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Potential för regnvatteninsamling från tak för jordbruk i sydöstra Sverige

Sammanfattning

Denna rapport är resultatet av ett kandidatarbete inom miljö- och vattenteknik. Syftet med
projektet var att undersöka om regnvatteninsamling, kort RVI, från tak är en gynnsam metod
för användning till spannmålsodling, grönsaksodling eller djurhållning i sydöstra Sverige. För
att uppnå syftet utgick studien från fyra frågeställningar. Dessa omfattade mängder regnvatten
som kan samlas in, vattenbehovet för de tre användningsområdena, om kostnaden för ett
RVI-system kan vägas upp av uteblivna skördeförluster under ett torrår och vilka möjligheter
samt vilket intresse som finns för RVI-system. För att besvara frågeställningarna gjordes
beräkningar av insamlad data från SMHI, Jordbruksverket, SCB, myndighetsrapporter,
teknikleverantörers hemsidor och från Nordiskt samarbete. Till frågeställningen om
möjligheter och intresse användes resultat från en enkätundersökning där jordbrukare,
kommuner, konsulter, en institution och en teknikleverantör svarade på frågor. Slutligen
gjordes en SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjligheter och hot sammanfattades med
hjälp av resultatet från beräkningarna och enkätsvaren. Resultatet visade att RVI från tak i
Skåne, på Gotland och på Öland potentiellt kan samla in 169-256 m3 per år, beroende på
nederbördsscenario. RVI bör vara mer gynnsamt för djurhållning än för bevattning av grödor,
eftersom en större del av vattenbehovet kan tillgodoses för djurhållning än för bevattning. Det
kunde även konstateras att det krävs många torrår för att de uteblivna förlusternas
ekonomiska värde ska väga upp kostnader för ett RVI-system. Enkätsvaren visade att
majoriteten av aktörerna ansåg att det fanns en potential för RVI från tak och att alla
lantbrukare som svarade kunde tänka sig att använda RVI-system i framtiden, så ett intresse
kunde konstateras. Det hade dock krävts fler enkätsvar för att dra välgrundade slutsatser kring
hur möjligheterna ser ut för RVI i sydöstra Sverige.



Förord
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Ordlista
• Arida klimat = Klimat där den årliga evaporationen överstiger den årliga nederbörden. Torrt

ökenklimat.

• Avrinningskoefficient = Är en konstant som beskriver hur mycket vatten som kan rinna av
från en viss yta med avseende till material och lutning.

• Avräkningspris = Det pris som primärproducenten får vid försäljning av en lantbruks- eller
jordbruksprodukt.

• Besättningsstorlek = Antal djur som finns på ett jordbruksföretag.

• Bevattningseffektivitet = Avser den andel vatten som kan tas upp av grödan vid bevattning.
Vid bevattningseffektiviteten 80 % försvinner 20 % av vattnet genom olika bevattningsför-
luster och 80 % kan tas upp av grödan.

• Detaljplan = Dokument som kan behövas vid planering av byggnation, samt hur området
får användas med särskild hänsyn till mark- och vattenområden.

• Djurhållning = Hållande av husdjur inom lantbruket.

• E.coli = Förkortning av Escherichia coli som är en koliform bakterie.

• Ekonomibyggnad = Byggnad på jordbruksfastighet som bidrar till jordbrukets ekonomi,
alltså ej bostadshus eller fritidshus. Några exempel är djurstall, maskinhall, lagerhus och
växthus.

• First-flush = Bortspolning av det första insamlade regnvattnet.

• Frilandsgrönsaker = Grönsaker som odlas utomhus, inte i växthus. Morötter, lök och vitkål
är exempel på grönsaker som kan odlas på friland.

• Fulltecknad akvifär = Allt grundvatten i akvifären är uppköpt.

• HaV = Havs- och Vattenmyndigheten

• Hårdgjorda ytor = Ytor som artificiellt fått en lägre infiltrationskapacitet, till exempel hus-
tak, vägar, parkeringar.

• Högproducerande djur = Djurart som kan producera livsmedel i större skala än andra djur av
samma art. Exempelvis mjölkkon som producerar mest mjölk och blir oftast mest ekonomiskt
gynnsam.

• Koliforma bakterier = Gramnegativa stavformade bakterier som finns naturligt i tarmfloran
hos människor och djur.

• LAV = Lagen om allmänna vattentjänster

• MB = Miljöbalken
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• Nederbördsintensitet = Nederbörd per tidsenhet, kan till exempel mätas i mm per 10 minu-
ter.

• Normalperiod = En trettioårsperiod som används som referensperiod för meteorologiska
data, till exempel då jämförelse görs mellan nutida och framtida klimat. Ett normalvärde för
en normalperiod motvarar ett genomsnittligt värde från ett år under den perioden.

• PBL = Plan- och Bygglagen

• Primärproduktion = Odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, upp-
födning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt.

• Ramvattendirektiv = EU:s regelverk för skydd av vattentäkter.

• RVI = Regnvatteninsamling

• Sadeltak = Ett tak som är format som ett upp och nedvänt V, längs hela ryggåsen. Den
vanligaste taktypen i Sverige.

• Svämvatten = Vatten som bidrar till översvämning av ett vattendrag vid höga flöden.

• SGU = Sveriges Geologiska Undersökning

• VA = Står för vatten och avlopp, innefattar både dricksvatten och avloppsvatten.

• Vattentjänst = En kollektiv term för olika vattenförsörjning- och avloppstjänster.
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1 Inledning
Vatten är en förutsättning för produktion av livsmedel och vattenbehovet innefattar både bevatt-
ning av grödor och inom djurhållning. Kvaliteten och mängden av vatten i livsmedelsproduktionen
är viktig för hälsan och tillväxten av grödor och djur, samt för att förhindra smitta (Jordbruks-
verket 2018a). Inom jordbruket används främst färskvattnet, det vatten i naturen som innehåller
minst salter och därför inte ansamlas i jordbruksmarken för att begränsa tillväxten för grödor och
högproducerande djur (Nationalencyklopedin u.å.[a]; Spörnly & Ternman 2016). Men mängden
färskvatten är begränsad och av allt vatten på jorden är endast 3,5 % färskvatten varav 1,7 %
är bundet i glaciärerna (Nationalencyklopedin u.å.[b]). Brist på vatten inom jordbruket begränsar
produktionen, orsakar lidande hos djuren och leder till stora ekonomiska konsekvenser för lantbru-
kare (Jordbruksverket 2018a).

Sverige skonas ofta från vattenbrist på grund av det tempererade klimatet men under växtperio-
den är avdunstningen större än nederbörden. Detta innebär att jordarnas vattenmagasinen minskar
under sommaren. Där nederbörden inte täcker grödornas behov och vattenresurser finns, nyttjar
jordbruk bevattning (Nationalencyklopedin u.å.[a]). I Sverige kan en längre period utebliven ne-
derbörd leda till torka (Nationalencyklopedin u.å.[c]). Sommaren 2018 drabbades Sverige av torka
vars konsekvenser innefattade stora bränder och dåliga skördar som orsakade sämre avkastning
men också mindre bete och foder. Torkan drabbade många lantbrukare och djurägare, och vissa
tvingades till nödslakt (Jordbruksverket 2019).

Framtidens vattenbehov inom jordbruket beror på klimatförändringarna och jordbrukets inrikt-
ning och utveckling (Jordbruksverket 2018a). Sveriges framtida årsnederbörd förväntas öka, men
en större andel av den väntas falla på vinterhalvåret än idag (Bernes 2016). Med den ökade tem-
peraturen ökar också avdunstningen vilket leder till en längre växtsäsong. Det tillgängliga vattnet
under sommaren förväntas därför minska och torra perioder bli längre (SMHI 2021a).

För att undvika vattenbrist finns det olika metoder för att rena eller bevara färskvatten och en
av dem är regnvatteninsamling, kort RVI. Regnvatteninsamling innebär att regnvatten samlas
och lagras för användning (De Kwaadsteniet et al. 2013). Det är en gammal teknik som har
använts bland annat i norra Afrika, Nord- och Sydamerika, Indien och Kina men är inte särskilt
förekommande i Sverige (Bruins, Evenari & Nessler 1986; Oskarsson 2020; Velasco-Muñoz et al.
2019). I denna studie undersöks hur regnvatteninsamling från tak i sydöstra Sverige skulle kunna
implementeras i jordbruk för dricksvatten till djur och bevattning. Sydöstra Sverige innefattar
Skåne, Gotland och Öland i denna studie.

1.1 Syfte
Syftet med projektet är att undersöka om regnvatteninsamling är en gynnsam metod för använd-
ning till spannmålsodling, grönsaksodling eller djurhållning i sydöstra Sverige.

2 Frågeställningar
1. Hur stora mängder regnvatten kan samlas in från ekonomibyggnader i Skåne, på Öland och

på Gotland med avseende på nederbördsförhållanden och takyta?
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2. I vilken utsträckning kan insamlat regnvatten täcka vattenbehoven för bevattning eller djur-
hållning i Skåne, på Öland och på Gotland?

3. Kan kostnaden för ett regnvatteninsamlingssystem vägas upp av uteblivna skördeförluster
under ett torrår?

4. Hur ser möjligheterna för utveckling av regnvatteninsamling i svenska jordbruk ut med av-
seende på tillgängliga system och intresse för RVI?

3 Bakgrund
I denna bakgrund sammanställs tidigare forskning inom regnvatteninsamling. I första delen finns
generell information om vad regnvatteninsamling innebär och vilka tekniker som används. Där
finns även en övergripande beskrivning om hur tekniken kan användas inom jordbruket. Därefter
följer ett avsnitt om regnvatteninsamling från tak. Det är uppdelat i underavsnitt som behandlar
volymen insamlat vatten, avrinningskoefficienten och tankens dimensionering. Även vattenkvalite-
ten på det uppsamlade vattnet och olika vattenreningstekniker berörs. Vidare beskrivs de svenska
förutsättningarna för regnvatteninsamling, där gällande lagar och regelverk behandlas samt vat-
tenkvaliteten i sydöstra Sverige, subventioner, rådgivning och vilka teknikleverantörer som finns.
Bakgrundsdelen avslutas med fyra avsnitt om vattenbehovet inom jordbrukssektorn, torkan 2018,
effekter av klimatförändringar och slutligen beskrivs det framtida vattenbehovet inom jordbruks-
sektorn.

3.1 Regnvatteninsamling
Regnvatteninsamling är en gammal metod och innebär att man samlar in regnvatten från markytav-
rinning eller hårdgjorda ytor. Det insamlade vattnet lagras för att sedan användas inom jordbruk
eller till hushållsbruk.

I alla jordbrukssamhällen har ett effektivt nyttjande av vattenresurser varit livsviktigt, speciellt i
torra områden där årlig potentiell evaporation överstiger årlig nederbörd. Arkeologiska lämningar
av tusentals år gamla RVI-system har hittats i norra Afrika, Mellanöstern, Indien och Nord-
och Sydamerika. (Bruins, Evenari & Nessler 1986). Mycket av forskningen om RVI inom jordbruk
diskuterar tillämpningar i Afrika söder om Sahara, Loess-platån i Kina och i mellanöstern (Velasco-
Muñoz et al. 2019). Dessa är alla arida eller semi-arida områden där jordbruket är beroende av
regnvatten.

3.1.1 Tekniker

En grupp av regnvatteninsamlingstekniker som är vanliga i torra klimat är att samla in regnvat-
ten som ytavrinner från en större markyta och använda det vattnet för att bevattna en mindre
markyta. Dessa tekniker ser olika ut beroende på lokal topografi, jordart, klimat och vilka tradi-
tionella metoder som används i området. Några exempel är gropar som samlar regnvatten, vallar
för infångande av svämvatten nära vattendrag, terasser i lutande terräng eller insamling från dim-
ma under natten. Ofta krävs åtgärder för att öka ytavrinningen från avrinningsområdet, såsom
kompaktering och utjämning av jorden eller övertäckning med plast (Oweis, Prinz & Hachum 2012).
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Svenska jordar brukar infiltrera allt vatten som faller på dem (Rodhe & Grip 2016), varför in-
samling av regnvatten från markytavrinning inte är aktuellt för syftet med denna studie. Därför
fokuseras studien på insamling av regnvatten från hårdgjorda konstruerade ytor, framförallt tak.
Nederbörden samlas då upp via tak- och stuprännor i en tank, se figur 1. Rening anpassas efter
användningsområde och sker antingen före eller efter vattnet samlas upp i tanken.

Figur 1: En schematisk bild över RVI. Illustration: Elsa Fastrup.

3.1.2 Regnvatteninsamling till jordbruk

Den största andelen av åkermarker i världen är marker som inte konstbevattnas. Dessa har stor
potential att ge en ökad skörd om den årliga regnvattenmängden används mer koncentrerat under
växtsäsongen med hjälp av RVI från exempelvis markytavrinning (Lo & Gould 2015; Velasco-
Muñoz et al. 2019; Zhu & Li 2004). För att regnvattnet i dessa områden ska komma till störst
användning är det viktigt att övriga traditionella jordbruksmetoder som tillämpats länge, i syfte
att minska markens evaporation samt att öka markens vattenhållande förmåga, fortfarande an-
vänds. Det insamlade regnvattnet bör alltså endast ses som ett komplement under den torraste
delen av växtsäsongen i syfte att hålla växtligheten i liv tills nästa nederbördstillfälle inträffar (Zhu
& Li 2004).

I utvecklingsländer är det vanligt med många mindre jordbruk i urbana miljöer, där den småskaliga
odlingen bidrar med lokal livsmedelstillgång samt även en ekonomisk inkomst. Drabbas området
av torka under delar av växtsäsongen kan det ge upphov till en minskad tillgång på grund- och
ytvatten från exempelvis ledningsnätet. När detta inträffar kan uppsamlat och lagrat regnvatten
från taken vara ett nödvändigt alternativ för bevattning. Att hålla marken fuktig även under de
torraste perioderna ökar jordbrukets produktivitet. Tekniken har funnits länge och används på
många håll men i framtiden är det troligt att den blir ännu mer betydande när klimatförändring-
ar kan ge upphov till längre torrperioder (Amos et al. 2018; Durodola, Bwambale & Nabunya 2020).

3.2 Regnvatteninsamling från hustak
RVI från hustak och en mer omfattande odling i urban miljö i industriländer kan ge en mer
miljövänlig matproduktion och hållbar stadsutveckling (Amos et al. 2018). Det kan således vara
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intressant att implementera även i de fall det inte är det mest ekonomiskt gynnsamma alternativet.

3.2.1 Insamlad vattenvolym

Mängden potentiellt insamlat vatten från en yta kan beräknas med ekvation 1.

Vinsamlat = ϕPAtak (1)

Där Vinsamlat är volymen insamlat vatten i kubikmeter, ϕ är avrinningskoefficient, P är nederbörds-
mängd i meter för studerad tidsperiod och Atak är uppsamlingsyta i kvadratmeter. Avrinningsko-
efficienten ger en konstant andel förlust av den potentiella takavrinningen (Cowden, Watkins &
Mihelcic 2008; Imteaz et al. 2011; Sharma, Begbie & Gardner 2015).

En grov uppskattning av insamlad vattenvolym kan göras utifrån årsmedelnederbörd, men andelen
av årsnederbörden som kan samlas in kan variera mycket, speciellt i Sverige där en del faller som
snö. Denna faktor är mindre betydande i sydöstra Sverige och i ett framtida varmare klimat.

