30 åren 
kommer det endast vara 0-30 dagar med snö i Stockholms län (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012). 
 
Havsnivåhöjning 
Världshaven har stigit nästan åtta centimeter under tidsperioden 1961-2003 och denna 
höjning kan främst förklaras genom den stigande temperaturen. I och med varmare 
världshav expanderar vattnet samtidigt som världens glaciärer smälter. Studier visar att 
mellan 1993 och 2003 steg havsnivån dubbelt så snabbt som de tidigare 40 åren 
(Regeringskansliet, 2007). IPCC, FN:s klimatpanel, räknar på att medelvattennivån i 
världshaven kommer att höjas med 0,18m och 0,59m men har då inte inkluderat 
avsmältningen från världens glaciärer (IPCC, 2013b). Detta innebär att nivåerna 
kommer att höjas ytterligare då glaciärerna smälter snabbare än man trott, men det 
innebär också en osäkerhet i beräkningarna av den framtida havsnivåhöjningen. Många 
vetenskapliga artiklar från senare tid har beräknat havsnivåerna som högre än vad man 
tidigare har trott och pekar på att havsnivån fram till slutet av seklet kommer att höjas 
med 1 till 2 meter (von Oelreich m.fl., 2012).  
 
En havsnivåhöjning globalt kommer även att påverka vattennivån i Östersjön, dock 
begränsas den av landhöjningen men innebär fortfarande risker för samhället. Från ett 
östra Svealandsperspektiv kommer havsnivåhöjningen att kunna påverka Mälaren 
(sötvatten) genom en högre vattennivå i Saltsjön (del av Östersjön som är bräckt 
vatten) vilket medför risker för översvämningar och saltvatteninträngning. Redan i 
dagens läge finns en stor risk för översvämningar runt Mälaren och en ny reglering och 
avtappningskapacitet krävs. Om Saltsjön står högre än Mälaren ökar möjligheten för 
att det salta vattnet ska tränga in i det söta. Detta innebär stora problem då Mälaren är 
en dricksvattentäkt och försörjer cirka två miljoner människor med dricksvatten 
(Länsstyrelserna, 2011).  

5.2 Konsekvenser för människors hälsa i Botkyrka kommun av 
ett förändrat klimat 
Avsnittet nedan omfattar analysen av de konsekvenser från klimatförändringarna som 
kommer att uppkomma på människors hälsa i Botkyrka kommun. Konsekvenserna 
som beskrivs nedan är negativa om inget annat anges, detta då människors hälsa till 
största delen kommer att påverkas negativt av klimatförändringarna. Denna klimat- 
och sårbarhetsanalys anser att de konsekvenser som har tagits upp nedan inte är 
acceptabla och därmed bör uppmärksammas. Kolumnerna i tabellerna nedan kan 
kombineras på många olika sätt och ska därmed inte läsas som att endast en systemtyp 
kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. Klimatfaktorerna kan oftast 
kombineras med alla systemtyper, medan redundans och påverkan är antingen/eller 
gällande något av förslagen. Med redundans i denna rapport menas om systemet har 
någon ersättare då systemet inte skulle ha någon motståndskraft som en konsekvens 
från klimatförändringarna. Det kan sägas att ett system med hög redundans har ett 
alternativ till systemet vid stora förändringar. De förslag på åtgärder som presenteras i 
slutet för varje system är författarens egna, baserad på tidigare kunskap och i samråd 
med handledare Gunilla Isgren på Botkyrka kommun.  
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5.2.1 Tekniska system 
De system som behandlas under detta avsnitt omfattas i första hand av tekniska 
system. De tekniska systemen i samhället är de system som först påverkas av 
klimatförändringarna, och som en konsekvens av detta påverkas människors hälsa 
negativt.  

Byggnader och inomhusklimat 

 
Systemtyper Systemnivå Redundans Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Byggnadsmaterial Kommun Ja Högre luftfuktighet Indirekt 

Byggnads- 
konstruktion 

Enskilt Nej Höga temperaturer 
sommartid 

Direkt 

 Byggherrar Viss Solinstrålning  

   Temperaturökning  

 
I Botkyrka bor det cirka 87 000 personer och det finns cirka 32 500 bostäder, varav 63 
procent är flerbostadshus (Botkyrka, 2013a, Botkyrka, 2013c). 12,5 procent av 
befolkningen i Botkyrka är 65+ (Botkyrka, 2013b) men befolkningen i stort är ung och 
ligger under medelsnittet för antalet unga människor jämfört med både Sverige i stort 
och länet. Medelåldern ligger på 37 år (Botkyrka, 2013a). Botkyrka hade en kraftig 
utbyggnad av bostäder på 60- och 70-talet vilket innebar att många nya storskaliga 
byggprojekt infriades (Botkyrka, 2002). Kommunens delar ser olika ut, gällande 
bostadsutveckling, ålderssammansättning, inflyttning och bostadsbestånd. 
Landsbygdsdelen i Grödinge skiljer sig gentemot tätortsdelarna i norra delen 
(Botkyrka, 2002). Botkyrka vill förtäta stadsbygden men låta landsbygden endast 
omfattas av små förändringar. Kommunen planerar att bygga 350 nya bostäder varje år 
för att 20 000 nya lägenheter ska stå klara till år 2040 (Botkyrka, 2013c). 
 
Höga temperaturer sommartid 
I och med att Sverige är ett relativt kallt land har vi inte de förutsättningar som behövs 
för att klara av värmeböljor på samma sätt som invånare i länder med ett varmare 
klimat. För Sverige ligger den mest gynnsamma dygnsmedeltemperaturen mellan 12-
14° och för varje grad som medeltemperaturen ökar tilltar riskerna för att påverkas av 
värmen ur ett hälsoperspektiv. Fler värmeböljor kommer att ske, samtidigt som de 
kommer att bli mer långvariga. Vid en ökning av utomhustemperaturen påverkas även 
inomhustemperaturen på grund av faktorer som solinstrålning genom fönster, 
byggnadsmaterial, ventilation eller väderstreck. Långvarig värme påverkar njurarna och 
hjärt-kärlsystemet genom uttorkning. Dessutom ger en hög luftfuktighet tillsammans 
med värme många andra hälsoproblem. De som omfattas i allra högsta grad är den 
äldre befolkningen, men också de som har hjärt-kärlsjukdom, försämrad njurfunktion, 
lungsjukdomar, diabetes eller psykisk ohälsa (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 
De som bor längst upp eller ned i ett flerfamiljshus eller äter vissa läkemedel som kan 
påverka värmereglering, kroppscirkulation och vätskebalans är också särskilt utsatta. 
Forskning visar på att dödligheten ökar då temperaturen ligger på över 20° (Botkyrka, 
2011). Påverkan på byggnadsmaterial och konstruktion är direkt, medan 

Tabell 3. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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konsekvenserna på människors hälsa blir en indirekt påverkan från 
klimatförändringarna. Viss redundans finns i och med möjligheterna att förändra 
byggnadsmaterialet. I Botkyrka finns idag en medvetenhet gällande värmeböljor och 
kommunen har utvecklat ett verktyg för att identifiera var sårbara personer bor, var 
svala platser finns i kommunen, informera de boende i kommunen samt utbilda vård- 
och omsorgspersonal (Carlsson-Kanyama m.fl. 2011).  
 
En högre luftfuktighet 
Ett varmare och fuktigare klimat utomhus kan även leda till fuktigare och högre 
temperaturer inomhus genom hur byggnaden är lokaliserad eller byggd. Ett fuktigare 
inomhusklimat innebär en större risk för mögel i samband med en ökad nederbörd 
som konsekvens av klimatförändringar. Som en indirekt konsekvens kan 
luftvägsproblem uppstå i samband med fuktiga eller mögliga miljöer. Risken för 
kvalster kommer även att tillta i och med ett varmare klimat. Kvalstret trivs i en 
fuktigare inomhusmiljö vilket i sin tur kan leda till större utbrott av kvalsterallergi. 
Barn är särskilt utsatta för mögel då det ökar möjligheterna för att utveckla astma, 
allergier och lungbesvär, men många människor är inom riskzonen för hud- ögon- 
eller lungbesvär. Högre inomhustemperaturer kan leda till att fler fönster är öppna och 
som en följd kan luftmiljön påverkas av utomhusluften. Ett varmare och fuktigare 
klimat inomhus kan också leda till att partiklar frigörs från byggmaterialet från husen, 
vilket i sin tur innebär sämre luftkvalitet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 
 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör inkludera klimatanpassning vid ny- och ombyggnationer av 
fastigheter för att minska solinstrålning samt anpassa byggnadsmaterialen för ett 
varmare och fuktigare klimat. 

• Kommunen bör avsätta blå- och grönytor för att uppnå kylande effekt vid högre 
temperaturer. 

• Kommunen bör plantera växtlighet för att skapa stadsparker där temperaturen kan 
bli lägre än i andra stadsmiljöer. Genom detta kan kommunen bidra till skugga för 
utsatta personer i deras utemiljö. 

• Kommunen bör dock plantera växter utifrån att pollensäsongen kommer att bli 
längre och mer intensiv (se avsnitt om luftföroreningar).  

• Kommunen bör ta fram kalla platser för evakuering. Detta kan göras genom 
kommunens GIS-verktyg som finns idag för att identifiera sårbara grupper och 
planera kommunens verksamheter.   

• Kommunen bör arbeta med förberedelser för ett varmare klimat, framför allt inom 
vård och omsorg, genom att ta fram skriftliga material i form av information, 
checklistor och handlingsplaner. 

• Kommunen bör arbeta tillsammans med förvaltare för att regelbundna kontroller 
görs av inomhustemperaturen. Temperaturen bör ligga på max 20°. 

• Kommunen bör tillsammans med förvaltare se till att regelbundna kontroller görs av 
mögelhalter i inomhusmiljön. 

• Kommunen bör implementera det nationella varningssystem som arbetats fram av 
SMHI och hjälpa invånarna att använda systemet.  

 
Parametern byggnader och inomhusklimat är en viktig planeringsfråga, framförallt 
gällande exploatering. Byggnader bör klimatanpassas vid ny-och ombyggnationer då 
den fysiska miljön är svårändrad när den väl är på plats. Kommunen har tillsammans 
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med länsstyrelsen i Stockholms län gjort en utredning för frågor rörande värmeböljor. 
(Se närmare Beredskap för värmeböljor i Botkyrka kommun). 

 

Avlopps- och dagvattensystem 

 
Systemtyper Systemnivå Redundans Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Kombinerat 
system 

Kommun Ja Extrem 
nederbörd 

Direkt 

Separata 
system 

Enskilt Nej Höga vattenstånd i hav, 
sjöar och vattendrag 

Indirekt 

  Viss   
 
I Botkyrka kommun är 97 procent av hushållen kopplade till det kommunala nätet 
som går vidare till avloppsreningsverket i Himmerfjärden. Enligt Botkyrkas 
dagvattenstrategi ses dagvattnet över vid nybyggnad och ombyggnad. Cirka 75 procent 
av avloppsystemen har en separat ledning för avledning av dagvatten och ofta leds 
vattnet till närmsta vattendrag (IVL, 2010).  
 
Extrem nederbörd 
Det finns risker för att vissa områden i kommunen skulle kunna omfattas av 
översvämningar som inkräktar på dagvattensystemet och i vissa fall även 
avloppsystemet. När mer extrema regn kommer, framförallt under vinterperioden, 
leder det till att stora mängder vatten måste tas om hand om i reningsverket i 
Himmerfjärden på grund av inläckage som en följd av trasiga spillvattenledningar 
(IVL, 2010, Barthon, 2013). Vid extrema regn finns även en risk för att pumpstationer 
bräddar vilket innebär att det kommer för mycket vatten till pumparna från både 
avlopp och dagvatten. Det medför att pumparna måste öppna ventilerna och skicka ut 
allt till närmsta vattendrag, vilket leder till att avlopp från folks hus kommer ut i 
vattendrag. Detta händer inte ofta idag, men vid en ökad nederbörd finns det en risk 
för att det kan hända oftare (Barthon, 2013). Översvämningar kan också uppkomma 
då dagvatten leds direkt till vattendrag där redan höga vattenstånd existerar på grund 
av hög nederbörd (IVL, 2010). Detta är den direkta påverkan från klimatförändringar 
på systemet, men eftersom dagvatten transporterar föroreningar kan dagvattenutsläpp 
leda till påverkan på människans hälsa som en indirekt konsekvens. Det sker antingen 
genom hudkontakt med förorenat vatten eller att det förorenade dagvattnet kan 
komma i kontakt med råvattnet, dvs. Mälaren. Fler föroreningar sätter en högre press 
på reningen av Mälarvattnet och kan försvåra reningen.  
 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör kontrollera att alla kommunala dag- och avloppsvattensystem ska 
klara av att stå emot de klimatförändringar som sker, som exempelvis se till att 
kommunens avloppspumpar kan undvika bräddning. Kommunen bör också se över 
tillsynen av de privata dag- och avloppssystemen. 

• Kommunen har identifierat områden som riskerar att översvämmas och därmed 
påverkar dag- och avloppsvattensystemet. Fortsättningsvis bör kommunen ta fram 

Tabell 4. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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en strategi för exploatering i dessa områden för att minska risken för påverkan på 
systemen från översvämningar. Detta för att minska risken för spridning av 
föroreningar som påverkar människors hälsa. 

• Vid ny- och ombyggnation bör kommunen verka för att implementera kommunens 
dagvattenstrategi. 

• Kommunen bör fortsätta med den provtagning som idag görs i recipienter, så som 
olika sjöar runt om i kommunen. 

• Kommunen arbetar idag med upprustning av VA-nätet och bör fortsätta med detta 
arbete så att inte läckage uppstår, som senare kan påverka grundvattnet.  

• Kommunen bör också fortsätta arbetet med att öka dimensioneringen av VA-nätet 
för att klara den ökade befolkningsmängden.  

• Kommunen bör arbeta med att informera fastighetsägare i kommunen kring riskerna 
för baktryck i fastigheter. Det kan innebära att avloppsvatten eller dagvatten kommer 
in i fastigheter och påverkar hälsan negativt genom fukt eller förorenat vatten. Här är 
det dock fastighetsägarens ansvar.   

 
Avlopps- och dagvattensystem kan planeras och klimatanpassas och kommunen har 
en viktig roll i detta. I Botkyrka nya dagvattenstrategi är klimatanpassningsfrågorna en 
viktig del. 
 

Dricksvattenförsörjning 

 
Systemtyper Systemnivå Redundans Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Tillrinnings- 
område 

Kommun Ja Kraftig 
nederbörd 

Direkt 

Ytvattentäkt Region Nej Avrinning Indirekt 

Grundvattentäkt Enskilt Viss Översvämningar  

Skyddsområde   Torka  

Vattenverk   Hög 
vattentemperatur 

 

Ledningsnät   Höjd havsnivå  

Vattenreservoarer    Saltvatten-
inträngning 

 

 
Botkyrka kommun har två stycken grundvattentäkter, Segersjö och Tullinge, samt 
Bornsjön som är en reservvattentäkt för Norsborgs vattenverk vilka alla omfattas av 
vattenskyddsområde. De flesta hushåll och verksamheter är kopplade till de 
kommunala vattenledningarna som kommer från de två vattenverken Tullinge 
vattenverk och Norsborgs vattenverk. Norsborgs vattenverk drivs av Stockholm 
vatten och hämtar sitt vatten från Mälaren och en liten del från Bornsjön, medan 
Tullinge vattenverk drivs av Botkyrka kommun. Boende i Grödinge, vilket är ett 
landsbygdsområde, har övervägande egen vattentillförsel genom egna brunnar (IVL, 
2010).  

