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Framtidsbild vattenförsörjning

Sju framtidsbilder har tagits fram, där var och en illustrerar en av de sju 
 prioriterade utmaningarna i den nationella klimatanpassningsstrategin. 

Framtidsbilderna bygger bland annat på sju digitala möten med experter från 
myndigheter, universitet och forskningsinstitut, näringsliv och civilsamhälle som 
genomfördes i början av 2021. Mötena arrangerades av IVL Svenska Miljö institutet 
i uppdrag av, och tillsammans med, Expertrådet för klimatanpassning och dess 
sekretariat. Syftet med mötena var att skapa idéer kring hur kombinationer av  olika 
typer av anpassningslösningar kan öka beredskapen hos det svenska  samhället 
inför ett förändrat klimat med ett tidsperspektiv på 30–50 år fram i tiden. 

Markeringen på kartan motsvarar den region som deltagarna utgick ifrån i  
sina diskussioner.  

Brister i vattenförsörjning för   enskilda, jordbruk 
och industri: Hur kan  industrins behov av process
vatten  till godoses utan att andra brukare (dricks
vatten, bevattning och så vidare) blir utan i 
 fram tidens klimat?  

Tillgången på rent vatten av tillräcklig mängd 
 värderas högre i Sverige nu än det någonsin 
tidigare har gjorts. Vattenfrågan har nu priorite
rats och stora satsningar görs för att ta fram mer 
kunskap, data och nya tekniker för att kunna pla
nera genom såväl förebyggande åtgärder som för 
hushållning med vattnet, och prioritering mellan 
olika behov i samband med vattenbrist.  Regionala 
planer för vattenanvändningen har tagits fram 
för områden med särskilt stor risk för vattenbrist. 
Eftersom de utgår från de regionala naturgivna 
förutsättningarna och verkligen bygger på en 
 helhetssyn av olika behov inom avrinningsom
rådet, ger de underlag till en gemensam plane
ring. Det finns nu tydliga krav på rapportering 
av  vattenuttag. Tillgången har vi koll på genom 
hydrologiska prognoser med hög rumslig och 
tidsmässig upplösning, för såväl yt som grund
vatten. Dessutom har vi väl utbyggda över
vakningssystem för vattennivåer och flöden. 

Nu när förebyggande arbetssätt och samverkan 
mellan olika intressenter är det nya normala, så 
har förståelsen för olika intressenters behov, såväl 
som för det egna ansvaret, ökat. Lagstiftningen 
har moderniserades så att den är mindre statiskt 
och tar hänsyn till att vi lever i en verklighet som 
är i ständig förändring. Bland annat har såväl nya 
som gamla tillstånd för vattenuttag försetts med 
så kallade latenta villkor, som enbart träder i kraft 
i samband med allvarlig vattenbrist. Både företag 
och kommuner är väl förberedda på vad som gäl
ler under sådan tillfällen och behöver inte anpassa 
sig till onödigt stränga krav när vattentillgången 
är god. Även tillsynen av vattenuttag fokuserar till 
geografiska områden och tidpunkter då vatten
brist förutses eller redan har inträffat. 

Det var dock först när vi fick riktigt bra koll på 
hur vattentillgången, behoven och vattenuttagen 
varierar över tid som tillämpning av planerna blev 
riktigt verkningsfullt. Efter flera varma och torra 
somrar runt 2025 fick många industriverksam heter 
dra ner på produktionen, en del fick till och med 
stänga ner helt. Det ledde till att industrin gick i 
bräschen för förändring eftersom stora  värden 
stod på spel. Även allmänhetens medvetenhet 
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om vattnets värde ökade snabbt eftersom många 
kommuner inte lyckades leverera dricksvatten 
och dessutom fick problem med vattenkvaliteten. 
Det blev tydligt att vattenbrist är ett hinder för 
robust samhällsutveckling. Vattenavgiften som 
infördes 2027 blev efterhand accepterad och har 
bidragit till effektivisering av vattenanvändningen, 
inte minst inom industrin. Samtliga vattenanvän
dare bidrar till avgiften och pengarna används till 
 gemensamma åtgärder och teknikinvesteringar. 

Trots att vi nu är bättre förberedda och har 
 vidtagit många förebyggande åtgärder för att 
inte hamna i bristsituationer finns mycket kvar 
att göra. Bevattningsbehovet ökar ständigt. 

Intresset för återanvändning av vatten har ökat 
och internationella erfarenheter används som 
förebild.  Webbtjänsten där olika aktörer samlar 
 erfarenheter, innovationer och utvecklingsbehov 
utvecklas ständigt och är ett värdefullt underlag 
till finansiering av forskning och utveckling. De 
 senaste åren har frågan kring vattenbrist ut
vidgats. Problem med vattenkvalitet i samband 
med torka och höga temperaturer har uppmärk
sammats då vatten flera gånger har bedömts 
som otjänligt som dricksvatten. Samtidigt som 
 tillgången av vatten minskat har behovet ökat, 
bland annat på grund av ökad migration till 
 Sverige och genom omlokalisering av vatten
krävande industri från andra länder till Sverige. 

För mer utskriftsvänlig version, se bilaga 3 Framtidsbilder.