3.2.2 Avrinningskoefficient och takegenskaper

Avrinningskoefficienten ϕ definieras som kvoten mellan avrunnen nederbörd och den nederbörd
som nått taket. Den beror på takets material, takets lutning, avdunstning, spill, takets placering
i förhållande till vilken riktning regnet faller i, nederbördsintensitet och hur ofta det regnar. Ko-
efficienten varierar beroende på material och några exempel finns i tabell 1. På längre sikt blir
avrinningskoefficienten lägre än vad enbart materialet antyder, på grund av exempelvis skräp som
blockerar stuprännor, skyfall som översvämmar rännorna, en överfull tank eller stora mängder snö
som glider av taket på våren. Avrinningskoefficienten bör uppskattas utifrån lokala förhållanden
och takegenskaper (Gould 2015).

Tabell 1: Avrinningskoefficienter för några av de vanligaste takmaterialen på ekonomibyggnader i
Skåne, Kronoborg och Norrbotten (Bennet Gårdö & Nilsson 2004; Biswas & Mandal 2014; Downey,
Schultz & Wilson u.å.; Kumar 2004; Liaw & Tsai 2004; Technologies - Rain Water Harvesting u.å.;
Ugai 2016).

Takmaterial φ

Plåt >0,9

Eternit 0,8-0,85

Betong 0,6-0,9

Tegel 0,75-0,9

Avrinningskoefficienterna (ϕ) för de olika materialen i tabell 1 är inte exakta utan uppskattningar
som gjorts i respektive studie (Biswas & Mandal 2014; Downey, Schultz & Wilson u.å.; Kumar
2004; Liaw & Tsai 2004; Technologies - Rain Water Harvesting u.å.; Ugai 2016). Sadeltak är
den vanligaste taktypen i Sverige (Stockholms läns museum - Takformer u.å.) och Blomqvist &
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Unger (2018) uppskattar att lutningen på ekonomibyggnaders tak är i snitt 30°. Taköverhängets
horisontella längd, den del av taket som sticker ut utanför väggen på en byggnad, kan variera från
0 cm till ca 120 cm (Thomsson 2018).

3.2.3 Tankens dimensionering

Det uppsamlade regnvattnet från taket samlas i tankar ovanför eller under jord, se figur 2 (Helm-
reich & Horn 2009). Cylindriska tankar är vanligast, men även halvsfärer och kruk-formade tankar
förekommer i länder där RVI är vanligt. Dessa designer ger en stor volym till liten materialåtgång,
samt tack vare symmetrin en jämn fördelning av vattnets tryck mot väggarna (Gould 2015; Haq
2017).

Tankens dimensionering är ofta den faktor som har störst inverkan på ett RVI-systems kostnad
(Haq 2017). Vilka tankdimensioner som är lämpliga för en viss plats beror på vattenbehovet hos
användaren och volymen regnvatten som kan samlas in på platsen. Tankar kan beställas i Sverige
i storlekar upp till 90 m3 (se mer i avsnitt 3.3.6). Flera metoder finns för att dimensionera tanken.
En enkel metod som beskrivs av Gould (2015) utgår från uppskattningar av månadsanvändning,
uppmätt genomsnittlig månadsnederbörd och takarea för att jämföra inflöde och utflöde ur tanken.
Den månatliga skillnaden i inflöde och utflöde som är störst ger ett krav på tankens volym. För be-
vattningsbehov kan det antas att allt vatten som faller under månaderna utanför växtsäsongen ska
lagras och tanken måste då vara dimensionerad för flera månaders nederbörd från insamlingsytan.

Figur 2: Två tankar med olika dimensioner och placering. Illustration: Elsa Fastrup.

3.2.4 Vattenkvalitet hos insamlat vatten

Det finns krav och lagar på vilken vattenkvalitet som får förtäras av djur och vilken kvalitet
livsmedelprodukter måste ha eftersom det kan påverka miljön och hälsan hos växter, djur och
människor. Det är därför intressant att känna till vattenkvaliteten hos det insamlade regnvattnet
för att veta hur vattnet behöver renas till respektive användningsområde (Bengtsson et al. 1999;
Livsmedelsverket et al. 2019). Kvaliteten hos det insamlande regnvattnet kan påverkas kemiskt
och mikrobiologiskt från det att nederbörden faller från molnet tills att det lagras i tanken. Regn
är relativt rent när det kondenseras i molnet men påverkas i fallet, vid landning eller rinnande på
fallytan (tak, häng- och stuprännor) och under lagringen i tanken (T. Abbasi & S. A. Abbasi 2011).
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Atmosfäriska nedfall innefattar partiklar och utsläpp av gaser som är luftburna ämnen som kan
transporteras långa sträckor och kontaminera regnvattnet i luften eller på fallytorna. Det är fram-
förallt industrier och trafik som släpper ut gaser som absorberas av regnet och påverkar vattnet
kemiskt. Det gäller främst gaserna koldioxid, svaveldioxid och kvävgas som bildar syror och gör
regnet surt (Haq 2017). Utsläppen kan också innehålla tungmetaller, exempelvis bly, som löses
i nederbörden och kan bidra till hälsorisker (Simmons et al. 2001). För RVI nära jordbruk, där
grödor besprutas med bekämpningsmedel, riskerar hälsofarliga bekämpningsmedel också att kon-
taminera regnvattnet (De Kwaadsteniet et al. 2013). Under fallet kan nederbörden även påverkas
av smuts som vinden fått med sig. Smuts innefattar partiklar och material som kan landa på
taket, exempelvis damm, mikroorganismer, döda löv och annat organiskt material som på olika
sätt bidrar till kontaminering av vattnet beroende på vad smutset innehåller. Vindens styrka och
mängd påverkar hur mycket smuts som hamnar på taket (Evans, Coombes & Dunstan 2006).

På fallytan, det vill säga takytorna, häng- och stuprännor, samlas smuts som kan kontaminera
regnvattnet. Luftburna organismer som fåglar, vissa bakterier och insekter bidrar också till ned-
smutsning av fallytan med sin avföring och döda kroppar. Djurens avföring har ett betydande
bidrag till mikrobiologisk kontaminering som ofta bara bidrar med ofarliga mikroorganismer men
där bakterier som E.coli ändå förekommer i tankarna (Haq 2017). Beroende på hur kraftig ne-
derbörden är och lutningen på taket påverkar det mängden organiskt material som följer med
regnvattnet (Evans, Coombes & Dunstan 2006). Takens material kan också påverka vattenkvali-
teten eftersom vissa ämnen från taket eller takfärgen löses upp av vattnet och kan därför bidra
till att förorena vattnet. Men studier har visat att ämnena ofta är i obetydliga koncentrationer
(Simmons et al. 2001).

Tanken påverkar också vattnets kvalitet beroende på vilket material den består av. Studier visar
att betong ökar vattnets pH och alkalinitet, medan metalltankar bidrar till att metaller löses i
vattnet (World Health Organisation u.å.). När vatten lagras länge i en tank finns det även risk
för tillväxt av mikroorganismer vilket gör att rening blir väsentlig för att kunna lagra regnvatten
under längre perioder (Åström 2019). Haq (2017) förklarar att tankens placering också påverkar
vattenkvaliteten då exponering av dagsljus ökar risken för algtillväxt och låg temperatur på vattnet
kan förhindra tillväxt av bakterier och alger.

3.2.5 Vattenreningsteknik för RVI

Reningstekniker som används till regnvatten är bortledning av first-flush, filtration och desinfektion
(Oskarsson 2020). De tre teknikerna rekommenderas användas i en kombination (Mendez et al.
2011).

First flush
Metoden går ut på att avlägsna en viss volym av det första regnvattnet som insamlas vid varje
nederbördstillfälle från regnvattensystemet, då det innehåller höga koncentrationer av föroreningar
från fallytan. Gikas & Tsihrintzis (2012) drar slutsatsen att vattenkvaliteten förbättras vid använd-
ning av first-flush men att det inte går att undvika mikrobiell kontaminering av lagrat regnvatten.
Det finns ingen etablerad dimensioneringsteknik för first-flush system eftersom utformningen beror
av flera olika faktorer. Exempel på faktorer är storlek och takmaterial, solinstrålning, antalet dagar
mellan nederbördstillfällena med flera (Doyle 2008).
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Figur 3: Schematiska bilder över tre sorters first-flush system. Bild A illustrerar ett manuellt sy-
stem, bild B ett intensitetsberoende system och bild C ett system med konstant volym. Illustration:
Elsa Fastrup.

Manuella first-flush system har ett svängningsrör där ägaren av systemet själv ansvarar för att leda
bort det förstfallna regnet, se bild A i figur 3. Intensitetsberoende system tar hänsyn till regnets
intensitet eftersom låga flöden på taket inte alltid räcker för att leda bort smuts. På bild B i figur
3 så träffar vattnet en platta med hål och rinner sedan ner i bollen som stoppar upp flödet till
dränering när intensiteten är tillräckligt hög. Vattnet kan sedan ledas till tanken. First-flush sy-
stem med konstant volym har en kammare installerad på röret mellan rännan och lagringstanken.
Kontaminerat vatten rinner ner i kammaren tills den är fylld innan tanken börjar fyllas. Figur 3
med bild C visar ett avledningsrör ner till en kammare med en boll vars syfte är att flyta upp till
det horisontella röret och stoppa inflödet när kammaren är fylld (Doyle 2008).

Filtration
Finare partiklar och mikroorganismer kan avlägsnas genom filtration. Ett brett spektrum av filter-
material används runt om i världen såsom membran, sand, granulerat aktivt kol samt expanderande
lera och grus (Silva Vieira, Weeber & Ghisi 2013). Vid användning av exempelvis membranteknik
fastnar alla partiklar större än 0,1 mm, men virus passerar och vattnet måste desinfekteras (Helm-
reich & Horn 2009).

Desinfektion
Om regnvattnet ska användas till dricksvatten bör mikroorganismer och patogener elimineras (Gi-
kas & Tsihrintzis 2012; Helmreich & Horn 2009). Den vanligaste metoden för desinfektion är
klorering som avaktiverar de flesta mikroorganismer. Metoden är enkel och relativt billig. Klor
tillsätts i vattnet efter att det har lämnat lagringstanken, men innan användning (Helmreich &
Horn 2009). En metod som ökat inom området är ultraviolett desinfektion. Effektiviteten av desin-
fektionen ökar och en högre vattenkvalitet erhålls om vattnet först filtrerats (Silva Vieira, Weeber
& Ghisi 2013).

3.3 Regnvatteninsamling i Sverige
Regnvatteninsamling från tak är inte lika vanligt i Sverige som i omvärlden. Ett visst intresse
tycks ändå finnas eftersom undersökningar om implementering i Sverige har gjorts (Herbert &
Erikson 2009; Oskarsson 2020). Möjligheterna för RVI beror även på bygglov och tillgänglighet av
teknikleverantörer.
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3.3.1 Lagar och regelverk kring konstruktion av RVI

I dagsläget har användning av regnvatteninsamlingssystem inga tydliga riktlinjer eller lagstiftning-
ar med avseende till ändamålet då vattenkvalitetskraven är olika beroende på användningsområde.
Mer distinkta lagar och regler krävs för att veta hur ett RVI-system ska användas (Ecoloop och
WRS u.å.). Eftersom det inte finns några tydliga lagar kring regnvattensystem bygger följande
text på lagar som generellt rör vattenfrågor och som skulle kunna vara relevanta vid installering
och användning av ett regnvattensystem. Vattenfrågor och vattenanläggningar regleras i bredare
bemärkelse av regelverk, myndigheter och lagar som diskuteras i följande stycken. Regelverken har
en stor betydelse för potentiell etablering och implementering av RVI-system, då regler styr allt
från planering till implementering av sådana projekt.

Vattenfrågan inom svensk lagstiftning är hårt reglerad utifrån uttagsmängd, kvalitet och tillstånd,
då både människans och miljöns hälsa måste tas till hänsyn. Riktlinjer och lagar som gäller för
vatten i Sverige är en blandning av flera olika förordningar, lagstiftningar, EU-riktlinjer och di-
rektiv. En av orsakerna till varför vattenfrågan är svårtolkad i Sverige, beror just på att det inte
finns en klar lagstiftning utan flera olika. Om RVI-systemet har en tank som ska grävas ner med
vattenledningar så kan kommunen vara det verkställande organet enligt kommunlagen, 6 § LAV
och 12-13 kap. PBL. Lagen innebär att förutom att installera RVI-systemet så blir kommunen an-
svarig för att systemet fungerar som det ska. Kommunen har bestämmanderätt när det gäller att
planera hur en vattentjänst ska användas enligt 1 kap. 2 § PBL (Christensen 2015). Lagstiftningar
i Sverige som styr vattenfrågan är bland annat MB (1998:808), lag med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet (1998:812), PBL (2010:900), LAV (2006:412), anläggningslag (1973:1149)
m.m. Även EU:s ramvattendirektiv har en stor inverkan inom området. Vattenfrågor som regleras
i Sverige är bland annat VA, dricksvatten och dagvatten. (ibid.).

Andra myndigheter som har ett viktigt ansvar inom vattenfrågan är till exempel SGU, Livsmedels-
verket, Kemikalieinspektionen, Vattenmyndigheterna, HaV och Boverket, även länsstyrelser kan
vara inblandade. Fastighetsägaren har också ett stort ansvar för att följa de lagar och regler som
är verksamma (ibid.). 9 och 11 kap. MB är de kapitel som måste tas hänsyn till vid vattenan-
läggningar (Riksdagen 1998). Bygglov krävs för en anläggning enligt 9 kap. 2 § PBL, dock finns
undantag enligt 9 kap. 3 § PBL. Huruvida installationen av RVI-system kräver bygglov eller inte
beror helt enkelt på var systemet ska installeras (Riksdagen 2010).

Tillstånd brukar oftast krävas då en ändring eller nybyggnation ska genomföras, men här finns
ett undantag enligt 11 kap. 12 § MB. Undantaget säger att tillstånd inte krävs för en vatten-
verksamhet om det är uppenbart att verksamheten inte skadar allmänna eller enskilda intressen
(Christensen 2015; Riksdagen 1998). Huruvida undantaget gäller för ett RVI-system eller inte, är
något som länsstyrelsen kan svara på. Enligt MB är fastighetsägaren den aktör som är ansvarig
för dricksvatten. Fastighetsägaren är också ansvarig för sina enskilda vattentäkter enligt 9 och 26
kap. MB, samt ansvarig att ha ett program där fastighetsägaren själv kan genomföra egenkontroll
för alla sina dricksvattenanläggningar denne har inom sitt område (Christensen 2015).

Detaljplanen är ett viktigt dokument som kan avgöra ifall en verksamhet får utövas eller inte och
kommunen bestämmer ifall en detaljplan krävs. Vissa riktlinjer måste tas hänsyn till innan kravet
kan verkställas av kommunen. Även 3 och 4 kap, MB ska beaktas vid planering och tillståndssök-
ning för en anläggning då dessa kapitel tar hänsyn till användning av mark (Riksdagen 1998). I de
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ärenden ett regnvatteninsamlingssystem faller inom jordbrukarens fastighet är fastighetsägaren,
det vill säga jordbrukaren, i detta fall huvudman och är således ansvarig för att sköta systemet
enligt LAV (Christensen 2015).

3.3.2 Krav på vattenkvalitet för olika användningsområden

I Sverige måste vatten enligt lag ha en viss vattenkvalitet om det ska användas inom ett särskilt
användningsområde. Vattenkvalitet värderas genom att önskade gränsvärden understigs för speci-
fika ämnen och mikroorganismer. I denna studie är det endast intressant att studera vattenkvalitet
för bevattning av grödor, djurhållning och spol-/tvättvatten. I följande underrubriker tas det upp
vilken vattenkvalitet som måste uppnås inom respektive användningsområde.