Tabell 5. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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År 2011 stängdes Tullinge vattenverk ned då framförallt PFOS 
(perfluorooktylsulfonat) men även andra typer av perflourerade ämnen upptäcktes i 
dricksvattnet. PFOS har spridit sig från den före detta flygflottiljen F18 i Tullinge-
Riksten, som har använt brandsläckskum i mycket stor skala. Provtagningarna av 
ytvatten har visat att PFOS har spridit sig långt ner i vattensystemen och halter av 
ämnet har hittats ända ut i Kaggfjärden. Vattenprover har också tagits från hangarer i 
berget på området och visar på mycket höga halter av PFOS. Det har visat sig att det 
finns läckage direkt till ytvattenområden nedströms vilket innebär att spridningen 
troligtvis är mycket stor trots att det har gått 26 år sedan flygflottiljen lades ner (WSP, 
2012a). Idag renas vattnet som rinner ur bergrummet där hangaren har legat genom en 
aktiv kolfilteranläggning. Här renas inte grundvattentäkten utan vattnet pumpas upp ur 
marken och renas därefter genom ett kolfilter. Vattenprover visar mycket goda 
resultat. Det är Försvarsmakten som står för kostnaderna för arbetet med sanering 
medan kommunen sköter själva ”arbetet” av vattnet (Barthon, 2013). Tidigare har det 
enda sättet att rena vattnet varit att ta bort PFOS genom sanering av jord samt att låta 
nederbörden rinna genom magasinet och ”tvätta” ur föroreningarna. Prover har tagits 
på olika områden där störst spridning av PFOS har ägt rum och alla provtagningar 
visar att markerna är av den sorten att föroreningarna har haft stor möjlighet att sprida 
sig till grundvattenmagasinet. På grund av vattnets hastighet (i det här fallet lägre i den 
omättade zonen än i den mättade) så kommer det ta mycket lång tid innan marken och 
vattnet är fria från föroreningar i området (WSP, 2012a). De resultat som kommer från 
prover gjorda ifrån Tullinge-Riksten visar att halterna av PFOS och liknande ämnen är 
höga, men ligger under de rekommenderade gränsvärdena som används i Tyskland 
(Barthon, 2013) då det i Sverige inte finns några gränsvärden (Björlin, 2013b). 
Vattenverket är fortfarande avstängt och bör inte öppnas förrän halterna motsvarar 
Mälarens vatten (se mer i rapport om miljögiftet i Tullinge) (WSP, 2012a). 
Försvarsmakten planerar att använda sig av en reningsteknik som baseras på kolfilter. 
Planer finns idag på att installera denna typ av rening som ytterligare ett steg i Tullinge 
vattenverk. Målet är med denna reningsteknik är att rena vattnet ner till 10-
15nanogram PFOS per liter där det normala värdet ligger mellan 3-30nanoggram 
PFOS per liter. Förslaget innebär att sätta igång reningen så fort som möjligt och ta 
regelbundna prover för att analysera utvecklingen. Om halterna av PFOS inte har 
blivit bättre inom 3-4 år bör en ny anläggning planeras. Det visar dock att det idag 
finns teknik som klarar av att rena omfattande föroreningar som denna (WSP, 2012b).   
 
Segersjö är en annan grundvattentäkt som utgörs av en del av Uppsalaåsen i Botkyrka 
kommun. Denna täkt är också stängd sedan år 2000 då grundvattnet blivit salt på 
grund av tidigare saltupplag för vägsalt. Salthanteringen avslutades år 1991/92. 
Kassmyra grustäkt som ligger i anknytning till Segersjö vattentäkt har haft 
salthantering sedan 1960-talet och på 1980-talet har det funnits ett saltupplag direkt på 
platsen. Saltet har sedan lösts upp av regnvatten och trängt ned i grundvattnet 
(Vattenmyndigheterna, 2008, Rudqvist, 1997). I och med detta har Botkyrka kommun 
idag endast dricksvatten från Mälaren genom Norsborgs vattenverk då kommunens 
två grundvattentäkter blivit obrukbara på grund av föroreningar.  
 
Två grusåsar löper genom Botkyrka kommun, Uppsalastråket och Tullingestråket. 
Dessa är stora och viktiga resurser som en del i Stockholmsregionens 
grundvattensreservoarer. De kan komma att behövas, tillsammans med andra 
vattentäkter, för att säkra grundvattenförsörjningen inom regionen. 
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Användningsområdet gäller både som magasin för dricksvatten, men även för tillförsel 
för andra vattendrag.  
 
Botkyrka har varit en bruksort under en lång tid vilket betyder att flera områden inom 
kommunen har förorenad mark från industrier, tippar och täkter vilka många 
fortfarande är verksamma (IVL, 2010).  

 
Extrem nederbörd  
Dricksvattenkvaliteten i Botkyrka kommer att påverkas av klimatförändringarna 
exempelvis genom de stora nederbördsmängder som beräknas för framtiden.  Risken 
ökar därmed för att avlopp kan fyllas med vatten och läcka ut smittämnen eller att 
smittämnen kommer in i skadade vattenledningar. Extremnederbörden kommer att 
beröra dricksvattenkvaliteten genom översvämningar och ökad avrinning som leder till 
att skadliga ämnen från deponier och industrier rinner via Tumbaåns sjösystem till 
Mälaren. Giftiga ämnen som har lagrats i marken kan frigöras vid översvämningar eller 
urlakning ur marker och därför krävs det särskilda åtaganden i gamla och nya 
industriområden. Om industriområden ligger i anknytning till betesmarker, vattendrag 
eller dricksvattentäkter finns en stor risk för föroreningar. Användandet av 
bekämpningsmedel beräknas öka som en effekt av klimatförändringarna för att värja 
sig mot svamp och insekter och kan på grund av översvämningar ta sig ner i 
dricksvattnet i vattendrag och täkter (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 
 
Förhöjd havsnivå 
De områden i Botkyrka kommun som ligger i anknytning till kusten kommer att få en 
ökad risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar på grund av havsnivåhöjningen 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). Botkyrka använder idag Mälaren som 
dricksvattenresurs. Idag är Mälaren 70 cm högre än havet (Saltsjön) men flera 
klimatscenarier beräknar att vattennivåhöjningen kommer att vara cirka 100 cm på 100 
år. Landhöjningen kommer dock att motverka havsnivåstigningen till viss del (5,2 
mm/år). Därmed kommer en meters havsnivåhöjning innebära att om 100 år kommer 
Mälaren kommer ligga cirka 22 cm över Saltsjön (Nerheim, 2010; Länsstyrelserna, 
2011). Men om havsnivån stiger mer än planerat och överstiger landhöjningen finns en 
stor risk för saltvatteninträngning i Mälaren. I kombination med en minskad 
nederbörd under sommarperioden kommer Mälarens vattennivå att bli lägre vilken i 
sin tur innebär en ännu större risk för saltvatteninträngning. Slussen ska byggas om för 
att möta dessa hot och risker och framförallt för att klara översvämningarna från 
tillrinningsområdet runt Mälaren idag. Dock anpassas de nya 
avtappningsanordningarna endast för att klara av klimatförändringarna de närmsta 100 
åren, men en vidare tidshorisont kan komma att kräva nya stora och kompletterande 
lösningar (Stockholms stad, 2012). SMHI anser att den planerade nya regleringen av 
Slussen kan behöva ses över redan runt år 2050 för att klara av de lägsta vattenstånden 
i Mälaren (Andréasson m.fl. 2011). Vid en havsnivåhöjning med 1 meter kommer 
risken för saltvatteninträngning vara så överhängande att Mälaren skulle kunna komma 
att bli otjänlig som dricksvattenresurs. Det finns ingen reservvattentäkt i storlek som 
skulle kunna ersätta Mälaren men Botkyrkas vattenresurser kommer att få en viktigare 
betydelse. Detta då kommunen innehar stora grundvattensmagasin som kan bidra till 
dricksvattenförsörjningen i hela Stockholmsregionen (IVL, 2010).   
 
I och med en förhöjd havsnivå stiger även risken för föroreningar på grund av 
översvämningar av industriområden som ligger i anknytning till strandområden. Dessa 
områden är småbåtshamnen och industriområdet i Fittja samt strandområdet i Alby. 



 27 

Skadliga ämnen kan frigöras i dessa marker då en översvämning kan urlaka marken 
och sedan påverka grundvattnet (IVL, 2010). 
 
Ökade halter av humus, näringsämnen och alger 
Vid högre vattentemperaturer, högre tillrinning till följd av nederbörd och 
översvämningar ökar risken för algblomning samt förekomsten av humus och 
näringsämnen. Det finns en tydlig koppling mellan nederbörd och ökad humushalt i 
vattnet. Prover av Mälaren visar att en regnig höst leder till höga humushalter nästa år 
(VAS-rådet, 2011). Till följd av detta kan nivåerna för organiska material i 
dricksvattnet överstiga vad Norsborgs vattenverk klarar av att rena (IVL, 2010). Detta 
kan vara ett av de största problemen under de kommande årtiondena med 
klimatförändringarna gällande Mälaren (Björlin, 2013a).  
 
Ökade risker för föroreningar 
Det finns en ökad risk för smittspridning i enskilda brunnar i Botkyrkas 
landsbygdsområden genom av förändrade grundvattennivåer. Norsborgs vattenverk 
tar idag vatten från Mälaren på ett djup där kallare och varmare vatten inte har 
blandats om. Detta för att minimera risken för att föroreningar från ytan ska komma i 
kontakt med vatten som tas för dricksvatten.  I och med varmare vattentemperaturer 
kan varmare vatten komma att sjunka längre ned och blandas med det kallare vattnet, 
vilket dricksvattnet tas ifrån. Mindre nederbörd under sommarperioden leder till lägre 
vattenstånd Mälaren och kan också bidra till uppblandningen av varmare och kallare 
vatten (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). En stor farled för båttrafik går i 
närheten av där vatten för dricksvatten tas in idag. Det finns inget alternativ till dagens 
dricksvatten om Mälaren eller andra dricksvattentäkter blir otjänliga i Botkyrka och 
detta innebär att redundansen för dricksvatten inte existerar. 
 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör se över vilka vattenområden som bör få vattenskydd, förutom redan 
existerande vattenskyddsområden. 

• Kommunen bör se över och identifiera riskerna för att föroreningar sprids från 
jordbruk, människor eller industrier till dricksvatten.  

• Kopplat till tidigare punkt så bör kommunen göra en grundlig utredning av industrier 
och förorenad mark i vattenskyddsområden för att säkra grundvattentäkterna. I 
vattenskyddsområden ska inte miljöfarlig verksamhet lokaliseras.  

• Kommunen bör utgå från EUs vattendirektiv 2000/60/EG för att säkerställa en god 
vattenkvalitet och använda direktivet som en checklista för att stärka vattenskyddet.    

• Kommunen bör undersöka och identifiera nya vattentäkter som skall användas som 
reservvattentäkter om Mälarens vatten blir otjänligt. 

• Kommunen bör fortsätta att arbeta med att installera kommunalt vatten och avlopp i 
landsbygdsområden. Detta för att minska risken för saltvatteninträngning och dålig 
vattenkvalitet i dessa områden.  

• Kommunen bör säkra områden som riskerar att översvämmas. 
• Kommunen bör kräva bygglov vid byggande av enskilda brunnar i områden som 

riskerar att översvämmas och få saltvatteninträngning. 
 
Parametern dricksvattenförsörjning är av yttersta vikt i planering och är en resurs som 
är grundläggande för allt mänskligt liv. Botkyrka har stora grundvattentäkter med 
högkvalitativt vatten vilka bör skyddas då möjligheten för att använda Mälaren som 
vattenresurs i framtiden är osäker. Alternativen för dricksvatten finns inte idag men 
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måste finnas framåt i tiden och därför bör områden skyddas med hjälp av Plan- och 
Bygglagen, Miljöbalken, detalj- och översiktsplaneringen.  

Översvämning, ras, skred och erosion 

 
Systemtyper Systemnivå Redundans Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Vägar Kommun Ja Extrem nederbörd Direkt 

El-nät Enskilda 
grupper 

Nej Intensiva skyfall Indirekt 

Vatten och 
avlopp 

Region Viss Förhöjd havsnivå  

Äldre och 
sjuka 
människor 

  Förändrat 
nederbördsmönster 

 

   Grundvattennivå  
 

Två större vägar, E4/E20 och väg 266, är viktiga stråk för nationell, regional och 
lokalt trafik. Elnätet är utbyggt till alla fastigheter. Vatten och avlopp är kommunalt i 
de flesta fall inom kommunen men inom landsbygdsområden, så som Grödinge, har 
många enskilt Va-system. I Botkyrka finns förorenade områden som tidigare har varit 
industriområden, exempelvis kring Tumbaåns sjösystem (IVL, 2010).  
 
Stockholms län karakteriseras av lerslätter, berg- och moränområden samt rullstensåsar 
som går från nord till syd. Leran finns i mycket stor utsträckning runt Mälaren, men 
även andra lokala förutsättningar påverkar risken för av ras och skred (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2011a). Det är sammansättningen av jordarter, vatten och porer samt 
markens lutning som påverkar risken för skred och erosion (IVL, 2010).  
 
Viktig infrastruktur förstörs 
Till följd av en större nederbördsmängd kommer risken för skred och erosion att öka. 
Detta påverkar viktig infrastruktur och andra samhällsservices vilket i sin tur leder till 
olyckor och olika hälsorisker. Här finns både indirekta och direkta konsekvenser av 
klimatförändringarna. Därmed uppstår svårigheter för hemtjänst eller ambulans att 
komma fram i tid till sjuka och äldre om vägar har blivit förstörda som en konsekvens 
av ras och skred. Kraftig nederbörd kan också komma att påverka anläggningar som är 
viktiga för samhället så som vattenförsörjning eller uppvärmning till hus (Länsstyrelsen 
i Stockholms län, 2012). Ras, skred och erosion i Botkyrka kan leda till avbrott i 
elförsörjning och fjärrvärme vilket i sin tur påverkar uppvärmning och avkylning i 
fastigheter i kommunen (IVL, 2010). 
 
Hälsofarliga ämnen frigörs 
Giftiga ämnen som har lagrats i marken kan frigöras vid översvämningar eller 
urlakning ur marker och därför krävs det särskilda åtaganden i gamla och nya 
industriområden. I Botkyrka finns industriområden på flera platser längs Tumbaåns 
sjösystem, men framförallt kring Fittja industriområde är jordarterna erosionsbenägna 
och kan leda till att hälsofarliga ämnen frigörs. Längs med Tullinesjön är många 

Tabell 6. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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områden också erosionsbenägna samt stranden kring Norsborgs vattenverk (IVL, 
2010). Användandet av bekämpningsmedel rent allmänt för att värja sig mot svamp 
och insekter beräknas öka som en effekt från klimatförändringarna. Medlen kan på 
grund av översvämningar ta sig ner i dricksvattnet i vattendrag och täkter 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 
 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör, i samarbete med Trafikverket som ansvarar för det nationella 
vägnätet, identifiera områden som riskerar att påverkas negativt av 
klimatförändringarna. Detta gäller framförallt områden kring större vägar till 
Karolinska Universitetssjukhuset och andra viktiga samhällssektorer.  

• Kommunen bör se över gamla industriområden, vilka kan innehålla föroreningar, 
och om det finns risk för översvämningar som kan påverka dricksvattentäkter i dess 
närhet.  

• Kommunen bör föra en diskussion med anläggare/entreprenörer för väg, avlopp 
och el-nät för att säkra att dessa planeras på bästa sätt med tanke på kommande 
klimatförändringar.  
 