Dricksvattenkvalitet till djur
Djurskyddslagen 2 kap 4 § säger att husdjur, som kor, får, gris m.m., ska få tillräckligt med vatten
av god kvalitet efter djurets behov och Djurskyddförordningen 2 kap 11 § säger att jordbruksverket
får meddela föreskrifter om krav på vattning av djur. Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt
ska dricksvatten till djur ha samma mikrobiologiska status som dricksvatten till människor (Statens
veterinärmedicinska anstalt 2020). För att de mikrobiologiska kraven ska uppfyllas får inga E.coli
bakterier finnas i dricksvattnet, samt att koliforma och heterotrofa bakterier inte får överstiga 50 st
per 100 ml respektive 10 st per 100 ml (Bengtsson et al. 1999). För de kemiska kraven är kunskapen
otillfredsställande gällande många djur. Det finns viss kunskap om känslighet bland olika djur,
exempelvis är får känsliga mot koppar och grisar mot aluminium. Värdet på pH bör ligga mellan
7,5-9 för djurens hälsa och för att låga pH kan lösa ut skadliga metaller från vattenledningarna
(ibid.).

Vattenkvalitet till bevattning
Det finns inget svenskt regelverk som styr hygienisk kvalitet av bevattningsvatten (Livsmedelsver-
ket et al. 2019). Det finns däremot en förordning, (EG) 178/2002 artikel 14 §, om säkerheten av
livsmedelsprodukter i primärproduktion som säger att producenten är ansvarig för att växtproduk-
terna inte medför en hälsorisk för konsumenter. Kontamering av livsmedel är med hög sannolikhet
orsakat av bevattningen (ibid.).

Europeiska Unionen (2017) publicerade en vägledning för hantering av mikrobiologiska risker med
färska frukter och grönsaker i primärproduktionen genom god hygien. Vägledningen innehåller
rekommendationer för bevattningsvattnet och utgör inget krav enligt lag. Vägledningen visade
att obehandlat regnvatten får användas till odling av färska frukter och grönsaker som sannolikt
förtärs utan tilllagning fram till två veckor före skörd men att det bör testas så inte E.coli finns i
vattnet och att bevattningsvattnet de två veckorna innan skörd bör vara av dricksvattenkvalitet.
Vägledningen för bevattningsvattnet beror på ifall vattnet har direktkontakt till ätliga delen eller
inte. Tröskelvärdet för E.coli. är 100 (CFU/100 ml) om vattnet är i direkt kontakt med den ätliga
delen, respektive 1000 (CFU/100 ml) om vattnet inte är i direkt kontakt med den ätliga delen
(Livsmedelsverket et al. 2019).

Vattenkvalitet för rengöring av stallar och maskiner
Vid rengöring av stall och övrig utrustning hittas inget krav på vattenkvalitet, dock finns det krav
på produktkvalitet och på att utrymmen där djuren befinner sig ska vara rena (Jordbruksverket
2018b,c, 2020a). Vattenkvaliteten bör därför anpassas efter vilka krav som ska uppfyllas.
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3.3.3 Regnvattenkvalitet i sydöstra Sverige

Vattenkvaliteten i sydöstra Sverige styrs av framför allt atmosfäriska föroreningar eftersom res-
terande påverkande faktorer är materialbundet till respektive RVI-system, se avsnitt 3.2.4. Få
studier har gjorts om RVI-vattenkvalitet i sydöstra Sverige och därför finns inte alla mätvärden för
att göra en bedömning med avseende på alla gränsvärdeskrav för respektive användningsområde.
Istället bedöms vattenkvalitet efter givna värden samt potentiella föroreningar.

I Sverige undersöks atmosfäriskt nedfall med avseende på försurning och övergödning av Svenska
miljöinstitutets övervakningssystem Krondroppsnätet, med våt- och torrsubstans från öppna fält
(IVL Svenska Miljöinstitutet AB u.å.). I denna studie var vattenkvaliteten på Öland, Gotland
och i Skåne av intresse. Därför analyserades provplatserna Ottenby, Majstre och Hallahus, som
undersökte flest ämnen i respektive region. På platserna år 2019 låg alla undersökta ämnen inom
gränsvärdena för dricksvattenkvalitet förutom ammoniumkoncentrationerna och pH (ibid.).

Det atmosfäriska nedfallet inkluderar även luftburna organismer som kan kontaminera vattnet
kemiskt och mikrobiologiskt. En studie på södra Gotland om regnvatteninsamling från hustak
visade i analysresultaten att vattnet från insamlingskärlet innehöll 25 st per 100 ml E.coli- bakte-
rier augusti 2008 (Herbert & Erikson 2009). Studien säger att största risken med utnyttjande av
regnvatten var tillväxten av mikroorganismer som bakterier, virus och svamp.

3.3.4 Subventioner för RVI-system

Jordbruksverket bedriver något som kallas för Landsbygdsprogrammet, där syftet är att landsbyg-
den i Sverige ska ha möjlighet till stöttning när de vill göra förbättringsarbeten. Förbättringsar-
betet innebär implementering av nya tekniker och miljöfrämjande åtgärder. Det finns exempelvis
startstöd för nya företag samt djurvälfärdsersättningar. I åtgärderna finns det även en kategori för
miljöinvesteringar (Jordbruksverket 2021). Om ett regnvatteninsamlingssystem kan klassas som
en miljöinvestering finns det chans för lantbrukare att få ekonomiskt stöd från Jordbruksverket.

Det finns även möjlighet att få företagsstöd, vilket skulle kunna innebära investeringsstöd för ett
RVI-system. Stödansökningar administeras av länsstyrelser runt om i Sverige och dessa har olika
mängd medel tillgängliga. Det är då upp till lantbrukaren att ta kontakt med sin länsstyrelse för
att ta reda på om RVI-system kan ingå i deras investeringsstöd (Jordbruksverket 2020b).

3.3.5 Rådgivning för RVI-system

Jordbruksverket finns tillgängligt för hjälp vid rådgivning om jordbrukare vill genomföra en bygg-
nadsinvestering. Detta är dock endast för begränsade produktionsområden och jordbruksföretaget
måste uppfylla vissa krav som finns specificerade på jordbruksverkets hemsida. Om kraven uppfylls
får lantbrukaren stöttning med förstudie och genomförande av investeringsprojektet. Förstudiefa-
sen innebär en lägeskoll och planering av idén. Genomförandefasen innebär hjälp vid bland annat
möten med byggföretag och granskningar. Är projektet en del av landsbygdsprogrammet så står
Jordbruksverket för 70 procent av rådgivningskostnaden (Jordbruksverket 2020c).
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3.3.6 Teknikleverantörer och vattenreningsteknik för RVI

Enligt en sammanställning gjord av Oskarsson (2020) är Watercare, Tyska MRV, ConClean och
4evergreen verksamma teknikleverantörer av RVI-system i Sverige. Även EnduraTank är verksam
i Sverige. Nedanför beskrivs vilka filter företagen använder och under vilka förutsättningar de är
nödvändiga. Tabell 2 är en sammanställning av teknikleverantörerna, vad deras regnvattensystem
lämpar sig för, filter och om företaget har desinfektionssystem eller inte.

WaterCare använder sig av tre typer av filter; Heavy Metal Remover, partikelfilter och kolfilter. Är
uppsamlingsytan gjord av zink, bly eller koppar installeras en Heavy Metal Remover, HMR som
enligt företagets hemsida avlägsnar upp till 99 % av tungmetallerna från takvattnet (WaterCare
u.å.[b]). Partikel- och kolfilter avlägsnar småpartiklar samt lukt- och färgproblem (ibid.).

Tyska MRV använder vertikala filter för att minska risken för igensättning. De har även filteran-
läggningar för desinfektion av förfiltrerat regnvatten. Vattnet passerar då ett kvartssandfilter och
ett lager aktivt kol innan det slutligen bestrålas med ultraviolett ljus (Tyska Minireningsverk AB
2019).

ConClean och 4evergreen använder självrengörande filter i sina regnvattensystem (4evergreen
u.å.[a]; ConClean u.å.[a]). 4evergreen har även ett dricksvattenfilter som tar bort järn- och mangan-
partiklar, dålig lukt och smak, bakterier och virus. Filtret använder nanoteknik och samlar upp
partiklar ner till 0,02 mikrometer. Förfiltrering rekommenderas innan vattnet passerar dricksvat-
tenfiltret (4evergreen u.å.[a]). EnduraTank har regnvattensystem som är utformade för lantbruk
med tankar upp till 90 m3. Till tankarna finns det korgfilter eller självrengörande filter för bort-
tagning av större partiklar (EnduraTank u.å.[a]).

Tabell 2: Sammanställning av teknikleverantörer av RVI-system i Sverige, lämpligt användnings-
område för systemet, filter och innehav av desinfektionssystem.

Företag System Filter
Desinfektions

system

EnduraTank Lämpat för lantbruk Korgfilter eller
självrengörande filter Nej

WaterCare

Lämpat för
hushållsanväning
och trädgårds-
bevattning

HMR, partikel-
filter och kolfilter Nej

ConClean

Lämpat för
hushållsanväning
och trädgårds-
bevattning

Självrengörande filter Nej

Tyska MRV AB
Lämpat för
hushåll och
djurhållning

Vertikala filter Ja

4evergreen Lämpat för
hushållsanvänding Självrengörande filter Ja
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3.4 Vattenbehov inom jordbrukssektorn
I en kartläggning över vattenanvändningen i Sverige 2015 gjord av SCB (2017) framgår det att
jordbrukssektorn står för cirka 3 % av den totala vattenförbrukningen. Globalt sett står jordbruken
för 70 % av sötvattenanvändningen. Att motsvarande siffra är så pass låg i Sverige beror på det
svala och mer nederbördsrika klimatet. Inom den svenska jordbrukssektorn används vattnet till
bevattning och dricksvatten till djur. 2015 stod bevattning för 64 % och dricksvatten till husdjur
stod för 36 % av vattenförbrukningen (ibid.).

Vidare belyser SCB (2017) att vattenförbrukningen till bevattning varierar inom landet. De skånska
jordbruken står för 60 % av den totala bevattningsmängden i Sverige. Värt att poängtera är
att hela 40 % av den bevattningsbara arealen finns i Skåne. Med bevattningsbar areal avses de
areal där jordbrukarna har tillgång till bevattningsutrustning och som därmed kan bevattnas
(Jordbruksverket 2018a). Kalmar län hamnar på en andraplats efter Skåne län och Gotlands län
på en sjätteplats över störst använd bevattningsmängd under 2015 (SCB 2017).

3.4.1 Bevattning

Jordbruksverket (2018a) har i en rapport sammanställt nya bevattningsbehov för olika grödor.
De tidigare värdena var framtagna på 70-talet och ansågs inte längre spegla dagens klimat och
skördenivåer. De nya specifika bevattningsbehoven är baserade på den senaste 30 års-perioden,
som anses vara representerbar för dagens klimat (ibid.).

Bevattningsbehovet är den mängd extra vatten som behöver tillsättas grödan på grund av att
avdunstningen är större än nederbörden under växtsäsongen. Hur stort bevattningsbehovet är va-
rierar mellan olika grödor, jordtyper och klimat. Idag sker bevattning framförallt till potatis, lök,
sockerbetor, grönsaker och frukt som växer på lättare jordar. Är bevattningsbehovet 100 mm/år
motsvarar det 1000 m3 år−1 ha−1 (ibid.).

Bevattningseffektiviteten kan optimeras om bevattningen sker vid rätt tillfälle, på rätt sätt och
med rätt mängd vatten beroende på grödans utvecklingsstadium, jordens vattenhållande egen-
skaper och väderleken. För att grödorna ska få en god kvalitet, en jämn avkastning och för att
näringsupptaget ska optimeras bör vattnet fördelas jämnt över fältet. I Sverige är bevattningsef-
fektiviteten mellan 80-90 %(ibid.).

I bilaga 1 i rapporten av Jordbruksverket (ibid.) anges att höstvete, vårsäd, vall och potatis är
fyra grödor som ingår i en vanlig svensk växtföljd. Höstvete och vårsäd representerar spannmål och
potatis representerar torkkänsliga grödor som kräver bevattning. Bevattningsbehovet för spannmål
och vall är högre jämfört med bevattningsmängderna man ger i praktiken. Detta beror på att
lönsamheten är låg för bevattning av vall och spannmål. Det kostar oftast mer att bevattna jämfört
med vad vinsten blir för merskörden (ibid.).

3.4.2 Djurhållning

Svensk djurhållning styrs av Djurskyddslagen och enligt 2 kap 4 § ska djuren ges tillräckligt med
vatten anpassat efter deras behov (SFS 2018). Dricksvattenbehovet och övrigt vattenbehov till
rengöring varierar mellan olika djurslag och har sammanställts av Jordbruksverket (2018a). En-
ligt bilaga 2 i rapporten av Jordbruksverket (2018a) väger ett slaktsvin 20 kg eller mer cirka 4
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månader under ett år innan djuret slaktas. Vattenbehovet är därför beräknat per slaktsvinsplats i
Jordbruksverkets rapport. Det produceras tre stycken slaktsvin per slaktsvinsplats och år (ibid.).
För övriga djurslag är vattenbehovet beräknat per år och djur.

Inom mjölkproduktionen används vatten för disk, tvätt och spolning av mjölkningssystem (ibid.).
Under 2015 stod mjölkkorna för 40 % av den totala dricksvattenanvändningen till husdjur i Sve-
rige (SCB 2017). Samtidigt erhålls cirka 20 % av jordbruksproduktionens ekonomiska värde från
mjölkproduktionen (Jordbruksverket 2018a).

3.5 Torkan under 2018
Sommaren 2018 var väldigt varm och nederbördsfattig jämfört med tidigare år, vilket resulterade
i en kraftig torka. En konsekvens av torkan var minskade skördar av spannmål, potatis, frilands-
grönsaker och foder (Jordbruksverket 2019).

Vid bevattningen av frilandsgrönsaker användes den maximalt tillåtna bevattningsmängden enligt
odlarna som intervjuats. Matpotatisodlingarna har också bevattnas i stor skala, men för vissa
jordbrukare fanns det inte tillräckligt med vatten eller så var bevattningsanläggningen begränsad
i omfattning. Kvaliteten har varit sämre än under ett “normalår” för både frilandsgrönsaker och
potatis, vilket har gett upphov till ett större svinn och en högre arbetsbelastning (ibid.).

Slåttervall är det dominerande grovfodret som används och odlas i Sverige. Vanligtvis är jordbru-
karna i stort sett självförsörjande på grovfoder och endast en begränsad handel sker. Under 2018
blev många jordbrukare tvungna till att använda grovfoder som skulle lagrats för vintern redan
under sommaren, samt att skörda en del av spannmålet som ensilage istället. Det skedde även en
viss import av grovfoder, vilket var opraktiskt och dyrt (ibid.).

Grovfoder utgör en viktig foderandel i mjölk-och fårproduktionen. Konsekvenserna av den mins-
kade skörden för dessa produktionsgrenar var att lönsamheten blev sämre och flera djur behövdes
slaktas på hösten 2018, eftersom det fanns en rädsla hos animalieproducenterna att fodret inte
skulle räcka under vintern. Matfågel och grisproduktionen fick också betala dyrt för foder till dju-
ren vilket gav en minskad lönsamhet (ibid.).