Översvämningar, ras, skred och erosion som parameter är av yttersta vikt för 
planeringsfrågor då den fysiska miljön kan påverkas i allra högsta grad. Detta är en 
planeringsfråga men stort ansvar ligger även på de entreprenörer som bygger vägar, el-
nät och avlopp i kommunen för att avgöra hur detta ska göras på bästa sätt. Genom 
översiktsplanering, detaljplanering och bygglov kan kommunen se över vilka områden 
detta gäller. 
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5.2.2 Sociala system 
De system som behandlas här i klimat- och sårbarhetsanalysen omfattar systemtyper 
som påverkas direkt av klimatförändringarna. Systemtyperna omfattas därmed av 
grupper i samhället eller djur. 
 

Luftföroreningar och pollen 

 
Systemtyper Systemnivå Redundans Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Sårbara 
grupper 

Kommun Ja Hög temperatur Direkt 

Växtlighet Enskilda 
grupper 

Nej Extrem 
nederbörd 

Indirekt 

 Region Viss   

 
De flesta människor påverkas på mer eller mindre sätt av luftföroreningar som 
uppkommer i samband med ett förändrat klimat, men de mest utsatta är äldre och 
personer med hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och astma. 
 
Ökad temperatur 
Ökade temperaturer leder till att mängden marknära ozon och koncentrationen av 
partiklar tilltar och som en indirekt konsekvens kan antalet lungskador och 
andningssvårigheter öka. Studier har även visat att för barn som under en lång tid 
utsätts för partiklar i samband med föroreningar finns en större risk för minskad 
lungfunktion, lungcancer, astma och allergi. Torrare områden kan också leda att damm 
och andra partiklar rivs upp och en ökad risk för brand uppstår. I och med bränder 
frigörs många skadliga ämnen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012).   
 
Större spridning av pollen 
Vid en ökad temperatur kommer årstiderna att förändras, vilket innebär att vi kommer 
få en längre period av växtlighet. Detta i sin tur påverkar allergier exempelvis pollen. 
Allergiperioden kommer att bli allt längre och fler människor kommer att påverkas av 
pollen. Den största riskgruppen är barn och yngre vuxna; idag är cirka 15-20 procent 
av unga vuxna pollenallergiker. Föroreningar i luften så som partiklar och ozon kan 
även förstärka pollenallergier. Högre temperaturer gynnar lövträd mer än barrträd och 
kommer därmed påverka pollenallergier i hög grad då de flesta pollenallergier gäller 
lövträd (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 
 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör planera för plantering av träd och växter som inte påverkar 
pollenallergier ytterligare. Fokus kan ligga på att plantera mer barrträd än lövträd och 
undersöka vilken typ av växtlighet som minimerar risken för ytterligare pollen i 
luften. 

• Kommunen bör arbeta med att informera invånarna om de risker som uppstår kring 
ett varmare klimat och luftföroreningar.  

 

Tabell 7. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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Luftföroreningar är en parameter som omfattar många olika områden. Kommunen 
kan verka genom planering för att se till att växtligheten i kommunen planeras utifrån 
ett varmare klimat. Föroreningar i mark kan vara svåra att planera för, men bör saneras 
där det är möjligt.  
 

Mindre snö och is vintertid 

 
Systemtyper Systemnivå Redundans Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Sårbara 
grupper 

Enskilda 
grupper 

Ja Förändrade 
årstider 

Direkt 

  Nej Extrem 
nederbörd 

Indirekt 

  Viss   

 
Förändrade årstider kommer leda till mindre snö vintertid. Nederbörden kommer 
istället att komma som regn vilket innebär mildare vintrar i Botkyrka kommun. 
 
Olyckor i samband med snö och is 
Mängden halkolyckor kommer att minska då omfattningen av snö och is kommer att 
vara betydligt mindre och kan därmed ses som en positiv konsekvens. Dock kommer 
vintermånaderna uppfattas som mörkare då snö inte kommer att ligga under lika lång 
tid och lysa upp utomhus. Därmed kan en ökning av depressioner uppkomma då det 
kan finnas en koppling mellan ett minskat dagsljusintag och depressioner 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 

 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör uppmärksamma och informera invånarna om den ökade risken av 
depressioner i och med mindre ljus från ett minskat snötäcke.  

• Kommunen bör titta på alternativ till de mörka markmaterial som används idag på 
gång- och cykelvägar samt i det urbana och offentliga rummet (exempelvis asfalt) 
och se om ljusare alternativ finns. Från ett folkhälsoperspektiv är denna åtgärd också 
viktig då ljusare gång- och cykelvägar leder till en ökad trygghetskänsla. 

• Kommunen bör se över utomhusbelysningen. 
• Kommunen bör se efter möjligheten till mer dagsljuslampor inomhus, framförallt 

skolor, dagis och arbetsplatser.  
 
Mindre snö och is vintertid är något som kommer att ske som följd av 
klimatförändringarna men kommer att vara svårt för kommunen att planera för.  

 
  

Tabell 8. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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Livsmedelskvalitet 

 
Systemtyper Systemnivå Redundans Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Sårbara 
grupper 

Enskilda 
grupper 

Ja Förändrade 
årstider 

Direkt 

Restauranger Livsmedels-
verket 

Nej Extrem 
nederbörd 

Indirekt 

Matvarubutiker Kommun Viss   
 Regional    
 Nationell    
 Global    

 
Livsmedel transporteras från olika platser i Sverige och världen till Botkyrka kommun.  
 
Ökad nederbörd vintertid och torrare somrar 
Livsmedelskvaliteten kan komma att påverkas om bevattningen av bär och grönsaker 
tas av vatten som omfattas av smittämnen. Detta kan uppkomma genom en större 
vattenavrinning till följd av en ökad nederbörd och därmed kan smittämnen från djur 
och mark följa med vattnet. Torrare somrar leder till ett ökat behov av bevattning 
sommartid. Varmare vatten sommartid kan också leda till en större tillväxt av 
bakterier. Det finns en stor risk för smittspridning om grönsaker eller bär konsumeras 
innan de är avsköljda (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012).  
 
Högre temperatur 
Till följd av klimatförändringarna finns en ökad risk för smittor via mat där maten 
måste transporteras och förvaras noggrant vilket innebär ett högre krav på 
restauranger och matvarubutiker. Hela kylkedjan får ett ansvar att behålla livsmedlen 
inom en önskvärd gräns gällande kyla.  
 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör arbeta tillsammans med länsstyrelsen med översyn av vatten som 
används för bevattning av grödor.  

• Kommunen bör informera odlare och invånare om problem kring kontaminerat 
vatten. 

• Kommunen bör arbeta tillsammans med livsmedelsindustrin avseende transport och 
förvaring av livsmedel.  

• Kommunen bör informera invånare i kommunen hur livsmedel ska behandlas i och 
med ett varmare klimat. 

 
Livsmedelskvalitet gällande klimatförändringar bör belysas av kommunen, men 
behandlas idag till stor del av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Som planeringsfråga 
gäller detta i stort sett endast hur transporterna fördelas, medan till största delen ligger 
frågan hos konsumenter och livsmedelsidkare.  
 

Tabell 9. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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Sjukdomar via fästingar och insekter 

 
Systemtyper Systemnivå Redundans Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Värddjur Enskilda 
grupper 

Ja Hög 
temperatur 

Direkt 

Vektorer 
(fästingar och 
insekter) 

Kommun Nej Extrem 
nederbörd 

Indirekt 

Samhället Regional Viss Förändringar i 
årstiderna 

 

Sårbara 
grupper 

Nationell    

 
Längre varmare perioder samt ett fuktigare klimat kan leda till att fler vektorer 
kommer att trivas och spridas. Om omgivningen är varmare kan insekter och fästingar 
vara aktiva längre då de själva inte kan reglera sin kroppsvärme. När klimatet förändras 
kan också ekosystemen komma att förändras vilket leder till att nya arter kan sprida sig 
i Sverige.  
 
Högre temperaturer och ett fuktigare klimat 
Som en direkt konsekvens av klimatförändringarna kommer den aktiva perioden för 
fästingar och insekter vara längre. De djur som fungerar som smittbärare kommer 
också ha lättare att överleva. Indirekt leder detta till en ökning av antalet sjukdomar 
från fästingar och insekter. Ett varmare klimat kan också leda till att nya och andra 
typer av djur och smittbärare kan komma in i landet och utvecklas vilket i sin tur 
innebär nya sjukdomar som kan vara svåra att förutse. Detta kan redan identifieras 
genom att det klimatförändringar som har skett de senaste 30 åren har lett till att 
fästingen har spridit sig till Norrland där den tidigare inte fanns. Förändringar i 
klimatet med varmare vintrar och en längre växtsäsong med högre luftfuktighet ökar 
risken för fästingar då det blir lättare för smittbärarna att överleva och vara aktiva. 
Risken för en ökad spridning av myggor finns också och en möjlighet för nya arter av 
myggor att etablera sig i Sverige ökar i och med ett varmare klimat (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012). 
 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör öka informationen om vilka risker och sjukdomar som uppkommer 
från fästingar och insekter i och med ett förändrat klimat. 

• Kommunen bör arbeta tillsammans med Smittskyddsinstitutet för att kontrollera 
vilka typer av sjukdomar som sprids inom kommunen och om nya sjukdomar 
uppkommit.  

• Kommunen bör informera ytterligare om vaccinationer och andra typer av skydd 
mot fästingar och insekter.  

• Kommunen bör identifiera områden med hög andel TBE och borrelia och informera 
om dessa områden. 

 

Tabell 10. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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Denna parameter är mycket viktig att informera om, men kan vara svår för kommunen 
att planera för och därmed handlar denna parameter snarare om att anpassa sig 
eftersom fästingar och insekter sprider sig.  

Badvatten 

 
Systemtyper Systemnivå Känsliga 

klimatfaktorer  
Påverkan 

Barn Enskilda 
grupper 

Högre 
lufttemperatur 

Direkt 

Sårbara 
grupper 

Kommun Ökad nederbörd Indirekt 

  Högre 
vattentemperatur 

 

 
Det finns en ökad risk för spridning av smittor vid badplatser i och med 
klimatförändringarna. I Botkyrka finns sex badplatser som kommunen utför 
provtagning på. Dessa är Fittja ängsbadet, Brotorpsbadet, Lidabadet, Sandviksbadet, 
Slagstabadet och Stendalsbadet samt två plaskdammar i Alby och Fittja (Badplatsen, 
2013). 
 
Ökad lufttemperatur  
Fler människor kommer att välja att bada i utomhusbad då klimatet kommer att bli 
varmare.  
 
Ökad nederbörd och vattentemperatur 
En ökad nederbörd påverkar avrinningen från omkringliggande marker och detta i 
kombination med högre temperaturer kommer att minska kvaliteten på badvattnet. 
Framförallt då extremnederbörden tar med sig djur- och marksmittämnen och spolar 
ut det i badvattnet, samt att de smittämnen som kommer från människan överlever 
bättre i varmare temperaturer. Personer med lågt immunförsvar är mest utsatta och för 
vissa smittor är dödligheten hög. Vidare uppkommer även sjukdomar i och med 
algblomning som är en effekt av ett varmare klimat och hav. Det sker även en ökning 
av drunkningsolyckor i och med att fler personer badar (Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 2012). 

 
Förslag på klimatanpassningsåtgärder 

• Kommunen bör planera nya badplatser inom ett visst avstånd från betande djur. 
• Kommunen bör se över befintliga badplatser och utvärdera risken för att de är 

förorenade.  
• Kommunen bör verka för en ökad beredskap för algblomning samt analyser av vissa 

bakterier i badvattnet.  Provtagning bör göras efter 3 dagar med en 
dygnsmedeltemperatur på 20°. 

 
Parametern badvatten bör ingå i kommunens planering i form av exempelvis 
översikts- och detaljplanering. Badvattnet i kommunen bör ses över men är inte 
grundläggande för en god livskvalitet och grundläggande rättigheter.    

Tabell 11. Kolumnerna i tabellen kan kombineras på många olika sätt och ska därmed inte 
läsas som att endast en systemtyp kan passa ihop med en systemnivå och så vidare. 
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”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som 
måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant” 

(EU, 2000:1) 
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6. Dricksvattenförsörjning 
Avsnittet som följer är en fördjupning av klimat- och sårbarhetsanalysen med en 
inriktning på dricksvatten. Med hjälp av rapportens klimat- och sårbarhetsanalys har 
dricksvatten kunnat identifieras som en parameter som behöver undersökas vidare då 
den är grundläggande för allt mänskligt liv. Från analysen finns en förståelse för att 
Botkyrka har mycket goda förutsättningar för att ha bra grundvatten då stora 
grundvattenåsar finns inom kommunens gränser. Trots detta använder sig kommunen 
av Mälaren då kommunens två tidigare vattentäkter har blivit förorenade. 
Klimatförändringarna kommer att påverka vattenkvaliteten i Mälaren vilket innebär att 
Botkyrkas grundvattenmagasin kommer att få en mycket viktig roll för framtidens 
dricksvattenförsörjning, både kommunalt och regionalt. Därmed återknyter detta till 
rapportens syfte som innebär att undersöka hur Botkyrka ska planera för att säkra en 
god dricksvattenförsörjning där vattnet är av hög kvalitet. Samhällsplaneringen har en 
viktig roll då den styr kommunens strategiska och långsiktiga mål med olika parametrar 
av samhället. Samhällsplaneringen är ett av de viktigaste strategiska redskapen för att skydda våra 
vattenresurser och skapa en grund för att de används ansvarsfullt (SGU, 2009:5). Botkyrka 
kommun har efterfrågat en undersökning kring dricksvattnet i framtiden vilket innebär 
att denna analys är nödvändig för kommunens räkning.  
 
Arbetet med dricksvattenfrågor utgår från EU:s ramdirektiv för vatten vilket har 
brutits ned på nationell nivå i form av lagar och riktlinjer för vattenskydd och täkter. 
Dessa finns till största del i miljöbalken. Stockholmsregionen, vilken Botkyrka 
kommun ingår i, är befolkningsmässigt ett stort område och sätter därmed stor press 
på dricksvattenförsörjningen. Länsstyrelsen i Stockholms län jobbar mycket med dessa 
frågor och har ett stort ansvar för hur framtiden ser ut.  

6.1 EU:s ramdirektiv för vatten 
År 2000 upprättade EU vattendirektivet 2000/60/EG, som fungerar som ett ramverk 
för EU:s åtgärder kring vattenpolitiken (EU, 2000). Vattendirektivet utgår från att 
vatten inte omfattas av geografiska gränser och är en resurs som vi alla bär ansvar för. 
Det betyder att vi måste vårda de vattenresurser vi har för att dagens och framtidens 
vattenanvändning ska vara hållbar (Havs och vattenmyndigheten, 2013). Enligt 
ramdirektivet är vikten av en god vattenkvalitet bidragande till att befolkningen kan 
försörjas med dricksvatten (EU, 2000). Samhällsplaneringen har en viktig del i detta då 
planeringsprocessen inom områden med vatten, så som avrinningsområden, måste 
omfattas av tankar kring vattnets betydelse. Planeringen får också en betydelsefull roll i 
att inkludera medborgarna i planeringsprocessen gällande vattenresurser för att få en 
’vattensolidaritet’ i samhället (Havs och vattenmyndigheten, 2013). Åtgärder kring 
bevarandet av vattnet bör sättas in tidigt för att en god grundvattenstatus ska kunna 
uppnås. Ett fokus ska ligga på planering av skydd av grundvattnet för att möjliggöra 
vattnets förnyelse. Enligt EU ska alla medlemsstater identifiera vattenresurser som 
idag eller i framtiden används för dricksvatten och se till att dricksvattendirektivet 
80/778/EEG följs gällande kvaliteten på vattnet (EU, 2000).  

6.2 Nationellt arbete med dricksvatten 
Sverige har 16 miljökvalitetsmål varav miljökvalitetsmål nummer nio omfattar 
grundvatten av en god kvalitet. Riksdagens definition av miljömålet lyder "Grundvattnet 
ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur 
i sjöar och vattendrag" (Naturvårdsverket, 2013a: 2013-03-05). Miljökvalitetsmålet 
grundvatten av god kvalitet beräknas att inte uppnås till år 2020 som planerat 
(Naturvårdsverket, 2013b). Det finns många olika orsaker till att målet inte beräknas 
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uppnås. I Sverige finns de viktigaste grundvattenmagasinen vanligtvis i sand- och 
grusavlagringar och många av dessa områden kan ge nog med dricksvatten till mindre 
samhällen i närheten. Dock uppstår ofta en konflikt i grusavlagringsområden, då de 
har stora grustillgångar, mellan dricksvatten och grusbrytning. Många områden i 
Sverige med stora vattenmagasin har pågående eller avslutade grustäkter. Problem 
uppstår när grustäkter anläggs i vattentäkter, då risken för föroreningar ökar då 
förmågan att rena minskar avsevärt när gruset bryts ut. Trots att brytningen av 
naturgrus har minskat på senare år sker det största uttaget alltjämt i områden med 
störst grundvattenmagasin (Naturvårdsverket, 2013a). Det finns i princip oändligt med 
makadam, vilket är krossat berg, som kan ersätta naturgruset i många fall (Göransson, 
2011). Enligt miljömålet kring grundvatten bör det också nämnas att stora 
grundvattenmagasin inte behöver påverkas negativt av att en grustäkt pågår samtidigt 
som en vattentäkt, men ökad hänsyn för de viktigt grundvattenresurserna är a och o 
vid bestämmelser om tillstånd för grustäkt. Dock är det viktigt att inrätta 
vattenskyddsområden där grundvatten finns som kan vara av betydelse för 
dricksvattnet (Naturvårdsverket, 2013a). Ett vattenskyddsområde bestämmer vilka 
verksamheter som får etableras inom området för att minimera risken för föroreningar 
av dricksvattnet. Exempelvis gäller det avlopp, transporter med farligt gods, 
växtskyddsmedel, gödselanvändning, schaktning, täkter, dagvattenhantering eller 
lagring och hantering av farliga kemikalier (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2009). 
Enligt Naturvårdsverket (2013a) ska alla typer av vattentäkter ha vattenskyddsområde.  
 
Regeringen skriver utifrån sin sårbarhetsanalys att vattentäkter bör skyddas mot 
föroreningar. Viktiga vattentäkter i kommunerna behöver ett bättre skydd men även 
en bra fysisk planering. Det för att ta hänsyn till de områden som ligger i närheten av 
vattentäkterna och står för avrinningen ner i dessa. Ett exempel är jordbruksområden, 
som bör övervakas så att dessa inte ligger inom ett avrinningsområde och riskerar att 
förorena grundvattnet (Regeringskansliet, 2007). Fysiska förändringar är den näst 
största anledningen till att vi inte lyckas nå god status av våra vatten. Därmed har 
kommunen ett stort ansvar för att prioritera områden som har stora vattenförekomster 
men som inte uppnår en god vattenkvalitet. Kommunen bör införa 
vattenskyddsområden som innehåller föreskrifter för de dricksvattentäkter som finns i 
kommunen, för ett framtida hållbart vatten (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2009). 
En utredning kring riksintresse för vattenförsörjning behöver också göras och tas med 
in i miljöbalken (Regeringskansliet, 2007). Detta arbetas med idag på länsstyrelsen i 
Stockholms län (Björlin, 2013b). Norra Östersjöns vattenmyndighet föreslår i sitt 
åtgärdsprogram kring den fysiska planeringen att översikts- och detaljplaneläggningen 
ska utvecklas så att miljökvalitetsnormerna kan uppnås (mer om miljökvalitetsnormer 
kan läsas om i avsnitt 6.2.1) (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2009).  
 
Vidare bör kommunernas vattenskyddsområden följa bestämmelserna i miljöbalken. 
Ett större skydd ska finnas för större vattentäkter, vilket innebär de som försörjer fler 
än 50 personer, samt har ett större vattenuttag än 10m³ (Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, 2009). Idag finns heller inget krav på att vattentäkter som försörjer mindre än 50 
personer eller utvinner mindre än 10m³ vatten per dygn ska ha vattenskydd 
(Regeringskansliet, 2007). Det finns endast rekommendationer vilket innebär att 
många mindre vattentäkter saknar skydd och att äldre vattentäkter behöver anpassas 
till nya förhållanden (Waller m.fl., 2012). I kommunens arbete med att klimatsäkra 
vattenförsörjningen bör reservvattentäkter identifieras. Det behöver även göras 
översikts- och detaljplaner som skyddar vattentäkter när exploatering av mark 
planeras. Enligt miljöbalken (4 kap. 10 §) ska målkonflikter mellan nyttjande av 
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vattenförsörjning och annat nyttjande prioritera det ändamål som stöttar en långsiktig 
hushållning med mark och vatten. I frågor kring kostnader för att skydda 
vattenområden bör dessa ställas mot värdet av en vattentäkt med hög vattenkvalitet, 
vilket innebär mindre kostnader än om man måste ta hand om problemen i efterhand 
(Waller m.fl., 2012). 
 
Det är viktigt att informera och utbilda kommuner för att dessa ska kunna hantera 
framtidens klimatförändringar kopplade till dricksvattenförsörjningen. Problemen 
gäller både ökad koncentration av humus i vattnet, men även smittspridning och 
föroreningar. Den myndighet som idag bör det största ansvaret är kommunerna men 
nationella och regionala myndigheter är också involverade då vatten inte omfattas av 
kommun- eller regiongränser (Regeringskansliet, 2007). 

6.2.1 Miljöbalken 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler redogör för en åtgärd som planeras på ett mark- 
eller vattenområde ska välja plats utifrån minsta möjliga påverkan på människors hälsa 
och miljön (Miljöbalken, 2013a: 2 kap). Vidare tar miljöbalken upp att riksintressen ska 
vägas mot varandra, men det ändamål som stödjer långsiktig hushållning med 
resurserna i den fysiska miljön ska prioriteras. Dock har totalförsvaret företräde om 
marken eller vattnet behövs av försvarsintresse (Miljöbalken, 2013a: 3 kap).  
 
Kommunen kan bestämma om det krävs tillstånd för att upprätta eller använda en ny 
grundvattentäkt där sötvatten är eller kan komma att bli en bristvara. Miljöbalkens 3 
kap. 8 § kan hjälpa kommunerna att utse mark och vattenområden som kan fungera 
som riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning (se närmare i avsnitt 6.3.1 
under rubrik vattenskydd och tillsyn). De målkonflikter som kan uppstå tas upp i 
lagen. Det innebär att en grustäkt inte får komma till stånd om området med naturgrus 
är betydande för dricksvatten idag eller i framtiden och om täkten då kan minska 
möjligheterna för vattenförsörjning (Miljöbalken, 2013a).  
 
Enligt 4:5 paragrafen i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön ska Sveriges grundvatten inte försämras i kvalitet. Senast år 2015 ska alla 
grundvattenförekomster uppnå god grundvattenstatus. För att uppnå detta ska ett 
åtgärdsprogram upprättas av vattenmyndigheten i varje område. Där ingår Botkyrka 
kommun i norra Östersjöns vattenmyndighet. Programmet ska inkludera de åtgärder 
som behövs för att ett vattenområde ska uppfylla de miljökvalitetsnormer som anges i 
miljöbalken (Miljöbalken, 2013b). Med hjälp av miljöbalken kan kommunerna arbeta 
med att minimera riskerna med en sämre grundvattenstatus. Dock har många 
kommuner tidigare inte utnyttjat alla möjligheter som finns med att använda 
miljöbalken som ett verktyg gällande vattenkvaliteten. Detta beror i många fall på 
brister i underlagen för beslutsfattande (Regeringskansliet, 2000).  
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer syftar till att kontrollera vattenkvaliteten med hjälp av olika 
gränsvärden som inte får överskridas (EU, 2000, Björlin, 2013b). Dessa normer finns 
reglerade i miljöbalken (5. kap) och plan och bygglagen. Miljökvalitetsnormerna 
fungerar som ytterligare ett starkt skydd för dricksvattnet, förutom vattenskydd. Vid 
en exploatering får inte de gränsvärden som lagarna reglerar överskridas, i vissa fall kan 
länsstyrelsen kliva in och säga nej till en plan. Miljökvalitetsnormerna ska först och 
främst ange förorenings- eller störningsnivåer som kan påverka människor eller miljön 
och som inte får överskridas och dessa nivåer ska ha en tidsgräns för när de ska vara 
uppfyllda. Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att normerna följs 
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(Miljöbalken, 2013a). Det finns inga specifika miljökvalitetsnormer för dricksvatten 
och för vissa ämnen finns inga gränsvärden än i Sverige vilket innebär att det blir svårt 
att sätta normerna. Exempelvis finns inget gränsvärde för PFOS (Björlin, 2013b).  

6.3 Stockholmsregionen 
Tillgången till dricksvatten med hög kvalitet är grundläggande för ett fungerande 
samhälle. Idag är vi vana att kunna sätta på kranen när som helst på dygnet och 
förvänta oss vatten av högsta kvalitet. Stockholms län har bra dricksvatten med vatten 
av god kvalitet vilket beror på tillgången till vattentäkten Mälaren. I Stockholms län 
bor idag cirka två miljoner människor av vilka 1,6 miljoner försörjs med renat ytvatten 
och resten av befolkningen med grundvatten från vattentäkter eller enskilda brunnar. 
Cirka 95 procent av befolkningen i Stockholmsregionen får sitt dricksvatten från 
Mälaren, medan resten har enskilda brunnar. Nio kommuner i länet samt Strängnäs är 
helt eller delvis försörjda av vatten från Mälaren (VAS, 2009). Befolkningen i länet 
förväntas öka till 2,8 miljoner år 2050. Det innebär ett stort ansvar för att säkra 
Mälaren som dricksvattenförsörjning då majoriteten av befolkningen i länet får sitt 
dricksvatten därifrån. Stora risker och hot finns med det omfattande nyttjandet av 
Mälaren och ett steg för att säkra dricksvattenförsörjningen har varit att upprätta ett 
vattenskyddsområde kring de östra delarna av Mälaren. För att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen behövs vattenskydd även för de kommunala grund- och 
ytvattentäkterna utanför de regionala näten. Ett sådant skydd har samtidigt ett 
regionalt värde för reservvattenförsörjningen (VAS, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett ytterligare steg som krävs inom Stockholms län är att säkra de reservvattentäkter, 
både för grundvatten och ytvatten, som finns i länet (VAS-rådet, 2009). Definitionen 
av vattentäkt enligt miljöbalkens 11 kap är ”…bortledande av yt- eller grundvatten för 
vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning” (Miljöbalken, 2013a:19). Bornsjön i 
Botkyrka kommun fungerar idag i första hand som reservvattentäkt för Mälaren men 
även Lovö, Norsborg, Skytteholm och Görväln är andra reservvattentäkter (VAS-
rådet, 2009). Bornsjön har högsta prioritet för kommunal och regional 
vattenförsörjning men behöver kompletteras med andra reservvatten. Att bara ha en 
reservvattentäkt för länet är sårbart, enligt länsstyrelsen i Stockholms län 
grundvattensamordnare Anette Björlin, som säger att det”…är mycket mer sårbart och 

Figur 5 visar en bild över huvudvattentäkten Mälaren (Länsstyrelserna, 2011) 
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därför behöver man reservvatten som klarar sig längre än bara en liten kort period, inte ett par dagar 
eller veckor, vi pratar om månader då” (Björlin, 2013b). Utifrån detta perspektiv anses det att 
Stockholm har reservvattenförsörjning men problemet ligger i att dessa inte räcker för 
en längre period vilket innebär att det är nödvändigt att länets vattentäkter får bättre 
skydd (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008). 
 
De reservvattentäkter som finns idag i Stockholm är inte tillräckliga vid en kris om 
Mälarvattnet blir otjänligt (VAS-rådet, 2009). Reservvattentäkterna som i framtiden 
kan behövas för dricksvattenresurser behöver skyddas mot exploatering, utsläpp och 
liknade risker. Om ett vattenområde exploateras utan att planeringen har tänkts 
igenom innan kan det leda till att en viktig dricksvattenresurs förstörs och inte går att 
återställa. Därmed är det avgörande att kommunerna tar in problematiken i 
översiktsplaneringen (VAS-rådet, 2011).  
  
Med detta sagt, alla människor behöver vatten för att överleva och 
Stockholmsregionen har tillgång till dricksvatten av högsta kvalitet. Det skulle innebära 
en katastrof om länet inte kan säkra de reservvattenresurser som idag finns om vattnet 
från Mälaren blir otjänlig. Därför kommer denna rapport att fördjupa sig på 
dricksvattenkvaliteten som också är en av de parametrar som har diskuterats i klimat- 
och sårbarhetsanalysen. Detta då Botkyrka kommun innehar stora grundvattentäkter 
och sjöar som skulle kunna användas i framtiden. 

6.3.1 Länsstyrelsen i Stockholms län arbete med vattenfrågor 
Länsstyrelsen i Stockholms län delgav år 2008 ett beslut om vattenskyddsområde för 
östra Mälaren. Med miljöbalken som verktyg kan länsstyrelsen eller kommunen 
förklara ett område för vattenskyddsområde då grund- eller ytvattnet används eller kan 
komma att användas som en vattentäkt. Dricksvattentäkter prioriteras högt om man 
ser från ett nationellt perspektiv och de tidigare nämna miljömålen samt EU:s 
ramdirektiv utgör en grund för hur vattenskyddet ska upprättas och kontrolleras. 
Enligt länsstyrelsen i Stockholms län är vattenskyddsområden för länets vattentäkter 
mycket viktiga. Om ett område klassas som vattenskyddsområde finns en stor 
potential att skyddet blir starkare för dricksvattenresurserna. I och med detta kan 
dricksvattenperspektivet belysas vid den kommunala planeringen (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2008).  

 
Vidare ställs samhällsplaneringen mot stora krav då ett förändrat klimat kommer leda 
till översvämningar och större risk för föroreningar. Länsstyrelsen påpekar att viktiga 
dricksvattenresurser kan skyddas genom regionala, men framförallt kommunala fysiska 
planer. Vattenförsörjningsplaner är ett verktyg som kan användas som komplement till 
vattenskyddsområden för att skydda framtida vattenförsörjningsområden. Den här 
typen av plan bör utvecklas i samband med den fysiska planeringen i form av 
översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser då dessa styr 
markanvändningen (Länsstyrelsen, 2009).  
 