Gemensamt för de ovannämnda produktionsgrenarna är att torkan medförde utökat arbete och
större kostnader som endast delvis kompenserades av marknadens högre avräkningspriser. Dess-
utom befarades torkan föra med sig både indirekta och direkta konsekvenser för de kommande
åren. Insatsvarorna till 2019 års skörd var dyrare och foderreserverna mindre än normalt. Det
beräknades även bli en mindre skörd av grovfoder 2019, då vallodlingarna som är fleråriga växter
tagit skada. Förutom dessa direkta konsekvenser så var de ekonomiska reserverna hos jordbrukarna
mycket knappa efter 2018 och ytterligare ett år av kraftig torka hade varit förödande för många
(ibid.).

3.6 Effekter av klimatförändringar
Klimatförändringarna förväntas leda till ökade nationella årsmedeltemperaturer och ökad nationell
årsmedelnederbörd i Sverige jämfört med normalperioden 1961-1991 (Bernes 2016). På grund av
varmare temperaturer förväntas växtsäsongen förlängas, vilket leder till ökad transpiration som
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tillsammans med ökad evaporation leder till fler dagar i genomsnitt med låg markfuktighet, speci-
ellt i sydöstra Sverige (Bernes 2016). I länsrapporterna av SMHI rapporteras modellresultat som
uppskattar att antalet dagar med låg markfuktighet kommer öka från normalperioden 1961-1991
till slutet av seklet för Skåne län, Gotlands län och Kalmar län. I alla tre län sågs en ökning i
vintertillrinning till 2100, beroende på län och klimatscenario, samt en minskad tillrinning under
sommarhalvåret (Asp, Berggreen-Clausen, Ohlsson, Berglöv et al. 2015; Asp, Berggreen-Clausen,
Ohlsson, Persson et al. 2015a,b).

3.7 Framtida vattenbehov inom jordbrukssektorn
Jordbruksverket (2018a) har gjort en bedömning över hur vattenbehovet, det vill säga både bevatt-
ningsbehovet och husdjurens vattenbehov, förväntas se ut i framtiden, under perioden 2021-2050.
Behovet beräknas öka i samma storleksordning som nederbörden minskar. Vidare skriver de i rap-
porten att ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong. Möjligheten att odla frilandsgrönsaker
i flera omgångar ökar och till följd även bevattningsbehovet. Om efterfrågan på grönsaker ökar
kommer jordbruksföretag behöva investera i bevattningssytem för att täcka det ökade vattenbe-
hovet enligt Jordbruksverkets bedömning.

Höstsådda grödor hinner utveckla ett större och djupare rotsystem jämfört med vårsådda. Gene-
rellt klarar höstsådda grödor torka bättre eftersom de kan hämta vatten djupare ner i marken. I
framtiden förutspår man därför att andelen höstsådda grödor kommer öka samt att det kan bli
mer gynnsamt att bevattna spannmål och vall om torkperioderna blir längre (ibid.).

Genom växtförädling kan mer torktåliga grödor tas fram vilket skulle kunna minska bevattnings-
behovet för somliga grödor. Vilken inriktning livsmedelsproduktionen och jordbrukspolitiken tar
påverkar också vattenbehovet. Fortsätter jordbruksarealen och djurproduktionen att minska i fram-
tiden blir behoven på vatten till jordbrukssektorn mindre. Om däremot arealen ökar och mer be-
vattningsintensiva grödor, såsom grönsaker, odlas i större utsträckning kommer vattenbehovet att
öka (ibid.).

Djurens dricksvattenbehov förväntas inte öka i någon större omfattning på grund av tempera-
turökning. Med ökad luftfuktighet och medeltemperatur ökar risken för värmestress framförallt
hos idisslare (Statens veterinärmedicinska anstalt 2020). Redan idag hanteras värmestress inom
mjölk-, gris- och fågelproduktionen. Värmestressen förebyggs genom ventilation och kylaggregat
i stallarna för gris- och fågelproduktionen. Liknande åtgärder har gjorts för mjölkproduktion. I
omvärlden används även sprinklersystem med vatten som korna kan kyla ner sig under. Liknande
system kan bli aktuella även i Sverige och vattenbehovet inom mjölkproduktioen skulle då öka
ytterligare (Jordbruksverket 2018a).

4 Metod
För att besvara de första tre frågeställningarna användes beräkningar av insamlad data från SMHI,
SCB, Jordbruksverket, Nordiskt samarbete, myndighetsrapporter och teknikleverantörers hemsi-
dor. Den fjärde frågeställningen besvarades med resultat från enkätsvar från lantbrukare, kom-
muner, konsulter, institutioner och teknikleverantörer. Studien avgränsades till Skåne, Öland och
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Gotland för att sydöstra Sverige är det område som haft och förväntas ha mest problem med torka,
samt för att hålla projektarbetet inom tidsgränsen.

4.1 Datainsamling och bearbetning
I detta avsnitt beskrivs hur nederbördsdata, genomsnittliga takytor, djurbesättningsstorlekar, od-
lingsarealer samt vattenbehov till bevattning och djurhållning samlades in för Skåne, Öland och
Gotland. Mindre beräkningar (databearbetning) redovisas också, till exempel uträkning av me-
delvärden. Detta för att datan skulle kunna användas i vidare beräkningar med metoder som
redovisas under avsnitt 4.2. Skördedata och avräkningspriser samlades även in för att möjliggöra
en ekonomisk analys.

4.1.1 Nederbördsdata

Nederbördsdata inhämtades för normalperioden 1991-2020 från SMHI för Skåne, Gotland och
Öland. För mer information om vad normalperioder innebär, se ordlistan och (SMHI 2021b). Detta
dataset filtrerades så att endast de mätstationer med serier 30 år och längre samt med kompletta
mätserier för 2018 och 1989 återstod. Varför just åren 2018 och 1989 valdes förklaras senare i
texten. I bilaga 2 finns en lista över de stationer som uppfyllde kriterierna ( se figur 15). För de tre
regionerna beräknades regionsmedelvärden utifrån normalvärdena från de utvalda mätstationerna.
I figur 4 visas den rumsliga fördelningen av årsmedelnederbörd mellan stationerna i vardera region.

Figur 4: Fördelningen av årsmedelnederbörd för normalperioden 1991-2020 mellan de utvalda
stationerna i Skåne, Gotland och Öland. Kryssen i vardera låda markerar det regionala medelvärdet
och strecken i vardera låda markerar medianen.
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Denna årsmedelnederbörd låg till grund för beräkningar av potentiellt insamlat vatten i normalfal-
let. Dessutom inhämtades nederbördsdata från samma stationer för ett torrår (se definition nedan)
och för året 2018, som får motsvara ett extremt fall.

Ett torrår definieras i (Jordbruksverket 2018a) som år nr 25 i en rad av 30 år där år 1 har lägst be-
vattningsbehov och år 30 högst bevattningsbehov. Bevattningsbehovet i samma rapport beräknas
utifrån nederbördsunderskottet, alltså nederbörden under växtperioden minus avdunstningen. Ef-
tersom data saknades för månatlig avdunstning så användes istället årsnederbörden för perioden
1989-2018. Datan sorterades efter nederbördsmängd (hög-låg) och det femte torraste, eller 25:e
blötaste, året valdes ut som representativt torrår, 1989. I figur 5 ses urvalet.

Tidsintervallet 1989-2018 valdes på grund av ett misstag i datainsamlingen där spannet 1989-2019
först samlats in, eftersom nederbördsdata saknades för 2020. Men detta spann var 31 år långt, vil-
ket upptäcktes efter att data redan hämtats för år 1989, varför spannet kortades ned till 1989-2018
eftersom inhämtande av data för ett annat torrår skulle ta för lång tid. I figur 5 ses dock att åren
bredvid 1989 endast skiljer sig med några få millimeter från 1989, så även om ett annat år hade
valts så hade torrårs-nederbörden liknat den år 1989.

Figur 5: Årsmedelnederbörd för perioden 1989-2018 sorterat efter nederbördsmängd (hög-låg). Den
röda stapeln representerar torråret, det är år nummer 25 av 30.

Efter att året valdes ut insamlades årsnederbörden för år 2018 och 1989 från SMHI (u.å.[c]), från
samma stationer som valdes för datan från normalperioden 1991-2020 (figur 15). Ett medelvärde
togs för varje region och år. I tabell 3 ses resultatet av insamlingen av nederbördsdata från de tre
tidsperioderna.
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Tabell 3: Årsmedelnederbörd för de tre undersökta tidsperioderna [mm/år].

Region
normalår
1991-2020

torrår, 1989
(% av normalår)

extremår, 2018
(% av normalår)

Skåne 715,9 567,2 (79,2 %) 494,5 (69,1 %)

Gotland 564,4 518,0 (91,8 %) 458,2 (81,2 %)

Öland 484,9 367,0 (75,7 %) 392,2 (80,9 %)

4.1.2 Genomsnittlig takyta på ekonomibyggnader

Genomsnittlig byggnadsyta för ekonomibyggnader hämtades från SCB (u.å.). Data över vanliga
takmaterial och taklutning hämtades från Bennet Gårdö & Nilsson (2004) och rapporten Teknisk-
ekonomisk kostnadsbedömning av solceller i Sverige (Blomqvist & Unger 2018). Både den totala
byggnadsytan för ekonomibyggnader och antalet ekonomibyggnader i Skåne, Gotland och Kalmar
län hämtades från SCB. Den genomsnittliga byggnadsytan per ekonomibyggnad beräknades som
kvoten mellan totala ytan och antalet byggnader. Detta är alltså ytan som utgörs av byggnaden
och som begränsas av byggnadens väggar. Takytan är något större eftersom taköverhänget ger en
större omkrets än byggnadens väggar.

Den genomsnittliga takytan beräknades under antagandet att taket (taköverhänget) sticker ut 40
centimeter omkring hela byggnaden (sett uppifrån) och att längden på byggnaden är tre gånger
kortsidans längd. Det fanns ingen källa på genomsnittlig taköverhängslängd på ekonomibyggnader,
men i (Thomsson 2018) beskrivs taköverhäng inom spannet 0-120 cm, där taköverhäng över 30 cm
bedömdes ge gott skydd av fasaden. Därför antogs taköverhänget vara i snitt 40 centimeter för alla
byggnader. De genomsnittliga takytorna per ekonomibyggnad för varje län utifrån insamlad data
och ovanstående antaganden visas i tabell 4. Den genomsnittliga takytan för ekonomibyggnader i
Kalmar län antogs representera motsvarande för ekonomibyggnader på Öland.

Tabell 4: Genomsnittlig takyta för ekonomibyggnader i vardera län.

Län Kalmar Gotland Skåne

Takyta [m2] 480 505 381

Ingen publicerad data kunde hittas för genomsnittlig takyta på specifikt ladugårdar och stallar,
så för beräkningar av insamlat vatten för djurhållning har genomsnittlig stalltakyta antagits vara
densamma som genomsnittlig takyta på ekonomibyggnader enligt tabell 4.

4.1.3 Vattenbehovsdata

Data över bevattningsbehov för ett antal grödor har inhämtats från Jordbruksverket (2018a) och
Länsstyrelserna & Vattenmyndigheterna (2009). Bevattningsbehovsdata för höstvete, vårsäd, pota-
tis och vall, under ett torrår 1991-2016 i Skåne och på Gotland, har inhämtats från Jordbruksverket
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(2018a). Ingen data fanns för Öland. I rapporten rankades åren 1991-2016 efter nederbördsunder-
skott för perioden april till september. Året rankat som nummer 22 av 26 klassades som ett
torrår och användes för att beräkna bevattningsbehovet för de olika grödorna där år 1 hade lägst
nederbördsunderskott och år 26 hade det största nederbördsunderkottet. Bevattningsbehoven be-
räknades i rapporten utifrån en vattenbalans där underskottet av vatten utgjordes av skillnaden
mellan nederbörd och evapotranspiration. En grödkoefficient inkluderades i vattenbalansen för att
ta hänsyn till grödans utvecklingsstadium (Jordbruksverket 2018a).

Bevattningsbehovet under ett torrår för morötter och lök har inhämtas från Länsstyrelserna &
Vattenmyndigheterna (2009). Värdena används vid tillståndsansökningar för odling i Skåne. Mot-
svarande data hittades varken för Gotland eller Öland. Enligt Jordbruksverket (2018a) kan grön-
saker med liknande rotdjup som potatis förväntas ha lika stort bevattningsbehov. Morot och vitkål
är båda djuprotade grödor (Jordbruksverket 2007). Med samma resonemang som Jordbruksverket
(2018a) antogs därför morot och vitkål ha lika stort vattenbehov. Morötter, lök och vitkål repre-
senterar grönsaker odlade på friland i denna studie.

Bevattningseffektiviteten är 80-90 % i Sverige. Det totala bevattningsbehovet beräknas genom att
multiplicera bevattningsbehovet för varje gröda med 1,11 respektive 1,25, för att beräkna det lägre
och det högre bevattningsbehovet (ibid.).

Vattenbehovet för djurslagen mjölkko, slaktsvin>20 kg, får (tacka eller bagge) och höna>=20 vec-
kor har erhållits från Jordbruksverket (ibid.). Vattenbehovet för slaktsvin dividerades med tre för
att få fram behovet per svin istället för slaktsvinsplats. Vattenbehoven är representativa för djur-
produktion i hela Sverige och multipliceras med antalet djur för att beräkna totala vattenbehovet
under ett år. Resultatet av datainsamlingen av de olika vattenbehov finns sammanställt i tabell
10 till 12 i bilaga 1.

4.1.4 Genomsnittlig odlingsareal per företag

En sammanställning över antal företag och total odlingsareal för olika grödor i Sverige 2020 har
tagits fram i en rapport av Jordbruksverket (2020d). Från rapporten erhölls värden över total
odlingsareal och antal företag som odlade vete, korn, potatis och vall. Från en annan rapport av
SCB & Jordbruksverket (2018) erhölls motsvarande värden för lök, morötter och vitkål för år 2017.
De genomsnittliga odlingsarealen per företag beräknades genom att dividera totala odlingsarealen
med antalet företag, se resultatet i tabell 21 i bilaga 5.

4.1.5 Genomsnittlig besättningstorlek per företag

Den genomsnittliga besättningsstorleken av respektive husdjur i ett företag i Sverige, beräknades
för 2019 i en statistisk rapport av Jordbruksverket, se tabell 5 (Grönvall 2019). Mätvärden hämta-
des för husdjuren mjölkko, slaktsvin över 20 kg, får och höns. Slaktsvin avser antal slaktsvin och
inte antal slaktsvinsplatser.
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Tabell 5: Sammanställning av genomsnittlig besättningsstorlek per företag för djurslagen mjölkkor,
slaktsvin, får och höns. Enhet anges i [antal djur/företag] (Grönvall 2019).

År Mjölkkor Slaktsvin Får Höns

2019 93,9 1053 33,1 3700

Värdena för får, grisar och höns bygger på urvalsundersökningar på ca 6100 jordbruksföretag från
lantbruksregistret och kompletterade med företags administrativa register för respektive djurslag.
Urvalsundersökningen uppfyller EU:s precisionskrav men innebär en större osäkerhet och har ett
medelfel (Grönvall 2019). Värdena för mjölkkor bygger på Jordbruksverkets nötkreatursregister,
kompletterat med data om mjölkleveranser i juni.

4.1.6 Skördedata och avräkningspriser

Årliga skördemängder i kilogram per hektar av vårvete, höstvete, potatis, vitkål, morötter och lök
under åren 2013-2018 för främst Gotlands län och Skåne län insamlades från jordbrukverkets da-
tabas (Jordbruksverket & SCB 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; SCB & Jordbruksverket 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019). För vitkål, morötter och lök fanns endast data från hela Sverige att
tillgå, men eftersom över 60 procent av odlingsmarkerna för dessa grödor låg i Skåne län under
åren 2013-2018 ansågs datan tillräckligt representativ för beräkningar gällande Skåne län.