Arbetet med Mälaren  
Idag pågår ett grundligt arbete på länsstyrelsen i Stockholms län gällande Mälaren. 
Workshops och seminarier har arrangerats för att få en förståelse för de parametrar 
som kan komma att påverka Mälaren utifrån klimatförändringarna. Identifierade 
parametrar är framförallt havsnivåhöjningen som bevisat ökar risken för 
saltvatteninträngning, men även kraftig nederbörd och översvämningar som kommer 
att påverka Mälaren. Prover av Mälarvatten visar att brunifieringen ökar men det är 
svårt att bevisa om det är klimatförändringarna som är den största boven. En minskad 
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försurning samt ett mer utspritt jordbruk bidrar till brunifieringen men också högre 
vattentemperaturer kan påverka. Viktigt att tänka på gällande vattenkvaliteten i 
Mälaren är att ekosystemen ändras vid varmare temperaturer. Om hela ekosystemet är 
i en nedåtgående spiral kommer det att påverka vattnet då det hela fungerar som ett 
kretsloppssystem där alla delar påverkar varandra (Björlin, 2013b). Mälaren kommer 
förmodligen att fungera som en huvudytvattentäkt, utifrån det scenario som vi har 
idag, men vi behöver fokusera på reservvattentäkter eller nödvatten för längre avbrott i 
distributionen. Sårbarheten har ökat och kommer även fortsättningsvis att öka 
markant i och med att vi är fler som är beroende av Mälaren som dricksvatten och 
framförallt med framtidens utmaningar (Björlin, 2013b).  
 
Vattenskydd och tillsyn 
Vattenskyddsområde är idag det starkaste skyddet för vatten och är lagstadgat genom 
att det är en föreskrift. Ett annat skydd som länsstyrelsen idag arbetar med är 
riksintresse för vattenförsörjning. Arbetet har bara kommit så långt att möjligheten att 
utpeka något som riksintresse för vattenförsörjning endast omfattar reningsverken 
eller själva anläggningen för vatten. Det som länsstyrelsen påpekar är att 
influensområdet som påverkar vattenverket också ska inkluderas i riksintresset 
(Björlin, 2013b). ”Vi har nu plockat ut de stora vattenverken, så som Norsborg, och då blir det så 
dumt för att vi får bara peka ut själva anläggningen som riksintresse…. men sen får man peka ut 
något som heter influensområde, alltså vad är det som kan påverka det här riksintresset, och då 
kommer ju hela Mälaren in. Kan vi peka ut hela Mälaren? Och hur långt runt omkring ska vi ta 
på land, allt det där kan ju påverka vattenkvaliteten, och där är vi inte klara än (Björlin, 2013b). 
Kriteriet för att riksintresse för vattenförsörjning ska inrättas är att vattenverket ska 
försörja minst 50 000 personer med dricksvatten (Björlin, 2013b). Här finns 
svårigheter med att hela influensområdet inte kan tas med vid riksintresse för 
vattenförsörjning.   

 
I normala fall fungerar kommunen som huvudman för tillsyn av vattentäkter, 
framförallt i landsortskommuner. Men de kommuner som ligger i Stockholms län är 
numera beroende av varandra när det gäller vattenfrågor då vatten inte har några 
geografiska gränser. Många kommuner som har stor tillgång på vatten ifrågasätter 
varför de ensamma ska sköta skyddet av bra vattenområden när de är fler som 
kommer att nyttja vattnet. Detta gäller i första hand reservvattenfrågor och frågan 
behöver lyftas (Björlin, 2013b). 
 
Björlin (2013b) beskriver att kommunerna bör engagera sig mer i vattenfrågor då det 
ligger på kommunens ansvar att skydda dessa områden. Det krävs framför allt en 
större politisk vilja i dessa frågor. Då kommunala politiker är valda av kommunens 
medborgare uppkommer ofta svårigheter i och med att politikerna står inför ett 
dilemma. Politikerna ska stå för det som anses vara det bästa för kommunen men 
också det som kan tyckas stödjas av kommuninvånarna. Detta går inte alltid hand i 
hand. Här finns en konflikt mellan ansvarsfull planering och företrädandet av sina 
medborgare. Det finns svårigheter rent ekonomiskt med att prioritera vattenfrågor i 
kommunen, då kommunen inte kan belasta sina medborgare för något som andra 
kommuner kommer att använda. Det är därmed viktigt med kommunsamverkan i de 
här frågorna, vilket idag saknas. Någon instans behöver fungera som en ledare i 
vattenfrågor annars vill ingen ta ansvar. Länsstyrelsen har idag en stark roll i det 
regionala arbetet men ett större ansvar skulle kunna ligga på länsstyrelsen kring 
vattensamverkan. Att någon myndighet tar på sig ledarrollen i dessa frågor innebär ett 
starkare skydd som kommunerna är tvungna att följa, vilket också gör det svårare för 
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politiker och kommuninvånare att ifrågasätta (Olson, 2013). Kommunerna behöver 
förstå sin egen kommun i ett helhetsperspektiv för att se förutsättningarna för det 
lokala men även regionala ansvaret (Björlin, 2013b). Länsstyrelsen i Stockholms län 
anser att de idag har möjlighet att komma in och påverka beslut. ”Om du planerar att 
bygga något där den här normen överskrids då kan vi på länsstyrelsen säga nej till det. Om man 
planerar till exempel att bygga en verksamhet eller industriområde någonstans som påverkar den här 
grundvattenförekomsten…)” (Björlin, 2013b). Dock anser Botkyrka kommun att 
länsstyrelsen behöver sätta upp fler ramar för kommunerna att arbeta utifrån för att 
kunna arbeta med dricksvattenfrågor (Ohlson, 2013). 

 
Prioriterade vattenområden 
År 2009 kom VAS- rådet (Rådet för Vatten och Avloppssamverkan i Stockholms län), 
tillsammans med Stockholms länsstyrelse, TMR och KSL, ut med en rapport om 
prioriterade dricksvattenförekomster i länet. Enligt Björlin (2013b), som är 
grundvattensamordnare på Stockholms länsstyrelse, är rapporten fortfarande aktuell 
idag. Dock överväger länsstyrelsen att revidera förslaget och därmed arbeta igenom 
rapporten en gång till. Förslag finns också på att göra rapporten till en kortversion som 
fungerar ännu mer vägledande för kommunerna.  
 
Länsstyrelsen i Stockholms län poängterar att de nu har förstått innebörden kring 
vattenförsörjningsplaner som pekar ut vattenresurser som bör bevaras i länet. De 
prioriterade dricksvattenförekomsterna är baserade på att vattenförekomsten omfattas 
av tillräckligt med vatten vilket innebär både grundvatten och ytvatten (Björlin, 2013b). 
Enligt Björlin är grundvatten en stor tillgång då ”ytvatten är mycket jobbigare att hantera för 
det är större risk att det är förorenat, grundvattnet har ju en naturlig reningsgrad så det är större 
chans att man bara tappar grundvattnet direkt och distribuerar men i ytvatten kan det alltid finnas 
bakterier i… så det är en stor fördel att ha grundvatten” (Björlin, 2013b). Konstgjord 
infiltration är en annan viktig del i prioriteringen då grundvattenåsarna ofta behöver 
”fyllas på” av sjövatten. Detta då vi i Stockholms län har en stor befolkning som sätter 
press på mängden uttaget dricksvatten. Att stora sjöar med god vattenkvalitet ligger i 
närheten av grundvattenområden leder till en högre prioritet av området. På de flesta 
grundvattenområden kring länets åsar har konstgjord infiltration av ytvatten bidragit 
till ett större flöde av vatten till dricksvatten. Länsstyrelsens rapport har gett goda 
resultat inom kommunerna i länet, framförallt i översiktsplaneringen och 
detaljplaneringen. Viktiga vattenresurser i länet har genom rapporten identifierats och 
dessa olika vattenresurser har fått prioritetsordning (Björlin, 2013b). 
 
Björlin (2013b) menar att klassningen av områdena idag fortfarande stämmer men att 
vissa områden som ligger mellan hög- och mellanprioritet ska granskas tydligare då de 
kan ha andra värden för regionen än bara dricksvatten. Den högsta prioriteten av 
vattenområden baseras på deras betydelse för det regionala perspektivet då dessa 
vattenförsörjningsområden ska kunna ge dricksvatten till hela regionen. Dock kan de 
lokala perspektiven bidra till en högre prioritering. ”Där vi har tittat ut de som är regionalt 
intressanta, de röda i kartan, de är prioriterade ur ett regionalt perspektiv, de kan hjälpa till och 
försörja hela stora systemet med vatten. Det är de vi har prioriterat i första hand, att man kan bidra 
till att hjälpa till i en annan kommun eller att det försörjer viktiga funktioner eller stora områden.  
Men om du sätter dig i kommunen och tittar och tänker att nu ska jag titta på mina invånare i min 
kommun vilka behöver vatten då? Då kanske det blir en annan prioritering, och det här ska man 
vara medveten om att den här är för hela länet och det är ett regionalt perspektiv men de som bor där 
borta i den byn eller orten hur de ska få vatten om det händer någonting. Och det kan därför finnas 
ett lokalt perspektiv som vi inte har tittat på och det tycker jag kommunen ska göra ur ett lokalt 
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perspektiv för sina kommunmedborgare” (Björlin, 2013b). Botkyrka kommun har 
vattenförekomster med medelprioritering ur ett regionalt perspektiv, men vissa av 
dessa områden borde ha hög prioritet ur ett lokalt perspektiv. I kommunen finns 
många landsbygdsområden som skulle kunna försörjas av vattenområden inom 
kommunen då de ligger närmast till hands vid en krissituation (Björlin, 2013b). 
 
Länsstyrelsen kan hjälpa kommunerna med samordningen av vattenfrågor samt olika 
strategier. Exempelvis kan det vara att se till att vattenstrategier kommer in mer i 
samhällsplaneringen (Björlin, 2013b). Tidigare har det funnits vissa indikationer på att 
fokus inom planeringen har legat på markfrågor, trots att plan och bygglagen säger att 
kommunen ska planera för mark och vattenområden. I och med vattendirektivet och 
miljökvalitetsnormerna finns det nu möjlighet att förutsättningarna för bra 
dricksvatten ökar istället för att lösa problem med vattenfrågor i efterhand (Björlin, 
2013b).  
 
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att kommunens viktigaste fokus ska ligga på att 
se sin egen roll i det regionala perspektivet, men även se över den enskilda 
försörjningen. Kommunen bör arbeta för att prioritera tillsyn av 
dricksvattenförekomster och se över olika typer av föroreningar.  

6.4 Kommunal vattenförsörjningsplan 
En kommunal vattenförsörjningsplan ska bidra till att säkra tillgången till 
vattenresurser för användning till dricksvatten inom ett område på längre sikt. En 
sådan plan utgår från miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och 
vattendrag (SGU, 2009). 
 
Sveriges kommuner har ett stort ansvar när det gäller att skydda de vattenresurser vi 
har. Med hjälp av översiktsplanen brukar den befintliga allmänna vattenförsörjningen 
beskrivas, men en vattenförsörjningsplan är ofta inte inkluderad. Detta innebär att 
vattenresurser som kan komma att vara nödvändiga i framtiden när det gäller 
dricksvatten inte uppmärksammas (SGU, 2009). Dessa områden är sällan identifierade 
och omfattas sällan av någon information, trots att de borde prioriteras och skyddas 
genom samhällsplaneringen. En vattenförsörjningsplan ska omfatta kommunens 
gränser men kan också inkludera mellankommunala intressen. Det är viktigt att ta in 
denna typ av plan i den övergripande strategiska planeringen, så som översiktsplanen. 
Genom att inkludera denna typ av plan i översiktsplanen finns en möjlighet att 
uppmärksamma frågorna i samhällsplaneringen (SGU, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 visar vikten av en vattenförsörjningsplan då det finns många 
intressen kring vattenområden (SGU, 2009) 
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SGU (2009) anser att vattenförsörjningsplanen ska fokusera på drickvattenbehovet 
och vilka resurser som finns för att detta behov ska uppnås. Som ett steg ska 
länsstyrelserna upprätta regionala vattenförsörjningsplaner som kan ligga till grund för 
den kommunala. Länsstyrelsen i Stockholm har genom sin rapport om prioriterade 
dricksvattenförekomster gjort en vattenförsörjningsplan trots att den då inte kallades 
för det. ”Modeordet, det finns ju modeord i allting, heter vattenförsörjningsplan. Man pekar ut de 
resurser som finns som man ska bevara för framtiden, den här rapporten (se VAS-rådets rapport om 
dricksvattenförekomster) innehåller det men det var inte modeordet då med vattenförsörjningsplan…. 
men den innehåller i princip en vattenförsörjningsplan” (Björlin, 2011b). Idag är det dock 
grundläggande att alla kommuner upprättar en vattenförsörjningsplan.  
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7. Dricksvattenförsörjningen i Botkyrka kommun  
Som tidigare beskrivits utgav VAS- rådet tillsammans med Stockholms länsstyrelse, 
Tillväxt, miljö och regionplanering i Stockholms läns landsting och 
Kommunförbundet i Stockholms län år 2009 en rapport om dricksvattenförekomster i 
Stockholms län. Rapportens syfte var att identifiera och analysera 
dricksvattenförekomster i länet, både befintliga och potentiella. De olika 
vattenförekomsterna i länet har fått olika prioriteringsgrad som går från låg till hög. 
Prioriteringen baseras på tillgången till vatten i förekomsten och möjlig förorening från 
markanvändning, samt möjligheten till konstgjord infiltration till grundvattnet. I 
Botkyrka pekas flera sjöar och grundvattenområden ut som högprioriterade för den 
kommunala och regionala vattenförsörjningen (VAS-rådet, 2009). Dock behöver 
Botkyrka möta den växande befolkningen vilket innebär att kommunen planerar för 
omfattande nybebyggelse runtom i kommunen. Här är avvägningen mellan 
drickvattenfrågor och exploatering svår och i många fall finns inget rätt svar. 
Samhällsplaneringen har en viktig roll i arbetet med detta.  
 
”En planerare måste alltid ta hänsyn till målkonflikter som uppstår, vilket i stor grad kan komma 
att uppkomma i och med ett förändrat klimat. Därmed måste planeringen alltid väga mellan olika 
intressen och få ett sampel mellan olika tillståndsprocesser för att slutligen komma fram till ett beslut” 
(Länsstyrelserna, 2012:127).  

7.1 Prioriterade vattenområden i Botkyrka 
Enligt VAS-rådets (2009) rapport finns flera vattenområden som har hög prioritet för 
regionens framtida vattenförsörjning i Botkyrka kommun. Av de nio viktigaste 
delområdena för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning i Stockholms län 
ligger två stycken i Botkyrka. Dessa är Bornsjön i Uppsalastråket och Tullingestråkets 
norra del i Stockholmsstråket. Tullingestråket, som är ett av de isälvsstråk som sträcker 
sig genom Botkyrka, är av mycket viktig karaktär, då det omfattas av stora mängder 
grundvatten. I Tullingestråket finns vattentäkterna Pålamalm och Tullinge. Tullinge 
vattenverk är avstängt på grund av föroreningar från PFOS (se avsnitt 5.2.1, under 
dricksvatten i klimat- och sårbarhetsanalys). Den närliggande Tullingesjön kan dock 
vid rening av täkten fungera för att förstärka grundvattenmagasinet med konstgjord 
infiltration (VAS-rådet, 2009). Det innebär att ytvatten kan filtreras genom förslagsvis 
en grusås för att bilda grundvatten (Svenskt vatten, 2013). Detta ger Tullingesjön hög 
prioritet för kommunal och regional vattenförsörjning (VAS-rådet, 2009). 
”…reservvatten som Tullinge har varit, den är igång lite grann hela tiden och du kör igång den på 
nolltid. Andra ställen kanske måste installera en anläggning och så där i framtiden och då kanske 
tar år att planera in den vattentäkten… så som Botkyrka har haft med Tullingetäkten har varit en 
enorm extra säkerhet, framförallt för sjukhuset då” (Björlin, 2011b). Det finns inga planer idag 
på att utse Tullinge vattenverk till ett riksintresse för vattenförsörjning men planen är 
att vattentäkten vid en kris ska kunna försörja Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge med vatten. ”Vi har inte pekat ut Tullinge vattentäkt som riksintresse, inte i det här 
första förslaget… men vi har funderat…. Om Tullinge kan försörja ett sjukhus om det händer något 
med de andra sjukhusen då är det oerhört mycket värt… Tullinge kanske är mer värt än vad vi 
tror” (Björlin, 2013b). Då Tullinge vattenverk fungerar som en säkerhet för sjukhuset är 
det viktigt att länsstyrelsen i Stockholms län identifierar Tullinge vattenverk som 
riksintresse.  
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Det är därmed viktigt att Försvarsmakten renar dricksvattnet vid Tullinge vattenverk 
så snart som möjligt och att resultaten blir goda (Björlin, 2013b). Då Tullinge 
vattentäkt idag inte går att utnyttja har delmagasinet vid Hamra-Riksten fått en hög 
prioritet. Hamra-Riksten sträcker sig från Hamra grustäkt till Stora Skogssjön vid 
Pålamalm. Pålamalm har hög prioritet för Botkyrka då Lilla och Stora Skogssjön i 
sydöstra delarna av Botkyrka har vatten av god kvalitet. Sjöarna ligger i anknytning till 
isälvsavlagringen Pålamalm där Haninge kommun har en vattentäkt och vatten 
infiltreras idag från sjöarna till Pålamalmmagasinet (VAS-rådet, 2009). 
 
I Uppsalastråket (som är den andra isälvslagringen) finns många av länets 
grundvattentillgångar som skulle kunna bidra till den regionala vattenförsörjningen. 
Intressant här är att de flesta ligger inom Botkyrka kommuns gränser (VAS-rådet, 
2009).  

 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 visar grundvattenförekomster i Stockholms län. Inringat syns Botkyrka 
som omfattas av Uppsalastråket och Tullingestråket (VAS-rådet, 2009: 
reviderad av författaren). 



 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dessa vattenresurser har en hög prioritet för vattenförsörjning i länet och ligger i 
områden kring Bornsjön (Sandudden-Norsborg, Männö, St: Botvids vattenmagasin), 
Vårsta och Rosenhill-Lilla Ström (VAS-rådet, 2009). Inom Stockholms län finns idag 
inte många huvudvattentäkter kvar då de flesta kommuner har anslutit sig till Mälarens 
vattensystem (Björlin, 2013b) och därmed läggs många grundvattentäkter ned (VAS-
rådet, 2009). Det är viktigt med reservvatten men upp till kommunen själva att 
bestämma men Björlin säger att ”…Om kommunen vill ha en egen vattentäkt, det är en 
kostnadsfråga, men de ska definitivt spara områden för reservvatten…” (Björlin, 2013b). Därför 
är viktigt för Botkyrka kommun att satsa på fler bra reservvattentäkter för att kunna 
stödja Mälaren vid en kris, eller för framtidens klimat (Björlin, 2013b). Potentiella 
reservvattentäkter föreslås i Vårsta, Männö och Sandudden-Norsborg (VAS-rådet, 
2009).  
 
Som ytvattentäkt har Bornsjön högsta prioritet i länet för reservvatten men sjön 
kommer inte vara tillräcklig om ett avbrott sker vid Norsborgs vattenverk. Därmed är 
det viktigt att vatten från andra sjöar i Tumbaåns vattensystem skulle kunna tillföra 
godtagbart vatten (VAS-rådet, 2009). Sjön Uttran har en låg prioritet som egen 
grundvattenförsörjning (VISS, 2013e), men kan hjälpa Bornsjön. Uttran skulle också 
kunna infiltrera och stärka grundvattnet vid Segersjö som idag är en reservvattentäkt 
(se avsnitt 5.2.1, under dricksvatten i klimat- och sårbarhetsanalys) och är därmed en 

Figur 8 visar grundvattentillgången i jordlagren. Inringat syns Botkyrka som 
omfattas av Uppsalastråket (till vänster i bild) och Tullingestråket (till höger i 
bild). Här finns mycket stor grundvattentillgång (blått) och ovanligt stor 
grundvattentillgång (lila) (VAS-rådet, 2009: reviderad av författaren). 
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viktig resurs i sig. Även sjön Aspen samt Tullingesjön, vid lyckad rening, kan hjälpa att 
stärka Bornsjön. Ett stort intresse finns att se vilken/vilka sjöar som angränsar 
Bornsjön som skulle kunna fungera som reservytvattentäkt(er) till Bornsjön (VAS-
rådet, 2009).  
 
Området kring Vårsta har visat bra möjligheter för att fungera som en potentiell 
framtida reservvattentäkt. Detta då nya undersökningar har visat en god vattenkvalitet 
i grundvattenmagasinet (VAS-rådet, 2009, VISS, 2013a). Området har naturlig 
grundvattenbildning och god kontakt med ytvattensystem (VISS, 2013a), vilket 
innebär bra förutsättningar för konstgjord infiltration i området (VAS-rådet, 2009). Då 
området tidigare varit reservvattentäkt finns förutsättningar för att ta upp täkten igen 
då ledningar redan finns. Inom Vårsta saknas vattenskyddsområde (VISS, 2013a). Det 
finns en risk för att en god kemisk status inte uppnås till år 2015 eftersom det finns 
flera potentiella föroreningskällor i närheten i grundvattenmagasinet. Dessa är väg, 
tätort, förorenade områden och grustäkt. Enligt VAS-rådets rapport (2009) bör 
Vårstamagasinet skyddas för framtiden gällande reservvatten. 
 
Liknande förutsättningar finns i Rosenhill-Lilla Ström där grundvattenmagasinet är av 
god kvalitet och kan förstärkas av infiltration, det gäller framförallt de norra delarna av 
magasinet (VAS-rådet, 2009, VISS, 2013f). Rosenhill-Lilla Ström saknar idag 
vattenskyddsområde, men har bedömts som intressant för en framtida potentiell 
reservvattentäkt (VISS, 2013f). Männömagasinet samt S:t Botvidsmagasinet har goda 
grundvattentillgångar och har ett strategiskt läge nära Norsborgs vattenverk. 
Männömagasinet har naturlig grundvattenbildning och ligger i närheten av 
ytvattensystem, vilket innebär en högre prioritering då det ger goda förutsättningar till 
konstgjord infiltration från flera sjöar från Tumbaåns vattensystem. Tillgången till 
vatten är stor och vattnet har en god kemisk status. Risken för att inte uppnå en god 
kemisk status på vattnet till år 2015 är liten (VISS, 2013b). St: Botvidsmagasinet har 
likande förutsättningar men riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen till år 2015 då 
det är belastat med föroreningar från främst E4:an. Idag har ett skydd byggts för att 
minska riskerna för föroreningar från E4:an men trots detta klassas 
grundvattenmagasinet som att det inte kommer att uppnå god kemisk status på grund 
av eventuell ny exploatering i området. Grundvattenförekomsten omfattas delvis av 
vattenskyddsområde (VISS, 2013c). 
 
Sandudden-Norsborgmagasinet omfattar stora mängder med grundvatten av god 
kvalitet och skulle kunna fungera som en reserv vid större störningar i distributionen 
av Mälarvatten (VAS-rådet, 2009). Magasinet ligger även i närheten av bra 
ytvattensystem som skulle kunna hjälpa till genom konstgjort infiltration. Området 
saknar vattenskydd men det finns ingen risk att grundvattenförekomsten i Sandudden-
Norsborg inte ska uppnå miljökvalitetsnormen år 2015 (VISS, 2013d). Alla ovan 
nämnda vattenområden finns att se på karta i appendix.  
 
I Botkyrka kan det finnas platser som inte används för dricksvattenförsörjning idag 
men som kan komma att användas i framtiden. Dessa ligger långt söderut i kommunen 
och kan ha betydelse för det kommunala perspektivet (Björlin, 2013b). 

7.2 Botkyrkas översiktsplan  
I mars 2013 utkom Botkyrka kommun med ett samrådsförslag till en ny översiktsplan 
enligt plan och bygglagen. Planen baseras på ett långsiktigt tidsperspektiv till år 2040, 
trots att översiktsplanen traditionellt sett ska förnyas vart tionde år (Botkyrka, 2013c). 
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Trots att den nya översiktsplanen inte är antagen än, utan endast omfattas av ett 
samrådsförslag, visar ändå detta på riktlinjerna för kommunen. Här finns möjlighet att 
påverka vad som ska inkluderas i den senare antagna versionen. De resonemang som 
förs i denna rapport utgår från det samrådsförslag som finns och därför kan de 
synpunkter som framförs senare i diskussionen ses som förlag till ändringar i 
översiktsplanen. Dock ska en förståelse finnas för att det endast är ett samrådsförslag. 
Samrådsförslaget påpekar att kommunen arbetar mycket med utvecklingsfrågor och är 
villig att förändras. Här finns också ett tydligt fokus på klimatfrågor och 
klimatanpassning och att kommunen vill arbeta med detta. I förslaget till 
översiktsplanen beskrivs att en ökad flexibilitet ska finnas vid upprättande av 
detaljplaner, dock utan något fokus på miljö utan snarare sociala frågor (Botkyrka, 
2013c). 
  
Då kommunen fungerar som en del i en region finns det många frågor som är viktiga 
ur ett regionalt perspektiv. En robust vattenmiljö har ett stort värde i en växande 
region och i Botkyrka är det viktigt med dessa frågor då kommunen har både bra 
grundvatten och ytvatten som ska fungera för många människor. Enligt PBL 2 kap har 
kommunerna skyldighet att ta in klimataspekter vid planering av mark- och 
vattenområden och detta är viktigt i samband med regionala och mellankommunala 
förhållanden (Länsstyrelserna, 2012). I Botkyrkas förslag till ny översiktsplan tas olika 
regionala intressen upp och planen påpekar att kommunens vatten är viktiga för 
regionen ur ett dricksvattenperspektiv, framförallt i samband med klimatförändringar 
och en ökad befolkningsmängd. Tullinge vattenverk anses vara Stockholmsregionens 
viktigaste grundvattenverk eftersom det skall kunna ge vatten till Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge vid en kris. 
 
Vattenskyddsområden finns idag vid Tullinge vattenverk men också vid kommunens 
andra grundvattenområde som ligger vid Segersjö. Botkyrka kommun anser att de 
vattenskyddsområden som idag finns i kommunen har bra tillsyn, men en ökad 
befolkning samt ett varmare klimat ställer högre krav på vattenskyddet. Förslag finns 
därmed på att upprätta nya vattenskyddsområden i den nordvästra delen av 
kommunen samt vid Pålamalm i sydöst (se figur 9) (Botkyrka, 2013c).  
 
Förslaget till översiktsplanen uppmärksammar de två grusåsarna som löper genom 
kommunen och att dessa till stor del har använts för att producera naturgrus till  
hela Stockholmsregionen, men även för annan masshantering. Figur 10, på nästa sida, 
visar de befintliga grustäkterna inom kommunen. Botkyrka betonar riskerna för att 
minska eller förstöra grundvattnet genom att upprätta en grustäkt i en grusås. 
Samrådsförslaget påpekar att kommunens grustäkter ska avvecklas, men planen säger 
ingenting om när detta ska ske. Här skrivs endast att kommunen planerar att ta upp 
avvecklingen av grustäkterna i en senare planeringsstrategi. Samrådsförslaget visar att 
endast Pålamalmsområdet ska användas för grusbrytning och masshantering.  Det är 
ett av skälen till att utöka vattenskyddet inom Pålamalm för att ha större möjlighet att 
påverka hur verksamheterna sköts. Då vattenhantering är en viktig fråga i tankarna 
kring att leva klimatsmart i kommunen så planeras resten av grusåsarna användas till 
vattenförsörjning.  
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Dock planerar kommunen, utifrån samrådsförslaget, att exploatera grustäkter och 
industriområden (figur 10 visar dessa områden). Kommunen vill även förtäta redan 
bebyggda områden med ett fokus på att ny bebyggelse ska ligga i kollektivtrafiknära 
lägen. Fram till år 2040 vill kommunen bygga 20 000 nya bostäder. Det gör att 
möjligheterna att använda grundvattnet till dricksvatten minskar (Botkyrka, 2013c). 
Botkyrka kommun har tagit upp en diskussion via VAS-rådets (2009) rapport om att 
en avvägning måste göras mellan tillstånd till grustäkter samtidigt som skydd måste ges 
till grundvattentäkterna. Här har kommunen sett en konflikt där länsstyrelsen i 
Stockholms län har gått emot sina egna mål gällande skydd och naturgrus då 
kommunen anser att grustäkterna i samtliga fall har vunnit över målen om 
dricksvattenskydd (VAS-rådet, 2009).  
 
 
 

Figur 9 visar befintliga grundvattenskyddsområden (rosa 
och blå) samt förslag på nya grundvattenskyddsområden 
(svarta linjer) (Botkyrka, 2013d). 
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Markanvändningsstrategi i områden prioriterade för dricksvatten 
Kommunen har presenterat en markanvändningsstrategi, i samrådsförslaget till 
översiktsplanen, som ska visa på kommunens avvägning mellan olika allmänna 
intressen. Markanvändningsstrategin tar upp alla de områden som kommunen har 
planer för. Fokus för den här rapporten ligger på de områden som VAS-rådet har 
presenterat som prioriterade för framtida vattenförsörjning. För Tullinge pågår idag 
både planering och byggande av Riksten friluftsstad, vilken till stor del kommer att 
ligga på den nedlagda flygflottiljen (Botkyrka, 2013c). Planerna för Riksten har funnits 
redan i den tidigare översiktsplanen från 2002 (Riksten, 2013). För att området ska 
kunna byggas ut krävs det ny vägsträckning samt bättre kollektivtrafik (Botkyrka, 
2013c). 
 
För området kring Vårsta ser kommunen stora möjligheter att förtäta, framförallt 
centrum och östra delarna av Vårsta.  För Vårsta centrum gäller en medeltät stadsbygd 
och ut mot de östra delarna ska en gles stadsbygd utvecklas med olika typer av 

Figur 10 visar Botkyrkas grustäkter och 
masshanteringsområden (Botkyrka, 2013e). 
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bostäder. Kring Kassmyra grustäkt vill kommunen exploatera med bostäder och 
verksamheter. Här har den norra delen av området en första prioritet och den södra 
delen planeras för ett senare skede. I Uttran planeras ett nytt bostadsområde i närhet 
till Uttrans sjukhus. Här finns också planer på att exploatera grustäkten efter att den 
lagts ner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Botkyrka kommun har ingen vattenförsörjningsplan men skulle kunna utforma en 
efter den rapport som VAS-rådet gjorde år 2009, Prioriterad dricksvattenförekomster i 
Stockholms län, då den kan fungera som en regional vattenförsörjningsplan trots att 
den går under en annan beteckning.  
 

  

Figur 11 visar en markanvändningskarta över Tumba och 
Vårsta. Här visas kommunens framtida planer för 
exploatering i dessa områden (Botkyrka, 2013e). 
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8. Slutsats och förslag till åtgärder 
Avsnittet som följer riktar sig mot kommunens framtida arbete med dricksvattenfrågor 
och vad som bör tas med i den strategiska planeringen för att anpassa samhället för de 
förändringar som sker och kommer att ske gällande klimatet. Nedan punktas 
författarens rekommendationer till Botkyrka kommun. För en mer detaljerad 
beskrivning av punkterna finns en diskussion i avsnitt 9. 
 

• Utifrån rapportens förslag på klimatanpassningsåtgärder gällande hälsoeffekter 
bör berörda verksamheter prioritera förslagen och upprätta en handlingsplan. 
Resultatet av handlingsplanen bör integreras i den ordinarie verksamheten. 