Eftersom det inte fanns skördedata för hela trettioårsperioden som ligger till grund för definitionen
av ett torrår, där 25/30 år är mer nederbördsrika än torråret, används samma percentil (5/6) fast
med ett urval som är grundat på färre år. Med detta resonemang kan skördeminskningen 2018
både representera ett torrår och ett extremår. Avräkningspriser i SEK per 100 kg för åren 2016-
2020 från Jordbruksverkets statistik inhämtades också. Dessutom insamlades data om förluster i
primärproduktionen, givet i procent av den totala produktionsvolymen, från en rapport av Nordiskt
samarbete (Franke et al. 2014).

4.2 Beräkningar
4.2.1 Potentiellt insamlad vattenvolym

Med insamlad nederbördsdata och information om uppsamlingsytan beräknades den totala voly-
men vatten som potentiellt kan samlas in i Skåne, på Öland och på Gotland. Dessa användes för
att besvara frågeställning 1 och 2. På grund av begränsningar i tillgänglig data och studiens om-
fattning baseras nedanstående beräkningar på medelvärden av nederbörd och vattenförbrukning.
I verkligheten varierar nederbörd och vattenförbrukning för grödor och djur mycket från år till år,
så i praktiken utgör dessa siffror endast en fingervisning.

Uppskattningar av takyta på ekonomibyggnader gjordes utifrån insamlad data som redovisas i
avsnitt 4.1.2. Eftersom sadeltak är den vanligaste taktypen i Sverige antogs alla tak vara sadel-
tak och lutningen antogs vara 30° (se avsnitt 3.2.2 för källor). Om takmaterialet antogs vara plåt
kunde avrinningskoefficienten antas vara 0,9. Detta antagande gjordes för samtliga beräkningar av
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insamlad vattenvolym.

Vinsamlat

Aekonomibyggnad

= ϕP (2)

Den årligen insamlade volymen per kvadratmeter takyta beräknades enligt ekvation 2. För denna
beräkning är nederbörden P de siffror som visas i tabell 3, men i meter. Vatten antogs kunna
insamlas för hela årsnederbörden och eventuella förluster till följd av snöras, avdunstning från taket
eller first-flush metoder antogs kunna täckas in av avrinningskoefficienten ϕ = 0, 9. Resultatet av
beräkningarna ses i avsnitt 5.1.

4.2.2 Bevattnad odlingsyta

Utifrån bevattningsbehovet per kvadratmeter för olika grödor under torrår beräknades hur stor
odlingsyta som insamlat regnvatten från en genomsnittlig takstorlek på en ekonomibyggnad räcker
till på Gotland och i Skåne. Datan över bevattningsbehov fanns endast för Skåne och Gotlands län
och presenterades som ett spann beroende på bevattningseffektiviteten. Därför resulterade beräk-
ningen i två olika areor, en för varje ände av bevattningsbehovsspannet. Odlingsytan i kvadratmeter
beräknades med ekvation 3. Resultatet av beräkningarna presenteras i tabell 19 och 20 i bilaga 5.

Odlingsyta = Vinsamlat

I
= ϕPAekonomibyggnad

I
(3)

Där ϕ är avrinningskoefficient, P är årlig nederbörd i mm, I är grödans bevattningsbehov per
växtsäsong i mm och Aekonomibyggnad är takets area i kvadratmeter. I beräkningarna av vattenbe-
hov användes genomsnittliga takytor för ekonomibyggnader från SCB (u.å.) och nederbördsdata
från torråret 1989 (figur 5).

Eftersom årsnederbörd används i denna beräkning antas alltså att hela det årligen insamlade regn-
vattnet kan lagras och användas för bevattning. Eftersom växtsäsongen, då bevattning kan krävas,
är april-september betyder det att vattnet som samlas in under september-april måste kunna lag-
ras i en tank. Då krävs tankvolymer i storleksordningen 100 m3.

4.2.3 Bevattnad odlingsyta per kvadratmeter takyta

Med odlingsyta vars bevattningsbehov kan tillgodoses med insamlat regnvatten, enligt 4.2.2 och
med de genomsnittliga takstorlekarna på ekonomibyggnader, enligt 4.1.2 beräknades odlingsytan
som kan tillgodoses med insamlat regnvatten per kvadratmeter takyta. Beräkningarna gjordes med
ekvation 4 och resultatet presenteras i tabell 6 och 7.

Odlingsyta per kvadratmeter takyta = Odlingsyta

Aekonomibyggnad

= ϕP

I
(4)

Där Aekonomibyggnad är de genomsnittliga takstorlekarna på ekonomibyggnader i Skåne och på Got-
land, enligt tabell 4.
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4.2.4 Antal djur per kvadratmeter takyta som årligt insamlat regnvatten räcker till

Utifrån olika djurs vattenbehov per djur och år, samt årligt insamlat vatten per kvadratmeter
takyta på Gotland, Öland och i Skåne, se ekvation 2, beräknades hur många djur per kvadratmeter
takyta ett RVI-system kan räcka till. Antalet djur per kvadratmeter beräknades enligt ekvation 5.

Ndjur/m2 = ϕP

Vbehov

(5)

Där Ndjur/m2 är antal djur per kvadratmeter takyta, ϕP är mängden insamlat vatten per kvadrat-
meter takyta i m (se ekvation 2) och Vbehov är djurets totala vattenbehov under ett år i m3.
Resultatet redovisas i sektion 5.3 och samtliga beräknade värden i tabell 14 i bilaga 2.

Beräkningarna som beskrivs i avsnitt 4.2.1- 4.2.4 utfördes med hjälp av Microsoft Excel och Google
Sheets.

4.2.5 Andel av genomsnittlig odlingsareal och djurbesättning som RVI kan tillgodose

I kommande två delavsnitt beskrivs hur procentandelen vattenbehov som kan tillgodoses med regn-
vatten från ett genomsnittligt tak beräknades för odlingsarealer och djurbesättningar.

Andel tillgodosedd odlingsareal
Med värden för odlingsareal som det årligt insamlade regnvattnet kan tillgodose, enligt 4.2.2 och
med värden för genomsnittlig odlingsareal per företag, enligt 4.1.4, kunde procentandelen av ge-
nomsnittlig odlingsareal som kan tillgodoses med regnvatten beräknas för respektive gröda med
ekvation 6.

α = Odlingsyta

Amedel

∗ 100 (6)

Där α är procentandelen av genomsnittlig odlingsareal som kan förses med insamlat regnvatten
för att täcka bevattningsbehovet. Odlingsyta är arealen som det årliga insamlade regnvattnet kan
tillgodose och Amedel är genomsnittlig odlingsareal per företag för respektive gröda. Odlingsyta och
Amedel ska vara i samma enhet. Värdena på Odlingsyta hämtades ur tabell 19 och 20 för Skåne
respektive Gotland. Procentandelen beräknades för både min- och maxytan och redovisas som ett
intervall. Värdena på Amedel hämtades ur tabell 21 under kolumnen genomsnittlig odlingsareal per
företag. Vete antogs motsvara höstvete och korn antogs motsvara vårsäd. Vidare antogs medelare-
alen per företag vara lika stora i både Skåne och på Gotland.

Andel tillgodosedd djurbesättning
Med värden för antal djur per kvadratmeter takyta som det årligt insamlade regnvattnet räcker
till, enligt 4.2.4, och med värden för genomsnittliga besättningsstorleken per företag och takytan
per ekonomibyggnad, enligt 4.1.5 och 4.1.2, kunde procentandelen tillgodosett vattenbehov för en
genomsnittlig djurbesättning beräknas enligt ekvation 7.

β =
Ndjur/m2Aekonomibyggnad

Ntot

∗ 100 (7)

där β är procentandelen djur i ett företag som tillgodoses med RVI, Ndjur/m2 är antal djur per
kvadratmeter takyta som det insamlade regnvattnet räcker till, Aekonomibyggnad är den genomsnitt-
liga takytan på ekonomibyggnader i respektive län och Ntot är den genomsnittliga besättnings-
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storlek för respektive husdjur ett företag har. Värdena för Ndjur/m2 beräknas med ekvation 5 och
representerar olika djurs vattenbehov. Beräknade värden avrundades till två värdesiffror.

Värdena för Ntot hämtades ur tabell 5 och är ett genomsnittligt beräknat värde för respektive
djurslag i Sverige med avseende på hur många företag som har djurhållning för djurslaget (Grönvall
2019). Beräknade värden avrundades till närmaste heltal. Den genomsnittliga besättningsstorleken
är inte anpassade efter den genomsnittliga takytan för ekonomibyggnader men användes för att
representera hur stor andel en genomsnittlig takyta skulle kunna tillgodose. Resultatet represen-
terar därför ett scenario där ett lantbruk använder en genomsnittlig takyta för att tillgodose sina
djurs vattenbehov. Djurens antal antas vidare vara av en genomsnittlig besättningsstorlek.

Resultatet redovisas i stapeldiagram, i sektion 5.4.2, där översta gränsen är 100 % för att visa ifall
hela besättningen kan tillgodoses med insamlat regnvatten. De scenarier där värdet överstiger 100
% innebär det att en större besättning skulle kunna tillgodoses och kan avläsas i tabell 15 i bilaga
2.

4.2.6 Ekonomiska beräkningar

Det undersöktes huruvida det var ekonomiskt försvarbart för en jordbrukare att bekosta en RVI-
anläggning på taket till sin ekonomibyggnad. Kostnader för en RVI-anläggning ställdes mot de
ekonomiska förluster som hade varit möjliga att förhindra under ett torrår. Dessa uteblivna för-
luster är den summa pengar som jordbrukaren skulle ha sparat in på att ha en RVI-anläggning
på plats. Det insamlade vattnet skulle då ha använts till att bevattna grödor och på så vis minska
skördeförluster. Detta undersöktes genom att ungefärliga kostnader för olika RVI-system hämta-
des från teknikleverantörer och jämfördes sedan med de ekonomiska förlusterna från torkan 2018.
Förlusterna som användes var direkt relaterade till de minskade skördemängderna under 2018, för
samma urval av grödor som vattenbehovsdatan bygger på.

Kostnaderna som hämtades för RVI-systemen bestod endast av produktkostnader funna på tek-
nikleverantörernas hemsidor alternativt återförsäljare. Kostnader för rörläggning, installation och
eventuell efterfiltrering eller first-flush inkluderades inte i kostnaderna, eftersom att källor på så-
dana kostnader inte gick att hitta. EnduraTanks produktkostnader hämtades från (EnduraTank
u.å.[b],[c],[d]). ConCleans systemkostnader hämtades från (ConClean u.å.[b]). WaterCares system-
kostnad hämtades från (WaterCare 2021a). 4evergreens systemkostnad hämtades från (4evergreen
u.å.[b]). Alla kostnader sammanställdes i tabell 8.

Förlusterna under torkan 2018 togs fram genom att medelvärdet av skördemängderna i kilogram
per hektar under åren 2013-2017 beräknades. Sedan gjordes avdrag för det genomsnittliga svinnet
som under ett vanligt år uppstår i primärproduktionen av varje gröda. Kvoten mellan 2018 års
skörd per hektar och det uträknade medelvärdet beräknades. Utifrån detta kunde en procentuell
minskning av den genomsnittliga skörden per hektar för år 2018 tas fram, vilken sedan beräknades
om till minskad skörd i kilogram per kvadratmeter. Vidare beräknades medelvärden av grödornas
avräkningspriser under åren 2016-2020 i SEK per kilogram. Med hjälp av dessa beräkningar kunde
den ekonomiska förlusten per gröda och kvadratmeter, med avseende på grödans avräkningspris,
tas fram. Denna ekonomiska förlusten per kvadratmeter för varje gröda multiplicerades sedan
med antalet kvadratmeter odling av dessa grödor som det insamlade vattnet räcker till, vilket
beräknades enligt avsnitt 4.2.2. Den lägre intervallgränsen för odlingsytan användes, vilket motsvar
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en bevattningseffektivitet hos grödorna på 80 %. Anledningen till det är att 2018 var ett torrare
år än det år som vattenbehovsdatan byggde på, se avsnitt 4.1.3. Växternas vattenbehov bedöms
således ha varit större 2018, än vad vattenbehovsdatan visar och en lägre bevattningseffektivitet
används därför i syfte att till viss del kompensera för detta. Resultatet över de potentiellt uteblivna
förlusterna visas i tabell 9.

4.3 Enkätundersökning
Fem olika enkätformulär gjordes via Google formulär. Formulären innehöll kvantitativa och kva-
litativa frågor med syfte att ge underlag för svar på frågeställning 4. Några av frågorna skilde
sig åt beroende på vilken aktör de skickades till, exempelvis fick teknikleverantörer mer RVI-
systemrelaterade frågor. På kryssfrågorna i formuläret kunde aktörerna svara på fler än ett svar,
de kunde även skriva in ett eget svar om de hade någon annan synpunkt. Svaret på dessa frågor
gjordes sedan om till stapeldiagram för att få en överblick på svaren, frågor samt stapeldiagram
kan ses i bilaga 3.

Frågan om delaktighet i enkätundersökning skickades till 56 lantbrukare. Kontaktuppgifter för
gårdsnamn på Öland, Gotland och i Skåne togs från Eniro.

Teknikleverantörerna EnduraTank, ConClean, 4evergreen, WaterCare och Tyska MRV AB kon-
taktades.

De övriga aktörerna som kontaktades var Höörs-, Mörbylånga-, Hässleholms-, Lunds- och Kristian-
stadskommun, konsultföretagen Edge of civil design och Ramboll samt IVL svenska miljöinstitutet.

4.4 SWOT-analys
En SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) går ut på att undersöka hur
marknaden för en produkt ser ut. Inga egna tankar togs med vid sammanställning av SWOT-
matrisen (se avsnitt 5.7). Utan analysen tar hänsyn till fördelar och nackdelar med en viss pro-
dukt, samt möjligheter och hot gällandes dess etablering utifrån resultaten från beräkningarna
och enkätsvaren (se avsnitt 5). Metoden gav en klarare bild av hur marknaden, möjligheterna och
intresset för RVI-system kan och kommer att se ut. Resultaten knöts samman och ett tydligare
svar på frågeställningarna (se avsnitt 2) togs fram.

5 Resultat

5.1 Vattenvolymer som potentiellt kan insamlas på Öland, Gotland
och i Skåne

Nederbördsdatan i tabell 3 användes för att beräkna hur många kubikmeter regnvatten som årligen
potentiellt kan insamlas per kvadratmeter takyta i varje region under varje nederbördsscenario.
Det motsvarar under antagandena i detta projekt årsmedelnederbörden i meter multiplicerat med
avrinningskoefficienten 0,9. Resultatet visas i figur 6 nedan.
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Figur 6: Mängd potentiellt insamlat vatten per kvadratmeter takyta [m3/m2år]

Värdena i figur 6 användes tillsammans med data för takytor i tabell 4 för att enligt metoden
som beskrivs i avsnitt 4.2.1 beräkna den regnvattenmängd som potentiellt kunde samlas in i varje
region under varje nederbördsscenario. Resultatet av dessa beräkningar presenteras i figur 7 nedan.
Genomsnittsarean för ekonomibyggnaders tak är 381, 505 och 480 m2 i Skåne, Gotland respektive
Kalmar län.
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Figur 7: Insamlat vatten från ett år, genomsnittlig takyta för ekonomibyggnader i vardera län

I bilaga 2 finns även tabell 13 med värdena som visas i figur 6 och 7.

5.2 Bevattnad odlingsyta per kvadratmeter takyta
Utifrån metoden som beskrivs i 4.2.3 har odlingsytan vars bevattningsbehov kan täckas med in-
samlat vatten från en kvadratmeter takyta beräknats och presenteras i tabell 6 och 7. Exempelvis
kan 2,71 m2 vårsäd i Skåne tillgodose sitt bevattningsbehov med insamlat regnvatten från en
kvadratmeter takyta, om bevattningseffektiviteten är 90 %.
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Tabell 6: Sammanställning av odlingsyta vars bevattningsbehov kan tillgodoses med insamlat
regnvatten per kvadratmeter takyta i Skåne. Minytan motsvarar odlingsytan per kvadratmeter
tak vid 80 % bevattningseffektivitet och maxytan motsvarar odlingsytan per kvadratmeter tak
vid 90 % bevattningseffektivitet. Enheten är kvadratmeter odlingsyta per kvadratmeter takyta
[m2/m2].

Gröda Minyta [m2/m2] Maxyta [m2/m2]

Höstvete 1,74 1,96

Vårsäd 2,40 2,71

Potatis 2,33 2,63

Vall 2,04 2,30

Morötter 2,04 2,30

Lök 1,63 1,84

Vitkål 2,04 2,30

Tabell 7: Sammanställning av odlingsyta vars bevattningsbehov kan tillgodoses med insamlat
regnvatten per kvadratmeter takyta på Gotland. Minytan motsvarar odlingsytan per kvadratmeter
tak vid 80 % bevattningseffektivitet och maxytan motsvarar odlingsytan per kvadratmeter tak
vid 90 % bevattningseffektivitet. Enheten är kvadratmeter odlingsyta per kvadratmeter takyta
[m2/m2].

Gröda Minyta [m2] Maxyta [m2]

Höstvete 1,66 1,87

Vårsäd 2,66 3,00

Potatis 2,02 2,27

Vall 1,66 1,87

5.3 Antal djur per kvadratmeter takyta vars vattenbehov kan täckas
av insamlat regnvatten

Utifrån metoden som beskrivs i 4.2.2 beräknades det antal djur per kvadratmeter takyta som
insamlat regnvatten kan tillgodose vattenbehovet för, på Öland, Gotland och i Skåne. Resultatet
visade att en kvadratmeter takyta kunde förse vattenbehovet för 0, 9 − 18 ∗ 10−3 st mjölkkor,
0, 37 − 0, 72 st slaktsvin, 0, 14 − 0, 28 st får eller 2, 9 − 5, 6 st hönor. Fullständiga tabellen med
resultatet finns i bilaga 2 och representerar värdena för respektive region och årsmedelnederbörd.
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5.4 Andel av genomsnittlig odlingsareal och djurbesättning som RVI
kan tillgodose

5.4.1 Andel tillgodosedd odlingsareal

För samtliga grödor, i både Skåne och på Gotland, är procentandelen av genomsnittlig odlingsa-
real som kan tillgodoses med insamlat regnvatten i storleksordningen 0,16-3,5 %. Den insamlade
regnvattenmängden är från de genomsnittliga takstorlekarna på ekonomibyggnader i respektive
region. Den högsta procentandelen erhölls för morötter och vitkål i Skåne där 3,5 % av de genom-
snittliga odlingsarealen kunde förses med regninsamlat vatten vid en bevattningseffektivitet på 90
%. Den lägsta procentandelen erhölls för höstvete i Skåne där endast 0,16 % av den genomsnitt-
liga odlingsarealen kunde tillgodoses med insamlat regnvatten vid 80 % bevattningseffektivitet.
Framräknade värden för samtliga grödor finns under bilaga 5 i tabell 22 och 23.

5.4.2 Andel tillgodosedd djurbesättning

Det insamlade regnvatten i kan täcka vattenbehov med 4,6-7,4 % för mjölkkor, 16,7-27,1 % för
slaktsvin, över 100 % för får och 37,3-60,3 % för höns, se figur 8-10. Detta är med avseende på
en genomsnittlig besättningsstorlek för respektive djur och en genomsnittlig takyta i respektive
län. Hela vattenbehovet för en genomsnittlig fårbesättning kan enligt resultatet alltså täckas med
RVI under ett genomsnittligt år, torrår och ett extremår som 2018 i samtliga regioner (Grönvall
2019). För lantbrukare med höns, mjölkkor eller slaktsvin kan det insamlade regnvatten utgöra
ett komplement till vattenresurserna. Med insamling från fler byggnader ökar förstås dessa andelar.

På Öland som har en genomsnittlig takyta på 480 mm2 visar resultatet i figur 8 att en genomsnittlig
besättning av får tillgodoses 100 % med regnvatten för alla årsmedelnederbörder medan av hönorna
kunde 50 % tillgodoses ett normalår. Vattenbehoven tillgodoses till störst del för en genomsnittlig
besättning får, följt av höns, slaktsvin och minst för en genomsnittlig besättning mjölkkor.
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Figur 8: Andel (%) av genomsnittlig besättningsstorlek vars vattenbehov kan tillgodoses under ett
år med en genomsnittlig takyta (480 m2) på Öland
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På Gotland ser resultatet liknande ut som för Öland, fårens vattenbehov tillgodoses mest och
mjölkkornas minst, se figur 9. Gotlands med en genomsnittlig takyta på 505 m2 visar en större
procentandel för slaktsvin och höns.
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Figur 9: Andel (%) av genomsnittlig besättningsstorlek vars vattenbehov kan tillgodoses under ett
år med en genomsnittlig takyta (505 m2) på Gotland

I Skåne är resultatet i figur 10 också likt tidigare lanskaps resultat. Det som skiljer sig beror på
skillnader i takyta, som i Skåne är 381 m2, och årsmedelnederbörd.
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Figur 10: Andel (%) av genomsnittlig besättningsstorlek vars vattenbehov kan tillgodoses under
ett år med en genomsnittlig takyta (381 m2) i Skåne
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5.5 Kostnader och uteblivna ekonomiska förluster vid torka
Svar erhölls från 4evergreen som inte kunde säga ett kostnadsspann för lantbruksanvänding då
området var så pass nytt, se bilaga 3. Resultatet av kostnader funna från hemsidor visas i tabell
8 nedan. Kostnader för installation, drift och rörläggning är inte medräknade i kostnaden. Om
tanken är att ha drickbart vatten så tillkommer även kostnader för lämpligt filter och eventuell
first-flush.

Tabell 8: Sammanställning av kostnader funna från teknikleverantörernas hemsidor.

Företag Produkt Kostnad

EnduraTank
Tankvolym: 15 m3

Twin regnvattenfilter
Överflödsifon uno

39 500-42 500 kr
8480 kr
980 kr

Watercare Regnvattensystem
Tankvolym: 10 m3 ca 123 000 kr

ConClean

Regnvattenanläggning:
- Platin

Tankvolymer: 3 m3 och 5 m3

-Carat
Tankvolymer: 2,7 m3, 3,75 m3,

4,8 m3 och 6,5 m3

Platin
26 900 kr - 35 900 kr

Carat
27 900 - 37 900 kr

Tyska MVR AB Inga kostnader finns
att hitta på hemsidan. -

4evergreen
Regnvattenanläggning

House Reuse
Tankvolym: 3m3

60 995 kr

I tabell 9 visas de uteblivna förlusterna utifrån grödornas avräkningspriser. Dessa hade potentiellt
kunnat förhindras under torkan 2018 med ett installerat RVI-system på en genomsnittlig ekono-
mibyggnad i respektive län. Beräkningarna är utförda enligt beskriven metod i avsnitt 4.2.6. Se
bilaga 4 för ytterligare beräkningsresultat.

Tabell 9: Uteblivna ekonomiska förluster i SEK, under 2018, som ett RVI-system potentiellt hade
kunnat ge upphov till. Resultatet förutsätter att allt insamlat vatten skulle gått till en och samma
gröda. Dessutom antas en bevattningseffektivitet på 80 % gälla.

Grödor Höstvete Vårvete
Mat-

potatis Vitkål Morot Lök

Skåne län 299 kr 395 kr 759 kr 721 kr 1720 kr 593 kr

Gotlands
län 371 kr 397 kr 1731 kr Saknas

värde
Saknas
värde

Saknas
värde

5.6 Enkätsvar
Enkätfrågorna och öppna svar från intressernterna samt 4evergreens svar finns att hitta i bilaga 3.
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5.6.1 Teknikleverantörer

Fem stycken teknikleverantörer kontaktades varav 4evergreen var den enda som svarade på enkä-
ten. De har system som är anpassade för jordbruk. Företaget hjälper även till med rådgivning,
dimensionering av system samt konstruktion. Det som ingår i priset för systemet är oftast tank
(valfri storlek) - filter - utloppssifon - pump samt eventuell efterfiltrering.

Vissa av deras system använder sig av first-flush och den vanligaste reningsmetoden består av tre
reningssteg. Först passerar vattnet Lövrens finmaskiga filter (vid hushållsanvänding), sedan ett
partikelfilter och slutligen ett nanofilter. Nanofiltret kan teoretiskt göra att vattnet uppnår dricks-
nivå, men sådant som bismak eller liknande är inte utprovat.

RVI-systemet bör kontrolleras 2 gånger per år, men kan kräva tätare intervall beroende på vilken
verksamhet som bedrivs. Det som behöver göras är:

• Kontroll och tömning av filterkopp före eller i tank.

• Eventuellt kontroll av partikel och nanofilter, görs av systemägaren.

Livslängden på regnvattensystemen är svåra att säga då pumpar mekaniska produkter har vari-
erande livslängd. Filter för inomhusbruk har en livslängd på ca 1 år. Tankarnas material har en
livslängd på 100 år. Systemet är känsligt för frostsprängning.

4evergreen svarade att produkterna som ingår i systemet inte har någon negativ påverkan på
miljön om förbrukningsmaterialet hanteras rätt.

5.6.2 Lantbrukare

Det var 56 lantbrukare som kontaktades och åtta stycken ville svara på enkäten, men endast sju
av dessa godkände att svaren kunde publiceras. Av de som svarade var tre från Gotland, fyra från
Skåne och ingen från Öland.
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Figur 11: Enkätsvar för vilka områden lantbrukarna hade valt att använda insamlat regnvatten
till.

Resultatet av lantbrukarnas enkät visade att alla som svarade hade kunnat tänka sig att använda
regnvatteninsamling i framtiden, se figur 24. Majoriteten hade då valt att använda vattnet till
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bevattning och/eller rengöring av stall, djur och maskiner.

Lantbrukarna trodde att RVI har en potential i Sverige, se figur 25. De motiverade det med att
vi måste ta vara på våra resurser och att vi i framtiden kan bli tvungna att använda RVI. Ha-
gulds gård skrev att det känns fel att tvätta med kommunalt vatten eftersom deras gård har stora
takarealer. Lyckås gård och Stora Tollby trädgård AB trodde att det hade potential i kombination
med annan typ av vattenkälla.

Majoriteten av lantbrukarna använde sig av konstbevattning i nuläget, men källan till vatten var
lite blandad. Wanås Gods använde sig av ytvatten från åar och vattendrag, Stora Tollby trädgård
AB hade byggt bevattningsdammar som samlar in regnvatten från dränering, även Lyckås gård
använder sig av vatteninsamling med damm och kompletterar med grundvatten och en del sjövat-
ten. Hagulds gård bevattnade inte i nuläget men menade på att takvatteninsamling av regnvatten
inte skulle räcka till.

På frågan varför inte RVI-system är etablerade i Sverige var svaret från majoriteten att det beror
på att gårdarna generellt sett inte haft någon brist på vatten. Löderups gård svarade även att
RVI-system är dyrt. Östra Ljungby 4308 tänkte att det berodde på att vatten ur egen brunn är för
billigt. Lyckås gård trodde att det var för att RVI-system inte räcker till den kapacitet bevattningen
behöver idag. Alla gårdar svarade att de hade kunnat tänka sig att använda RVI i framtiden och
alla förutom en gård trodde att bidrag skulle öka intresset för använding av RVI-system, se figur
23.

5.6.3 Kommuner

De kommuner som valde att ställa upp och svara på enkäten var Höörs kommun, Hässleholms
kommun, Lunds kommun, Mörbylånga kommun och Kristianstads kommun.
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Figur 12: Enkätsvar från kommuner där de besvarade inom vilka områden de tror RVI har störst
potential i Sverige.

Kommunerna svarade att det fanns en potential för regnvatteninsamling. Höörs kommun tyckte
det var en resurssmart lösning och att det kan minska belastningen på dagvattnet, men belyste
även vikten av att se till att pröva vattenkvaliteten innan vattnet kan användas eftersom takytor
sköljer ner föroreningar. Hässleholms kommun trodde att det kunde vara lämpligt för de som vill
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odla i nära anslutning till gården eller om det finns ledningar som kan hjälpa att transportera vatt-
net. Lunds kommun trodde att det framförallt hade mest potential till rengöring av stallbyggnader
eftersom dessa rengörs flera gånger om året. Kristianstad kommun ansåg att det beror på priset
på vattnet, vilket regleras av vattentillgången. De berättade att i kommunen är redan stora delar
av grundvattenakvifären fulltecknad vilket kommer öka konkurrensen om vatten inom jordbruk.
Det är även svårt att söka vattendom för ytvattenuttag och vid eventuell tillåtelse är det ändå
begränsat med tid för användning. Mörbylånga kommun trodde att det, utan ekonomisk värdering,
kunde vara av intresse för vissa lantbruk. De nämnde även att tillgång och efterfrågan på vatten
är en viktig aspekt, vilket skiljer sig geografiskt, samt att lantbruksföretagets inriktning spelar roll.

Det var endast Lunds kommun som trodde RVI-system skulle accepteras av lantbrukare med avse-
ende på volym insamlat vatten och kostnad. Några av de som svarade vet ej menar att ordentliga
behov, yt-och kostnadsberäkningar behövs för att svara, se figur 27.

Alla kommuner utom Höörs kommun svarade nej på om de visste om deras eller någon annan
kommun använde sig av regnvattensystem, i figur 28.

På frågan om kommunerna skulle kunna tänka sig att använda sig av RVI-system i framtiden
skiljde sig svaren en del. Höörs kommun hade ingen egen lantbruksverksamhet men trodde att det
kan finnas privata lantbrukare och större verksamheter som kan se behov av RVI. Hässleholms
kommun svarade att vi nog kommer behöva alla vattenresurser vi kan i framtiden. För Lunds
kommun var inte frågan aktuell. Kristianstads kommun använder inget återvunnet vatten idag och
den mängd som skulle behövas skulle vida överstiga tillgången.

Kommunerna svarade att de tror att RVI inte är etablerat på grund av att det inte är ekono-
miskt hållbart, att det måste konkurrera ut dagvattendammar och att priset på vatten är för lågt.
Höörs kommun nämnde att om tillämpning av miljöbalken och hushållningsprincipen för regn-
vatten skulle kunna användas hade läget förändrats och dricksvatten från distributören hade då
kunnat sparats. Mörbylånga skrev att senaste årens torka på södra Öland har gjort att lantbruken
börjar se efter nya möjligheter att säkra vattentillgången.

För att öka medvetenheten kring RVI-system tipsade några av kommunerna om samarbete med
lantbruksrådgivningen, användning av länsstyrelsens och EU:s investeringsstöd, att visa att det
är resurssmart och ekonomiskt försvarbart och tydligt visa att det finns fler fördelar än nackdelar
genom presentationer, mätningar och resultat. Mörbylånga kommun tror att goda exempel runt
Sverige behöver bl.a. lyftas och spridas till media, samt till LRF.