 
• Botkyrka kommun bör arbeta med frågor om framtidens dricksvattenförsörjning 

för att visa vilja på att fortsätta ligga i framkant när det gäller klimat- och 
miljöfrågor.  

 
• Kommunen bör därmed upprätta en vattenförsörjningsplan för att identifiera 

viktiga dricksvattenförekomster för idag och framtiden, samt beskriva hur dessa 
områden ska skyddas och bevaras.  

 
1. Utifrån resultaten från vattenförsörjningsplanen bör kommunen arbeta med 

prioriterad tillsyn av viktiga vattenområden, framförallt 
vattenskyddsområden och riksintresse för vattenförsörjning.  

 
2. Utifrån resultaten från vattenförsörjningsplanen bör kommunen se över 

befintliga reservvattentäkter samt vid behov förändra och stärka skyddet. 
Kommunen bör även upprätta nya reservvattentäkter i områden som har 
bra förutsättningar. 

 
3. När Tullinge vattenverk har uppnått god status på vattenkvaliteten bör 

kommunen utreda förutsättningarna, tillsammans med länsstyrelsen, för 
möjligheten att vattentäkten uppgraderas till riksintresse för 
vattenförsörjning samt reservvattentäkt för Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge.  

 
4. Kommunen bör i samråd med länsstyrelsen och marknadens parter upprätta 

en plan för när grustäktsverksamheten i kommunen kan avslutas. 
 

5. Kommunen bör se över de exploateringsförslag som planeras inom 
avslutade grustäktsområden. Här finns en konflikt mellan områdenas 
lämplighet för bebyggelse och bevarandet av grundvattentäkter som oftast 
ligger i anknytning till avslutade grustäkter.  

 
6. Kommunen bör ha både ett regionalt och ett lokalt perspektiv i 

vattenförsörjningsfrågor.  
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9. Diskussion 
Klimatprognoserna som presenterats i denna rapport visar att det är troligt att klimatet 
blir varmare än vad som tidigare beräknats. Det innebär att många av de risker och hot 
som uppmärksammats i forskningen kommer att vara mer utpräglade än vad som 
tidigare har antagits. Klimathotet tas inte på allvar av många grupper i samhället och 
fortsättningsvis ser det ut som att jordens medeltemperatur kommer att öka med minst 
4° fram till år 2100. Förhoppningsvis ger de nya prognoserna ytterligare ett 
uppvaknande för arbetet med minskade växthusgasutsläpp och klimatanpassning i 
samhället.  
 
Denna rapport omfattas av en klimat- och sårbarhetsanalys där hälsoeffekter från ett 
förändrat klimat har identifierats. De hälsoeffekter som diskuteras är de som kan 
förebyggas med hjälp av en väl utarbetad samhällsplanering, trots att många andra 
effekter också förekommer. Här har morfologisk analys varit till stor hjälp där det 
komplexa problemet klimatförändringar har brutits ned till mer övergripbara delar. 
Genom att bryta ner samhället i dess tekniska och social system och därefter koppla 
varje system till klimatets olika påverkan har de risker som samhället utsätts för kunnat 
klargöras. Här har kunskap om komplexiteten i klimatförändringarnas påverkan 
uppkommit och samt en förståelse för svårigheten med att lyckas täcka de problem 
som uppkommer från ett förändrat klimat. Klimat- och sårbarhetsanalysen är 
sammankopplad med åtgärder som kommunen bör arbeta med i samhällsplaneringen. 
I klimat- och sårbarhetsanalysen finns det möjlighet att se specifikt vilka faktorer som 
påverkar och kommer att påverka människors hälsa negativt. Sårbarhetsanalyser är ett 
bra sätt att identifiera risker i samhället och uppmärksamma de effekter som 
uppkommer från riskerna. Utifrån sårbarhetsanalysen kan planeringsåtgärder sättas in 
både för att minska påverkan på klimatet men också anpassa samhället efter de 
förändringar som sker.  
 
Genom klimat- och sårbarhetsanalysen blir det tydligare vad ett varmare klimat med en 
större mängd nederbörd innebär. Antalet hälsoproblem med större risk för 
föroreningar, allergier, sjukdomar och utsatthet för samhällets svagaste kommer att 
öka. Dessutom påverkar klimatförändringarna världshaven genom att havsnivån höjs. 
För Stockholms län finns en risk att Mälaren kommer att översvämmas samt påverkas 
av saltvatteninträngning från Östersjön. Utifrån klimat- och sårbarhetsanalysen kan 
man se flera olika planeringsområden där kommunen bör arbeta mer med 
klimatanpassningar.  
 
Klimat- och sårbarhetsanalysen gällande hälsoeffekter visar på komplexiteten i frågor 
kring hälsoeffekter kopplade till klimatförändringarna. Detta då det inte är några lätta 
ändringar kommunen måste arbeta med för att minska riskerna. Dock bör många av 
kommunens verksamheter ta in åtgärder som kan minimera riskerna för människors 
hälsa. I flera fall jobbar kommunen med den här typen av åtgärder, men det är viktig 
att kommunen fortsätter att utvecklas och tar in ny information som är anpassad efter 
de prognoser som idag finns gällande klimatförändringarna. Flera av de aspekter som 
identifieras i klimat- och sårbarhetsanalysen behöver arbetas med mellan olika 
verksamheter. Det är därmed viktigt att involverade verksamheter i kommunen sätter 
sig ned med de åtgärdsförslag som finns i sårbarhetsanalysen för att se vilka 
verksamheter som behöver göra vad, samt om de finns åtgärder som behöver arbetas 
med mellan olika verksamheter i kommunen. Sårbarhetsanalysen visar att det finns 
många samhällsystem i Botkyrka kommun som behöver klimatanpassas för att 
minimera riskerna för negativ påverkan på människors hälsa. Kommunen har en 
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tradition av att omfattas av industriområden med miljöfarliga verksamheter som kan 
påverka människors hälsa. Det genom föroreningsutsläpp genom översvämningar, ras 
och skred men också genom luftföroreningar som kan frigöras vid en högre luft 
temperaturer. Botkyrka omfattas av en ung befolkning, vilket kan leda till att många 
barn och yngre vuxna kan påverkas i högre omfattning. Exempelvis kan de påverkas 
av en längre pollensäsong, fler luftföroreningar, sämre dricksvatten och 
badvattenkvalitet samt sjukdomar från avloppsvatten som spridit sig. Alla de delar som 
synliggjorts i klimat- och sårbarhetsanalysen bör arbetas vidare med, men jag har valt 
att fördjupa mig i dricksvattenfrågor, då det är grundläggande i ett fungerande 
samhälle.  
 
Från ett socialt hållbarhetsperspektiv är grunden till allt mänskligt liv, och en rättighet 
för alla, att det finns tillgång till rent dricksvatten. Utifrån ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv finns ett grundläggande tänk om att naturens resurser inte är 
oändliga. Vi måste hushålla med de vattenresurser vi har och bevara och skydda dem 
för framtida generationer. Då vattnet är en del i ett större ekosystem leder rena 
vattenresurser till ett bättre ekosystem för människor, djur och växter. Vidare ger ett 
friskt ekosystem tjänster i form av bra dricksvatten också bättre ekonomisk hållbarhet. 
Detta då kostnaden att ta hand om ett ekosystem som har blivit förstört är betydligt 
dyrare än att skydda och bevara det. För Botkyrka kommun finns det bra möjligheter 
att arbeta med dessa frågor idag då det finns vattenresurser av god kvalitet i 
kommunen.  

9.1 Mälaren och Slussen 
Från klimat- och sårbarhetsanalysen har rapporten tagit avstamp i scenariot att 
Mälaren inte kommer att fungera som dricksvattentäkt i framtiden som en följd av 
klimatförändringarna. Under rapportens gång har en förståelse uppkommit att Mälaren 
kommer att fungera som dricksvattentäkt i framtiden men att osäkerheten ligger i 
vilken utsträckning. Därmed är frågan fortfarande lika viktig kring att kommunerna i 
Stockholms län planerar för en robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning ur ett 
regionalt och lokalt perspektiv.    
 
Ett förändrat klimat påverkar Mälarens system genom att en högre havsnivå i Saltsjön 
riskerar att saltvatten tränger in i Mälarens söta vatten som används för dricksvatten. 
Utifrån dessa förutsättningar har projektet kring Slussen dragits igång. Slussenprojektet 
har omfattats av en lång planeringsprocess med många intresserade aktörer. Den 
gemensamma slutsatsen är att Slussen måste byggas om, och det mycket snart. De 
planer som idag finns för Slussen beskriver att en ombyggnation av Slussen kommer 
att leda till att problematiken kring saltvatteninträngning och översvämningar kring 
Mälaren kommer att försvinna. Dock beskrivs det mycket ytligt att Slussen kommer att 
behövas byggas om igen senast om 100 år, och att SMHI förespråkar att den kommer 
att behövas ses över redan år 2050. För att undvika saltvatteninträngning i Mälaren 
finns det alltid en möjlighet att bygga vallar om den nya slussen inte räcker till. Detta är 
inte önskvärt men fortfarande en genomförbar åtgärd. Här ska emellertid också 
diskussionen kring de ökade halterna av näringsämnen och humus inkluderas. Enligt 
Stockholms länsstyrelses grundvattensamordnare, Anette Björlin, är den största 
utmaningen för Mälaren den ökade omfattningen av näringsämnen och humus i 
vattnet vilket inte kan byggas bort med vallar. Här behövs istället en reningsteknik som 
idag inte är tillgänglig. Dessutom kan kvaliteten på dricksvattnet komma att bli sämre 
då mer kemikalier kan krävas för att ta bort dessa partiklar.  
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9.2 Samhällsplaneringens roll 
Det tidigare avsnittet kring Mälaren i framtiden, visar på hur viktigt det är att vi ser 
efter alternativ till dagens dricksvattenresurser. Vi behöver hand om dessa i 
planeringen för att anpassa samhället efter de förändringar som sker med klimatet. Vid 
ny exploatering i en kommun ska klimatanpassningstankar vara inkluderade, trots att 
det kan finnas andra intressen som kan ha ett mer kortsiktigt perspektiv. Som 
samhällsplanerare är det elementärt att förstå att det alltid finns många olika 
intressekonflikter när kommunen ska planera nya områden. Här finns ofta svårigheter 
med att veta vilket intresse som bör prioriteras i varje fråga. Varje intressekonflikt är 
specifik för varje fall och därmed kan det vara svårt som planerare att generalisera. 
Planeraren ska utgå från plan- och bygglagen samt miljöbalken för att ha en grund att 
stå på i frågor som rör vattenresurser. För att lyckas med klimatanpassningsarbetet 
som planerare behöver aktörer med kunskap och engagemang vara involverade. 
Utöver aktörer är det grundläggande med målbilder om hur våra vattenresurser ska 
skyddas. Här behöver också trenden vända från att bara fokusera på 
utsläppsminskningar till att också anpassa samhället efter de klimatförändringar som 
sker.  
 
Botkyrka kommun har möjlighet att planera för en framtid med god 
dricksvattenkvalitet från grundvatten inom kommunen. Kommunen kan genom 
planmonopolet anta planer inom det ramverk som har bestämts och utforma planerna 
för att tillgodose de intressen som är nödvändiga inför framtiden. Kommunen är i 
stort sett ensam aktör när det gäller att bevara och skydda vattnets intressen och därför 
ska dessa frågor inkluderas i planer och program som Botkyrka utformar. Vattnet är 
ett regionalt och mellankommunalt intresse som ska diskuteras i samråd med 
inblandade aktörer. Genom planmonopolet är det dock kommunen själv som har det 
sista ordet. Den politiska viljan spelar en stor roll för kommunens inriktning och 
arbete. De valda kommunpolitikerna representerar kommunens invånare vilket 
innebär att det kan uppkomma konflikter mellan en god planering för framtiden och 
att företräda sina medborgare. Kommunens invånare står inte alltid bakom förslagen 
till klimatanpassningsåtgärder som föreslås och därmed kan det innebära att politikerna 
som tar besluten väljer att säga nej då de representerar medborgarnas vilja.  
 
Plan- och bygglagen och miljöbalken är vägledande och reglerar 
klimatanpassningsåtgärderna. Lagarna bör involveras i alla steg i planeringen, från 
översiktsplanering till områdesbestämmelser och detaljplanering. Enligt plan- och 
bygglagen ska kommunen inte planera för ny exploatering eller bevilja bygglov på 
mark som inte är lämplig på grund av ett framtida förändrat klimat. Utifrån ett 
dricksvattenperspektiv kan detta tolkas som att kommunen bör fundera kring de 
områden som är planerade att bebyggas och som kan komma att behövas för framtida 
reservvatten. Då Stockholm växer måste exploatering ske och det kommer vara 
nödvändigt att bygga i vattenförsörjningsområden. Här är det dock viktigt att inkludera 
klimatanpassningsåtgärder i detaljplaner och översiktsplanen för att inte behöva 
efterarbeta med andra åtgärder, om områdena blir förstörda för framtidens 
dricksvattenförsörjning.  

9.3 Botkyrka kommun 
Då Botkyrka kommun arbetar mycket med miljö- och klimatfrågor är 
dricksvattenfrågan central Botkyrka. Problem med dricksvatten kan leda till både 
miljö- och hälsoproblem och forskning visar att vattenresurserna kommer att påverkas 
i allra högsta grad av klimatförändringarna. Då Botkyrka har flera områden i 
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kommunen utpekade av länsstyrelsen i Stockholms län som viktiga för den framtida 
dricksvattenförsörjningen bör kommunen se över skyddet av dessa områden. Den här 
rapporten visar att det är viktigt att ta hänsyn till dricksvattenfrågorna i planeringen 
som ett led i klimatanpassningsarbetet. Från och med år 2012 ska kommuner ta 
hänsyn till klimatfrågor i planeringen enligt den förnyade plan och bygglagen. Detta 
kan exempelvis implementeras i översiktsplanen och detaljplaner. I det samrådsförslag 
till översiktsplan som Botkyrka har presenterat förs idag ingen diskussion om 
Botkyrkas vatten ur ett drickvattenperspektiv i framtiden. Därmed är det viktigt att 
Botkyrka tar upp denna diskussion och en utgångspunkt kan vara denna rapport.  
 
Idag baseras Botkyrka kommuns behov av dricksvatten på Mälarvatten utan större 
störning. Detta leder till att det kan verka oväsentligt att kommunen säkrar områden 
som är viktiga för framtida vattenförsörjning genom översiktsplaneringen. Indikatorer 
visar dock att Mälarens vattenkvalité försämras på grund av klimatförändringarna. 
Även den befolkningsökning som sker i Botkyrka och Stockholms län samt att fler 
kommuner ansluter sig till Mälarens vattentäkt, ökar påfrestningen på vattentäkten. 
Därmed bör fokus ligga på att upprätta och underhålla reservvattenanläggningar i länet 
som kan stödja vid en kris när vatten från Mälaren inte kan distribueras.  
 
Plan- och bygglagen säger att framtida generationers behov ska beaktas vid 
planläggande och därför ska långsiktiga behov väga tyngre än kortsiktiga. Då 
reservvatten kommer ha en viktig funktion i framtiden som en följd av 
klimatförändringarna är det grundläggande att Botkyrka ser till att de långsiktiga 
behoven med dricksvatten kan uppfyllas trots att kommunen exploaterar. Kommunen 
kan ta hjälp av sårbarhetsanalyser, så som den kommunen gjort tidigare samt den som 
är inkluderad in denna rapport. Detta för att identifiera de risker som finns från 
klimatförändringarna och därefter inkludera dessa klimatperspektiv i översiktsplanen.  
 