5.6.4 Konsultföretag

Enkäten besvarades av två konsultföretag som jobbar inom dagvattenhantering och vattenresurser,
dessa var Ramboll och Edge of civil design.
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Figur 13: Enkätsvar från konsultföretag för vilka områden de tror RVI har störst potential inom
lantbruket i Sverige.

Konsultföretagen svarade att de trodde att RVI har en potential för användning inom jordbruket.
Edge of civil design trodde att det inte skulle vara till så stor hjälp för att bevattna jordbruksmark
på grund utav volymen som krävs. Anledningen till varför det har potential ansågs vara att vi mås-
te jobba med alla tillgänglig tekniker för att lyckas lösa framtidens utmaningar. Ramboll tänkte
att takinsamling ger alldeles för små mängder för bevattning men att om det är ett återkommande
behov så kan det behöva användas.

På frågan om de skulle kunna tänka sig att använda RVI i framtiden var båda konsultföretagen
positiva. Edge of civil design ansåg att det är värt då konsumtion av värdefullt dricksvatten till
områden där sådan kvalité inte krävs är en anledning. Ramboll tyckte att alla sätt att minska
sårbarheten vid torka och smartare resursutnyttjande är bra.

Konsultföretagen hade inget klart svar om de trodde bönderna skulle acceptera RVI-system med
avseende på volym och kostnad. Edge of civil design tänkte att det skulle accepteras om det är
någon som har sin gård i ett område med låg tillgång på vatten, annars inte i dagsläget. Ramboll
skrev att det berodde på vilket jordbruk som bedrivs.

Ingen av konsultföretagen visste om RVI används inom deras kommun eller andra kommuner, se
figur 26.

Som svar på varför inte RVI är etablerad i Sverige belyste båda parter att det beror på att det
generellt sätt inte har varit något problem med brist på vatten. Ramboll nämner även att bevatt-
ning skett i liten skala och därför inte varit värt investeringen av ett RVI-system.

Som lösning på ökad medvetenhet om RVI-system föreslår Edge of civil design marknadsföring.
Ramboll trodde att medvetenheten redan var hög hos jordbrukare men att olika idéer borde kunna
spridas genom branchorganisationer.

5.6.5 Institution

IVL Swedish Environmental Research Institute var också med och besvarade intervjufrågorna. De
svarade ja på att att de tror att RVI har en potential i Sverige med förklaringen att RVI kan
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göra att grundvattennivån kan få tid att återställas. Områden där de tycker RVI är aktuellt är för
bevattning. De tror på att jordbrukare kommer ha sådana system i framtiden och att de kommer
acceptera RVI-systems kostnad. Varför de inte tror RVI är etablerat nu är för att Sverige inte har
haft problem med tillgång på vatten innan. För att engagera fler jordbrukare och deras respektive
kommuner tycker de att man ska hålla mindre träffar med båda parterna.

5.7 SWOT-matris - (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

• Påverkar inte direkt vattenresurser
• Ger en buffert om övriga vattenkällor

sinar
• Motiverat ur miljösynpunkt
• Flertal användningsområden
• Vatten kan lagras en längre tid
• Tanken kan grävas ner

(känslig för ljus och värme)

Strengths

• Liten takyta för bevattning
• Måste renas för dricksvatten
• Dyrt så länge vattenbrist ej råder
• Ineffektivt system vid låg

nederbördsintensitet
• Känsligt mot frostsprängning
• Måste renas för lagring
• Känsligt för ljus och värme

Weaknesses

• Gynnas av vanligare
bevattningsförbud

• Dricksvatten till djur
• Rengöringsvatten
• Intresse finns för RVI-system bland

aktörer
• Finns teknikleverantörer för RVI till

lantbruk
• Kan bli mer aktuellt ur framtida

klimatscenarier
• Bevattning till små grönsakodlingar
• Stor marknad utomlands

Opportunities

• Konventionella vattenkällor är
billigare

• Okunskap om RVIs potential
som dricksvatten

• Oklar lagstiftning

Threats

EXTERNT
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Figur 14: En SWOT analys där olika fördelar, nackdelar, möjligheter och hot som finns och kan
uppkomma med ett RVI-system

Resultatet som visas i figur 14 är en sammanknytning av svaren från intervjufrågorna, beräkning-
arna och en liten del från teorin. Svaren har valts utifrån frågeställningarna (se avsnitt 2) och hur
de kan besvaras.
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6 Diskussion

6.1 Vattenbehov
Bevattningsbehoven för höstvete, vårsäd, potatis och vall fanns för två av de tre undersökta regi-
onerna, Skåne och Gotland, i rapporten av Jordbruksverket (2018a). För morötter, lök och vitkål
användes endast bevattningsbehovsdata för Skåne från Länsstyrelserna & Vattenmyndigheterna
(2009). Som motivering till beslutet fanns över 60 % av odlingsmarkerna för morötter, lök och
vitkål i Skåne under 2013-2018. Ingen data över bevattningsbehoven erhölls för Öland. I rappor-
ten av Jordbruksverket (2018a) poängteras att analysen av bevattningsbehov behöver utvecklas
och inkludera fler grödor och regioner framöver. Innan vidare analys har gjorts kan de framtagna
värdena användas för regioner med liknande klimat och växtodlingsbetingelser. Öland hade den
lägsta årsmedelnederbörden under 1991-2020 av de tre undersökta regionerna Skåne, Gotland och
Öland (figur 4). Utifrån samma figur ses att Gotland och Öland har mest lik årsmedelnederbörd.
Ingen slutsats om hur bevattningsbehovet på Öland ser ut kan dras enbart utifrån nederbördsdata.
Exempelvis hade Skåne den högsta årsmedelnederbörden 1991-2020, men höstvete och vårsäd har
ändå större bevattningsbehov jämfört med samma grödor på Gotland. En rimlig slutsats är dock
att arealen som kan förses med RVI-vatten på Öland är än mindre jämfört med Gotland, eftersom
mängden insamlat vatten är minst på Öland under torrår. Att bevattningsbehoven skulle vara
avsevärt mindre på Öland jämfört med Gotland är orimligt.

Jordbruksverket (ibid.) poängterar i rapporten att de framtagna bevattningsbehoven (tabell 10
till 11) ska ses som ungefärliga värden. Den faktiska bevattningsmängden beror på typen av jord,
bevattningstidpunkt och nederbördsfördelningen över året.

6.2 Mängd insamlat vatten
Resultatet i avsnitt 5.1 och figurerna 6 och 7 visade att volymen insamlat vatten är proportioner-
ligt mot nederbördsmängd och takyta. Årsmedelnederbörden var lägst på Öland, något högre på
Gotland och högst i Skåne under alla tre studerade nederbördsscenarion (tabell 3 och figur 6). På
grund av att ekonomibyggnader på Gotland har störst genomsnittlig takyta kunde mest vatten
samlas in på Gotland under samtliga nederbördsscenarion (figur 7).

Noggrannheten i beräkningarna har begränsats av tillgänglighet av data och tidsbrist. Endast
årsmedelnederbörd har använts, men månadsnederbörd skulle kunna användas istället. En större
geografisk upplösning skulle också kunna användas, där nederbörd analyseras från enskilda sta-
tioner istället för regionala medelvärden. En källa till osäkerhet är definitionen på torrår, som
diskuteras i 4.1.1 I källan till bevattningsbehovsdatan, Jordbruksverket (ibid.), definieras ett tor-
rår efter nederbördsunderskottet under växtsäsongen, men det torrår (1989) som användes i denna
studie valdes ut efter den nationella årsmedelnederbörden (figur 5).

Resultaten som tagits fram gäller under de antaganden som gjorts. I verkligheten är det inte li-
ka entydigt. En stor förenkling i beräkningarna är antagandet att tankens volym är obegränsad.
Ett exempel gäller volymen insamlat vatten som ska användas för bevattning. Om växtsäsongen,
då bevattning krävs, antas vara mellan april-september så måste allt vatten som faller mellan
september-april kunna lagras fram till att det ska användas. För de nederbördsmängder och taky-
tor som studerades krävs då en tank i storleksordningen 100 m3. Den största tanken på marknaden
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är 90 m3 enligt denna studie. Detta innebär en överskattning på ungefär 10 % av mängden vatten
som skulle kunna samlas in mellan september till april. För användning inom djurhållning eller till
tvätt krävs inte en lika stor tank, eftersom vattenbehovet bör vara mer konstant under alla årets
månader då djur dricker vatten mer kontinuerligt än grödor behöver bevattnas.

Avrinningskoefficenten är den tredje faktorn som påverkar hur mycket regnvatten som kan in-
samlas. Den valdes något godtyckligt till 0,9 utifrån (Svenskt Vatten 2004) för alla beräkningar.
Avrinningskoefficienten varierar mellan 0,6 och 0,9 beroende på material (se tabell 1). Ett felaktigt
värde kan överskatta kapaciteten på mängd insamlat vatten med cirka 50 %. Om empiriska studier
hade gjorts på avrinningskoefficienten i de studerade regionerna skulle mer verklighetstrogna vär-
den kunna bestämmas. Som tidigare nämnt är avrinningskoefficienten beroende av många faktorer,
se avsnitt 3.2.2, vilka påverkar valet av 0,9-värdet som är en grov uppskattning.

6.3 Tillgodosett vattenbehov
Det insamlade regnvattnet från en genomsnittlig takstorlek på ekonomibyggnad kan ensamt till-
godose en odlingsareal i storleksordningen 622-1515 m2 beroende på gröda, bevattningseffektivitet
och region. Det insamlade regnvattnet räcker till att bevattna 0,16-3,5 % av en genomsnittlig
odlingsareal för de olika grödorna, se tabell 22 och 23. Vid beräkningarna antogs totalarealen
dividerat med antalet företag representera en genomsnittlig odlingsareal för de olika grödorna.
Vidare antogs även de genomsnittliga odlingsarealerna vara lika stora i Skåne som på Gotland. I
verkligheten varierar arealstorlekarna för samma gröda mellan olika jordbruk. Likaså takarealen
som regnvatten kan samlas in från.

Procentandelen täckt vattenbehov inom djurhållning blir störst för får och minst för mjölkkor. Får
har den största procentuella andelen eftersom den genomsnittliga besättningstorlek på 33 st inte
är anpassad till den genomsnittliga takytan i respektive län. Det vill säga att takytan på 505 m2 på
Gotland skulle kunna täcka än större besättning än 33 st får. Höns som har lägst vattenbehov har
istället näst störst tillgodosett vattenbehov på grund av att deras genomsnittliga besättningstor-
lek är 3700 st. I verkligheten varierar antal djur, takyta och nederbörd på respektive gård, varav
dessa beräkningar är anpassade för att ett RVI-system ska installeras på en genomsnittlig takyta
och vad den mängden vatten skulle kunna täcka. Det innebär att flera av dessa genomsnittliga
besättningsstorlekar kan i ett verkligt scenario ha större takyta som därmed skulle kunna täcka
ett större andel av vattenbehovet.

Beräkningarna visar att det insamlade vattnet kan täcka ett större behov inom djurhållning än
för bevattning eftersom grödorna odlas på arealer i storleksordningen 2,5-40,7 hektar. De genom-
snittliga takstorlekarna på ekonomibyggnader motsvarar ungefär 0,1-2 % av de genomsnittliga
odlingsarealerna och är förklaringen till varför endast 0,16-3,5 % av de genomsnittliga odlingsare-
alen kan tillgodoses med regnvatten. Motsvarande siffra är 4,6-330 % inom djurhållningen vilket
tyder på att det finns en större potential för RVI här. Dock kan inte hela bevattningsbehovet till-
godoses för alla djurslag och därför bör insamlat regnvatten ses som en extra resurs utöver andra
vattenresurser.
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6.4 Kostnader och uteblivna förluster
Som det diskuteras i avsnittet ovan är det endast en mycket låg procentandel av den totala odlings-
ytan för varje gröda som enbart kan bevattnas med det insamlade regnvattnet. Detta resulterar
även i att förlusten som potentiellt kan förhindras under ett torrår är liten i relation till den totala
odlingsytan.

De beräknade värdena i tabell 9 bygger på insamlat regnvatten och vattenbehovsdata som är från
olika typer av torrår, medan skördeförlusterna per kvadratmeter bygger på 2018, som både kan
representera ett torrår och ett extremår, enligt avsnitt 4.1.6. Detta ger att värdena kan ses som en
övre gräns för vilka förluster ett torrår kan ge upphov till. Genom att studera tabell 9 och jämföra
med tabell 8 kan det konstateras att det behövs minst 15-50 torrår, för att tjäna in kostnaderna
för ett RVI-system på 30 000-100 000 SEK med morot odlad i Skånes län eller potatis odlad i
Gotlands län, som är de grödor som ger den kortaste återbetalningstiden. Det är inte rimligt att
det skulle komma 15-50 torrår efter varandra. Detta ger en betydligt längre återbetalningstid som
skulle kunna riskera att överstiga systemets livslängd. Dessutom är inte kostnader för rörläggning,
installation och eventuell efterfiltrering eller first-flush med i kostnadsdatan, vilket också ger en
längre återbetalningstid.

För ett år som inte är ett torrår enligt definitionerna som använts i den här rapporten kommer
en större nederbördsmängd vara möjlig att samla in och vattenbehovet hos växterna kommer inte
vara lika stort. Det är dock troligt att det insamlade regnvattnet kommer bidra till en viss ökad
produktion även dessa år, vilket förkortar återbetalningstiden något.

Förutom att jordbrukarna under torkan 2018 fick en mindre skörd som kunde säljas till markna-
dens avräkningspris tillkom flera indirekta och mer svårberäknade ekonomiska kostnader som det
insamlade vattnet kunde ha minskat. Till exempel om det insamlade regnvattnet använts till od-
lingen av grovfoder istället hade en mindre andel behövt importeras, färre djur hade behövt gå till
slakt inför vintern, eller mindre andel av spannmålet hade behövts skördas som ensilage. Dessutom
hade troligen färre vallodlingar skadats och kunnat gett en högre avkastning de kommande åren.

I beräkningarna användes förlusterna för 2018, men regnmängden är från 1989 se avsnitt 4.1.1
och bevattningsbehovet är beräknat från ett annat torrår enligt avsnitt 4.1.3. Om skördedata
funnits tillgängligt hade det varit mest lämpligt att använda förlustdata från 1989 och sedan
enbart beräkna förlusterna för ett torrår och inte för ett extremår. Vidare har medelvärdet för
avräkningspriserna för åren 2016-2020 använts, vilka är lägre än de avräkningspriser som rådde
på marknaden 2018. Det är därför troligt att många av jordbrukarnas förluster med avseende på
avräkningspriserna blev mindre än vad tabell 9 visar. Att skördedatan för morötter, lök och vitkål
är för hela Sverige men i denna studie representerar Skånes län är också en osäkerhet, eftersom
att skörden påverkades olika mycket av torkan beroende på odlingsmarkens geografiska position i
Sverige. Dessutom finns det osäkerheter gällande kostnaderna för RVI-system i tabell 8, eftersom
de är översiktliga. För att få en mer precis kostnadskalkyl skulle en offert behöva efterfrågas från
leverantörerna.
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6.5 Möjligheter för vidare etablering av RVI i Sverige
Det finns ett flertal teknikleverantörer som levererar system för regnvatteninsamling och merpar-
ten av dessa har även tankar eller system för lantbrukssyfte. Tillgänglighet på system är därför
inget problem vid intresse för installation av regnvattensystem som lantbrukare. Beroende på stor-
lek och vilket område regnvattnet ska användas till så kan några leverantörer passa bättre än andra.