Utöver sårbarhetsanalyser är det viktigt att kommunen upprättar en 
vattenförsörjningsplan. En sådan plan ska bidra till att säkra tillgången till 
vattenresurser inom ett område, som kan komma att användas för dricksvatten på 
längre sikt. En vattenförsörjningsplan bör tas upp som en del i översiktsplanen då 
kommunen har ansvar över att skydda sina vattenresurser. Botkyrka som ligger i 
framkant när det gäller miljö- och klimatfrågor, bör upprätta en vattenförsörjningsplan 
för att visa att kommunen fortfarande vill vara med i toppen bland de bästa inom 
miljö- och klimatfrågor. Då länsstyrelsen i Stockholms län har presenterat en 
vattenförsörjningsplan för länet finns mycket av materialet kring viktiga 
vattenförsörjningsområden redan tillgängligt, kommunen kan bara utveckla och göra 
en mer detaljerad plan för Botkyrka. 

9.3.1 Samrådsförslag till översiktsplan 
Översiktsplanen ska visa på kommunens långsiktiga, strategiska planering av mark- 
och vattenområden. I Botkyrkas förslag till översiktsplan ligger ett stort fokus på 
markfrågor medan vattenfrågor kommer lite i skymundan. Kommunen har som mål 
att bygga 20 000 nya bostäder fram till år 2040 men visar inte tankarna kring 
vattenförsörjning till en ökad befolkning. Vattenförsörjningsfrågor bör ha en hög 
prioritet i kommunens strategiska arbete, men här finns fortfarande en stor tilltro till 
Mälaren som vattentäkt. Det innebär ett allt större beroende av Mälaren och därför är 
det viktigt att säkra andra områden i kommunen som kan användas för 
dricksvattenförsörjning.  
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Översiktsplanen ska också visa på kommunens bebyggelseutveckling, riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Bebyggelseutvecklingen är lätt att följa i Botkyrkas 
samrådsförslag till översiktsplan. Här ligger ett stort fokus på att lägga ny bebyggelse i 
avslutade grustäkter. Planen tar upp de riksintressen som finns i kommunen samt 
mellankommunala intressen. Idag finns dock inget riksintresse för vattenförsörjning 
men det är något som länsstyrelsen arbetar med. Länsstyrelsens arbete med riksintresse 
för vattenförsörjning har en viktig roll då det skulle leda till att kommunen blir 
tvungna att ta in vattenfrågor och prioriteringar kring dricksvattenförsörjning i 
översiktsplanen. Ett förslag till den nya översiktsplanen är att se över den rapport som 
länsstyrelsen kommer att presentera våren 2013 och lägga in de riksintressen för 
vattenförsörjning som pekas ut.  
 
Miljökvalitetsnormerna, vilka är gränsvärdena som inte får överskridas för att ett 
vattenområde ska uppnå god status, ska kunna ses i översiktsplanen. I Botkyrkas 
samrådsförslag till ny översiktsplan finns inga normer för vatten synliga. Vid en 
exploatering får inte miljökvalitetsnormerna överskridas. Gällande dricksvatten finns 
inga specifika miljökvalitetsnormer vilket visar på svårigheten med att ha uppföljning 
på hur vattentäkterna uppfyller en god kemisk status just ur en dricksvattensynpunkt. 
Ett upprättande av miljökvalitetsnormerna på nationell nivå gällande dricksvatten är 
viktigt för att kommunerna ska ha ett lättare uppföljningsarbete. När en ny 
översiktsplan görs finns möjligheten för kommunen att göra en förändring för 
framtiden. Här väger också plan- och bygglagen samt miljöbalken tungt då de tar vid 
tillsammans med översiktsplanen men också där översiktsplanen inte har någon 
genomslagskraft då den endast är ett vägledande dokument. 
 
EU:s ramdirektiv kring vatten säger att varje land ska identifiera de vattenresurser som 
kan användas för dricksvatten, samt se till att vattendirektivet angående dricksvatten 
följs. Utifrån ramdirektivet finns också förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön. Förordningen säger att alla grundvattenförekomster ska 
uppnå en god grundvattenstatus år 2015. För Botkyrkas del finns det en risk att inte 
Vårsta, Tullinge och St: Botvids magasin uppnår detta, men resten av 
grundvattenmagasinen ska klara det. Tillsyn av vattenskydd är viktigt och bör 
prioriteras av kommunen. Detta för att se hur uppföljningen av förorenade områden 
går och att vattenkvaliteten upprätthålls. Botkyrka bör se över prioriteringen av olika 
områden i kommunen. Områden som ligger inom vattenskyddsområden bör omfattas 
av tillsyn i större grad, mer omfattade och oftare. Miljökvalitetsnormer fungerar här 
som indikatorer på att ett vattenområde uppnår god status, trots att det inte finns 
specifika miljökvalitetsnormer för dricksvatten. En god vattenstatus innebär ofta ett 
väl fungerande ekosystem, som i sin tur leder till goda förutsättningar för dricksvatten. 
Kommunen behöver också utveckla vatten- och avloppsplaner; framförallt i de 
områden där vattenförekomsterna inte uppnår god ekologisk status. Vatten och avlopp 
hänger ihop och behöver ofta utredas tillsammans. Den här rapporten diskuterar inte 
avlopp i det avseendet men rekommenderar att det bör utredas ytterligare.   
 
Idag fungerar Bornsjön som reservvattentäkt för Stockholms län, men vid ett större 
eller längre avbrott krävs mer reservvatten än vad Bornsjön kan ge. Det är därför 
viktigt att alla kommuner inom Stockholms län upprättar och skyddar de 
reservvattentäkter som finns. Botkyrka har god tillgång på grundvatten av god kvalitet 
och därför är det centralt att dessa vattenområden bevaras, ur ett regionalt och lokalt 
perspektiv. Ett regionalt perspektiv är viktigt då det kan komma att krävas 
mellankommunala grupper som arbetar med dricksvattenfrågor inom länet. Detta då 
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vatten inte har några geografiska gränser. Två viktiga isälvslagringar med god 
grundvattenkvalitet finns inom Botkyrka kommuns geografiska gränser och därmed 
bör kommunen arbeta med frågor om framtida reservvattenförsörjning. Från ett lokalt 
perspektiv är det kommunens egen angelägenhet att hjälpa medborgarna inom 
kommunen. Botkyrka ska kunna försörja sina medborgare med dricksvatten av god 
kvalitet vid ett längre avbrott eller försämrad vattenkvalitet från huvudvattentäkten. 
Det kan genomföras genom upprättande av reservvattentäkter inom kommunens 
geografiska gränser.  
 
Försvarsmakten genomför idag en reningsprocess av det vatten som pumpas upp ur 
Tullinge vattentäkt. Dock sägs ingenting i förslaget till översiktsplanen om vilka planer 
kommunen har med Tullinge täkten i framtiden. Det vatten som pumpas upp ur 
bergrummet, där hangaren har legat, renas genom ett aktivt kolfilter och har visat goda 
resultat. Här vore det intressant att se om kommunen vill fortsätta använda Tullinge 
vattenverk som ett vanligt vattenverk eller som en reservvattentäkt, vid en potentiell 
lyckad rening. Tullinge täkten har en viktig funktion, framförallt som reservvattentäkt 
för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Sjukhuset anses vara det första stället 
som ska säkras vid en kris och här finns goda möjligheter till att ett sjukhus i 
Stockholms län har vatten om en olycka händer i eller kring Mälaren. Det 
flygfältsområde som omfattades av PFOS och ledde till att Tullinge vattenverk blev 
förorenat planeras att bli bebyggt. Idag har redan exploateringen börjat och kallas 
Riksten friluftsstad och planen är det ska bli ett nytt tätortsområde i Botkyrka. 
Samhällsplaneringen har en central roll då planeringsprocessen i avrinningsområden 
och andra viktiga vattenområden måste inkluderas av en diskussion om dricksvattnets 
betydelse. Kommunen måste därmed i detaljplaneringen av Riksten friluftsstad se över 
hur exploateringen kan komma att påverka Tullinge vattentäkt. Botkyrkas 
reservvattentäkt ligger idag i Segersjö i den västra delen av kommunen. Vattentäkten 
har tidigare fått saltinträngningar från ett saltupplag som har legat på grustäkten vid 
Kassmyra. Vattentäkten har stängts ner för allmän användning men kan användas vid 
krislägen. Segersjö kan fungera som en viktig reservvattentäkt då förutsättningar för att 
sätta igång vattenverket är relativt kort. Dock kommer det behövas av kommunen att 
rusta upp vattenverket för att kunna klara av dagens standard. Vid ny bebyggelse på 
grustäkterna vid Kassmyra och Uttran bör Botkyrka se över vad som kan komma att 
påverka Segersjövattentäkt vid en exploatering av grustäktsområden.   
 
En av de mest intressanta delarna i Botkyrkas samrådsförslag till översiktsplan är 
området kring Vårsta i de centrala delarna av Botkyrka. Vårsta är ett av de områden 
som är lämpade för en framtida potentiell reservvattentäkt enligt den prioritering som 
VAS-rådet har gjort. Samtidigt är det, enligt kommunen, ett stort utvecklingsområde 
för exploatering. Men redan idag finns det en risk för miljökvalitetsnormerna inte 
kommer att uppnås då det finns stora risker för föroreningar i området. Området 
omges av bebyggelse, vägar samt en grustäkt. Botkyrka har planer för att bygga ut 
Vårsta men bör tänka igenom ytterligare en gång hur detaljplanering för området ska 
se ut. Grundvattenmagasinet har idag har svårt att uppnå en god kemisk status och 
ytterligare exploatering kan leda till att riskerna för föroreningar ökar. Fysiska 
förändringar är den näst största anledningen till att vi inte kan nå en god vattenstatus 
och därför bör kommunen prioritera områden med goda vattenförekomster som inte 
uppnår en god vattenkvalitet. Här är det viktigt att olika typer av skydd, så som 
vattenskyddsområden och riksintresse, kan begränsa påverkan på vattentäkterna. En 
förståelse finns för att kommunen behöver bygga ut och att detta kan vara ett område 
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som har potential att byggas ut. Denna rapport vill trycka på att planeringen bör ’tänka 
efter före’ när det gäller exploatering av Vårsta. 

9.3.2 Vattentäkt eller grustäkt? 
En av de stora målkonflikter som ofta uppkommer är att många grundvattentäkter 
används för brytning av naturgrus eller masshantering. Idag finns det vissa typer av 
anläggningsarbeten som kräver naturgrus men det finns också en ekonomisk vinst i 
naturgrus. Dock finns det sällan en mer grundläggande diskussion kring hur 
brytningen påverkar grundvattenkvaliteten. I vissa exploateringsfall är naturgrus mer 
användbart än konstgjort grus och därmed kommer troligtvis brytningen av naturgrus 
att fortsätta. Möjligheterna till att återanvända brutet grus diskuteras dock då naturgrus 
är en ändlig resurs. För kommunens del handlar det om förvaltning av de resurser som 
finns och bör därmed tas upp i översiktsplanen. Prioriteringar måste göras inom 
kommunen för att minska de målkonflikter som uppkommer mellan grustäkter och 
vattentäkter.  
 
Botkyrka kommuns samrådsförslag till översiktsplan skriver att kommunen planerar 
att avveckla kommunens grustäkter. I förslaget framgår det dock inte inom vilken 
tidsgräns eller på vilket sätt det ska göras. Botkyrka säger att detta ska tas upp senare i 
en fördjupad planeringsstrategi och utvecklar därmed inte resonemanget. 
Översiktsplanen är inte tvingande utan fungerar som ett vägledande dokument. Det 
innebär att fram tills att en planeringsstrategi upprättas finns det ingen säkerhet om att 
grustäkterna kommer att avvecklas. Här bör kommunen definiera vilken målbild som 
finns för avvecklingen vilket också är viktigt för att kommunen ska kunna börja arbeta 
med frågor om de drickvattenresurser som finns inom grustäkterna. Kommunens 
vision om att vilja att avveckla grustäkterna inom kommunens geografiska gränser är 
en god idé då grustäkter kan ha en negativ inverkan på grundvattnet. Kommunen har 
dock valt att i vissa fall planera ny bebyggelse på grustäkterna om de läggs ned. Ingen 
beskrivning finns dock hur denna bebyggelse, både bostäder och verksamheter, kan 
komma att påverka grundvattnet (detta gäller exempelvis Kassmyra, Uttran och Vårsta 
som beskrivits i tidigare avsnitt). Det hade varit intressant att få en förståelse för hur 
kommunen resonerar kring exploatering i grustäkterna om de avvecklas i och med att 
det finns en risk för att grundvattenmagasinen kan komma att påverkas. Vidare saknas 
en diskussion i förslaget till översiktsplanen kring om kommunen har planer på att 
upprätta de vattentäkter som finns om det skulle krävas från exempelvis 
klimatförändringar. Som tidigare sagts i avsnittet om Vårsta är det naturligtvis 
grundläggande att kommunen arbetar med exploatering och utvecklar kommunens 
redan bygga områden, framförallt med den befolkningsökning och bostadssituation 
som idag finns i Stockholms län. Den här rapporten vill dock trycka på diskussionen 
om dricksvatten som en del i klimatanpassningsarbetet.  
 
Botkyrka har bidragit med en stor del naturgrus till byggen runt om i Stockholm. Det 
har motiverats med att det är en miljöfråga att ha naturgrus nära byggen för att minska 
transporterna. Men grustäkternas påverkan på grundvattnet i Botkyrka är en miljö och 
hälsofråga. Här uppkommer problem kring möjligheten att ställa dessa frågor mot 
varandra och hur kommunen faktiskt kan göra någon prioritering i dessa frågor. 
Naturgrus har ett tydligt marknadspris vilket inte vattenresurser har. Det innebär att 
det är svårt att se den ekonomiska vinsten av vatten när målkonflikter uppkommer 
med brytning av naturgrus. Botkyrka har sedan en lång tid tillbaka försökt att avveckla 
grustäkterna i kommunen men länsstyrelsen har sagt nej och tillåtit nya 
brytningstillstånd.  
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Kommunens enda satsning på grustäkt i framtiden är Pålamalm som idag omfattas av 
grustäkt och masshantering. Grustäkten ligger inom ett vattenskyddsområde som 
kommunen vill utöka ytterligare. Känslan som förslaget till översiktsplanen förmedlar 
är att området kring Pålamalm kommer att utökas med olika typer av masshantering. 
Pålamalm fungerar idag som delvattentäkt för Haninge kommun. Framtida konflikter 
med Haninge kommun i denna fråga har inte tagits upp i Botkyrka kommuns förslag 
till översiktsplan. Pålamalm har också en hög prioritet för Botkyrka då Lilla och Stora 
Skogssjön har vatten av god kvalitet. Området kring Pålamalm är avrinningsområde 
för både Pålamalms vattentäkt men också Tullinge vattentäkt. Målkonflikter mellan 
vattenförsörjning och annat nyttjande ska prioritera det som stöttar långsiktig 
hushållning med mark och vatten, enligt miljöbalken. Här kan vattenförsörjningen ses 
som prioritet då det gäller långsiktig hushållning med en resurs som är grundläggande 
för allt mänskligt liv, medan naturgrus kan i många fall ersättas med bergkross. 
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Appendix 
 
Nedan i appendix visas Vårsta, Männö, S:t Botvid, Sandudden-Norsborg och 
Rosenhill- Lilla Ströms kartbilder från VISS (VattenInformationsSystem Sverige).  
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