Från enkäterna kan slutsatsen dras att intressenterna tror att det finns en potential för insamling
av regnvatten från tak. Merparten av alla som svarade på enkäterna trodde att det skulle ha störst
potential inom bevattning och rengöring. Eftersom det var så pass få lantbrukare som svarade på
frågorna är det svårt att säga huruvida intresset för RVI ser ut, men av de som var med så skulle alla
kunna tänka sig att använda det i framtiden. Problematiken som är grund till de hinder som finns
för RVI-systemen idag är mängd insamlat vatten gentemot kostnaden av systemen. Flera av kom-
munerna visste inte om lantbrukarna skulle acceptera systemekostnaderna som det ser ut i nuläget.

Viktigt att nämna är att antalet svar på enkäterna var få och kan därmed statistiskt inte ge någon
grund till slutsatser angående möjligheterna för RVI-system från tak. För att kunna dra välgrun-
dade slutsatser hade fler lantbrukare, kommuner, konsulter och institutioner behövt svara. Det
finns även en risk att majoriteten av de som var intresserade av enkäten redan ställde sig positiva
till RVI-system och att icke-intresserade lantbrukare inte ville delta.

Om regnvatteninsamling från tak ska ha möjligheter att vidare etableras i Sverige krävs det att
systemen kan motiveras ekonomiskt, inte bara hållbarhetsmässigt. Det kan även vara viktigt att
ta i beaktning att tillgången på vatten kan förändras och därmed priset. Exempelvis nämnde
Kristianstads kommun att deras grundvattenakvifär till stor del är fulltecknad. Om konkurrensen
kring vattnet ökar, så kan ett möjligt scenario vara att regnvatteninsamling blir nödvändigt för
att komplettera det vatten som inte går att få tag på. Om en sådan situation uppstår kan RVI-
system bli samhällsekonomiskt försvarbart, vilket gör det mer relevant att hitta sätt att göra det
ekonomiskt hållbart för systemägaren. Troligtvis kommer intresset för RVI skilja sig lite beroende
på vart lantbruken ligger geografiskt, eftersom tillgången på vatten skiljer sig.

Anledningen till att så få såg dricksvatten som ett potentiellt användningsområde är troligtvis för
att mer studier behöver göras på vattenkvaliteten på det uppsamlade vattnet i Sverige. Med av-
seende på sydöstra Sveriges vattenkvalitet skulle reningen för dricksvattenkvalitet för djur behöva
fokusera på desinfektering av mikrobiologisk förorening, filter för smuts och partiklar, justering
av pH och se över koncentrationer av metaller i vattnet beroende djurets känslighet. 4evergreen
svarade att vattnet som renas i deras nanofilter teoretiskt sett kan användas som dricksvatten, men
att bismak och liknande behöver testas. Problematiken med att rena till dricksvatten kan bli att
extra filtrering behövs vilket innebär en större kostnad för lantbrukarna. En vattenbehovskalkyl,
potentiell volym insamlad vatten och kostnad för det intresserade lantbruket skulle behöva vägas
samman för att se om det är motiverat att använda ett sådant system för dricksvatten till djur. Det
kan också vara relevant att se hur mycket bättre dricksvattenkvaliteten blir om first-flush system
används. Då skulle det eventuellt kunna räcka med enklare filtrering för att uppnå kvalitetskravet.

4evergreen svarade även att systemen är känsliga för frostsprängning, det kan därför tänkas vara
viktigt att se hur stor risk det finns för att det sker på den plats där systemet ska anläggas.
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6.6 SWOT-analys
SWOT-analysen är en sammanställning av alla resultat och den bakgrundsfakta som hittats under
studiens gång, se figur 14. Som tidigare nämnt i avsnitten 6.1-6.5 kan inte en välgrundad slutsats
dras, då delar i studien är grundade på vissa antaganden ,se avsnitt 5, 6.2 och 6.4. I avsnitt 6.2
diskuterades avrinningskoefficienten och dess påverkan på hur mycket vatten som kan samlas in.
Koefficienten har stor påverkan på resultatet och därmed sammanställningen i figur 14. Utifrån
figur 14 var det svårt att avgöra exakt hur marknaden för ett RVI-system kan och kommer att se
ut. Både enkätsvaren (se avsnitt 5.6) och teorin (se avsnitt 3) gav en bra grund till analysen, men
som tidigare nämnt så skulle fler svar på enkäterna behövts för att dra en välgrundad slutsats.
Under beräkningarnas gång har antaganden behövt göras för att representera icke-existerande da-
ta. Dessa antaganden kan ha en viss osäkerhet vilket kan ha påverkat analysen. Resultaten anses
dock vara representativa för den grova överblicken av RVI:s potential, spciellt inom dricksvatten
för djur och rengöring.

Analysen visade på att det finns något fler svagheter med ett RVI-system än antal styrkor. Många
av svagheterna och styrkorna är baserade utifrån beräkningarna och har därmed grov överblick. I
verkliga scenarier med egna experimentella mätningar och beräkningar skulle dessa svagheter och
styrkor kunna vara annorlunda. Rapportens analys visade på fler svagheter jämfört med styrkor,
men möjligheterna är större i antal än hoten. Figur 14 visar att hoten i sig inte är väldigt stora,
vilket kan ökar potentialen för ett RVI-system för framtiden. Utifrån enkätsvaren (se avsnitt 5.6)
verkar många aktörer vara intresserade av RVI-system för framtida användning inom jordbruket.
I avsnitt 6.5 beskrivs exempelvis vilka möjligheter som finns med ett RVI-system i Sverige med
avseende på bland annat ekonomi, vattenkvalitet och framtida vattenbrist. Även här fanns dock
osäkerheter då kunskapen inom området i Sverige är relativ låg. Därmed kanske det finns fler hot
mot etableringen av RVI-system, eller andra fördelar och nackdelar som ännu ej har upptäckts.
Resultatet från denna studie visar att det finns en viss potential och det bör lägga grund för
fortsatta studier inom området. Tidigare studier inom rapportens specifika område har inte hittats
under studiens gång, utan främst har publikationer om RVI för hushåll stötts på (Ecoloop och WRS
u.å.; Herbert & Erikson 2009; Oskarsson 2020). Därav ännu en anledning till varför en framtida
studie bör genomföras, som tidigare nämnt finns det mycket som är outforskat inom området.

6.7 Framtida studier
Ämnen för framtida studier skulle kunna vara att undersöka potentialen för regnvatteninsamling
till växthusodling, småskalig odling eller trädgårdsodling och hur insamlade vattenvolymer för-
väntas ändras under framtida klimatscenarier. Andra möjliga studieområden är hur nederbördens
variation på olika tidsskalor påverkar sannolikheten att en viss vattenvolym kan insamlas med
RVI, eller empiriska studier för att mer exakt bestämma årliga avrinningskoefficienter beroende
på exempelvis snöras för vanliga hustak-typer i olika delar av Sverige. Dessutom kan det vara av
intresse att undersöka hur vattenkvaliteten i insamlat regnvatten skiljer sig från andra vattenkäl-
lor som används inom svenskt jordbruk, eller att utifrån data om takyta per företag beräkna hur
mycket vatten som potentiellt kan samlas in från samtliga byggnader på gården.
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6.8 Slutsats
Studiens syfte var att undersöka om regnvatteninsamling är en gynnsam metod för användning
till spannmålsodling, grönsaksodling eller djurhållning i sydöstra Sverige. Resultatet visade att
om vatten samlas in från en genomsnittlig ekonomibyggnad kan 169-256 m3 potentiellt samlas in
per år beroende på nederbördsscenario och region. Det insamlade regnvattnet kan tillgodose en
större andel av vattenbehovet inom djurhållning än behovet för bevattning. Det tyder på att RVI
är mer gynnsamt för djurhållning än bevattning av grödor, med avseende på vattenanvändning.
Eftersom ingen ekonomisk kostnad-nyttoanalys gjorts av RVI-system för djurhållning, kan ingen
slutsats dras kring ekonomisk gynnsamhet för djurhållning. Det kan dock konstateras att det krävs
många torrår för att de uteblivna förlusternas ekonomiska värde ska väga upp kostnaden för ett
RVI-system. Av de som svarat på enkätfrågorna ansåg majoriteten av aktörerna att det finns en
potential för RVI från tak. Alla lantbrukare var positivt inställda till att använda RVI-system i
framtiden, så det finns ett intresse, men med tanke på hur få svar som inhämtades kan inga bredare
slutsatser dras.
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7 Bilagor

7.1 Bilaga 1
Sammanställning av inhämtad data över bevattningsbehovet och vattenbehovet inom djurhållning-
en i Sverige.

7.1.1 Bevattningsbehov

Bevattningsbehovet under växtsäsongen på Gotland är högre för potatis och vall jämfört med i
Skåne. För höstvete och vårsäd är bevattningsbehovet istället större i Skåne.

Tabell 10: Bevattningsbehov och totala bevattningsbehovet för höstvete,vårsäd,potatis och vall i
Skåne och på Gotland under ett torrår. Bevattningsbehovet är framtaget i bilaga 1 (Jordbruks-
verket 2018a) och baseras på ett torrår (april-september) under perioden 1991-2016. Det totala
bevattningsbehovet har tagits fram genom att multiplicera bevattningsbehovet med faktorn 1,11
respektive 1,25, eftersom bevattningseffektiviteten i Sverige är 80-90%. I ursprungsdatan fanns
även värden framtagna för Östergötland.

Gröda

Bevattnings-
behov

Skåne(mm)

Totala
bevattnings-

behovet
Skåne (mm)

Bevattnings-
behov

Gotland (mm)

Totala
bevattnings-

behovet
Gotland (mm)

Höstvete 235 260,85 - 293,75 225 249,75 - 281,25

Vårsäd 170 188,7 - 212,5 140 155,4 - 175

Potatis 175 194,25 - 218,75 185 205,35 - 231,25

Vall 200 222 - 250 225 249,75 - 281,25

Morot och vitkål antas ha lika stora bevattningsbehov under växtsäsongen. Lök har högre bevatt-
ningsbehov än morötter och vitkål, se tabell 11.
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Tabell 11: Bevattningsbehov och totala bevattningsbehovet för morötter, lök och vitkål odlade
på friland under ett torrår. Värdena på bevattningsbehovet för morötter och lök används vid
tillståndsansökningar för odling i Skåne och är framtagna av (Länsstyrelserna & Vattenmyndighe-
terna 2009). Bevattningsbehovet för vitkål antas vara lika stort som för morötter eftersom båda
är djuprotade grödor. Det totala bevattningsbehovet har tagits fram genom att multiplicera be-
vattningsbehovet med faktorn 1,11 respektive 1,25, eftersom bevattningseffektiviteten i Sverige är
80-90

Gröda
Bevattnings-
behov (mm)

Totala
bevattnings-

behovet (mm)

Morot 200 222 – 250

Lök 250 277,5 – 312,5

Vitkål 200 222 – 250

7.1.2 Vattenbehov för djurhållning

All vattenkonsumtion inom djurhållningen som inte är till dricksvatten klassas som Övrigt vat-
tenbehov. Drickvattenbehovet är som störst för mjölkkor och som lägst för höns. Även det övriga
vattenbehovet är som störst för mjölkkor och lägst för höns (tabell 12).

Tabell 12: Sammanställning av dricksvattenbehov och övrigt vattenbehov för fyra olika djurslag
framtaget i bilaga 2 (Jordbruksverket 2018a). Vattenbehovet för slaktsvin har dividerats med tre
för att erhålla behovet per svin istället för slaktsvinsplats. Enheten är kubikmeter vatten per år
och djur.

Djurslag

Dricksvatten-
behov

(m3 år−1 djur−1)

Övrigt
vattenbehov

(m3 år−1 djur−1)

Totalt
vattenbehov

(m3 år−1 djur−1)

Mjölkko 30 6,7 36,7

Slaktsvin > 20 kg 0,8 0,1 0,9

Får (tacka eller bagge) 2,3 0,025 2,325

Höns>=20v 0,11 0,005 0,115
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7.2 Bilaga 2
7.2.1 Mätstationer som nederbördsdata insamlades från

Figur 15: Mätstationer som nederbördsdata hämtades från.

7.2.2 Tabell med insamlad vattenvolym

Tabell 13: Sammanställning av volym potentiellt insamlat regnvatten för Skåne, Gotland och
Öland för extremåret 2018 (mörkorange), torråret 1989 (orange) och normalperioden 1991-2020
(gul) [m3].

Region m3/m2år
Volym som insamlas från
medeltakytor [m3/år]

Skåne
0,4450 169,6

0,5106 194,5

0,6443 245,5

Gotland
0,4124 208,3

0,4662 209,5

0,5080 256,5

Öland
0,3530 169,4

0,3303 158,5

0,4364 209,5
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7.2.3 Antal djur per kvadratmeter takyta vars vattenbehov kan tillgodoses av årligt
insamlat vatten

Tabell 14: Sammanställning av antal djur per m2 takyta vars vattenbehov tillgodoses för Skåne,
Gotland och Öland för 2018 (mörkorange), ett torrår 1989 (orange) och ett genomsnittligt år i
normalperioden 1991-2020 (gul).

Region Mjölkkor Slaktsvin Får Höns

Skåne 12*10−3 0,49 0,19 3,9

Gotland 11*10−3 0,46 0,18 3,6

Öland 10*10−3 0,39 0,15 3,1

Skåne 14*10−3 0,57 0,22 4,4

Gotland 13*10−3 0,52 0,20 4,1

Öland 0,9*10−3 0,37 0,14 2,9

Skåne 18*10−3 0,72 0,28 5,6

Gotland 14*10−3 0,56 0,22 4,4

Öland 12*10−3 0,48 0,19 3,8

7.2.4 Andel tillgodosedd djurhållning med insamlat regnvatten

Tabell 15: Sammanställning av procentandel djur vars vattenbehov tillgodoses för Skåne, Gotland
och Öland för 2018 (mörkorange), ett torrår 1989 (orange) och ett genomsnittligt år i normalperi-
oden 1991-2020 (gul). Resultatet beräknas för ett företag med en genomsnittlig besättningstorlek
i Sverige och en genomsnittlig takyta på ekonomibyggnad i länet.

Region Mjölkkor (%) Slaktsvin (%) Får (%) Höns (%)

Skåne 4,9 18 220 40

Gotland 6,0 22 270 49

Öland 4,9 18 220 40

Skåne 5,6 21 250 46

Gotland 6,8 25 300 55

Öland 4,6 17 200 37

Skåne 7,1 26 320 49

Gotland 7,4 27 330 60

Öland 6,1 22 270 49
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7.3 Bilaga 3
7.3.1 Svar från aktörer

Figur 16: Lantbrukarnas svar på de öppna frågorna i enkäten.
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Figur 17: Lantbrukarnas svar på de öppna frågorna i enkäten.
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Figur 18: 4evergreens svar på enkätfrågorna.
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Figur 19: Konsulternas svar på de öppna frågorna i enkäten.
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Figur 20: Kommunernas svar på de öppna frågorna i enkäten.
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Figur 21: Kommunernas svar på de öppna frågorna i enkäten.
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Figur 22: Institutionens svar på de öppna frågorna i enkäten.

7.3.2 Länk till Google formulär som användes

Till institution: https://forms.gle/ZX8FafMcqesPK4pN6
Till konsulterna: https://forms.gle/W2WNSJrvQwoNDj3d9
Till lantbrukare: https://forms.gle/VQAGM448Sk3NJsEY9
Till teknikleverantörer: https://forms.gle/RoMvbTLLucC94CLJ8
Till kommuner: https://forms.gle/BqAoC63R5jgrDxkk9 till kommuner
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Figur 23: Enkätsvar för om lantbrukarna tror att bidrag skulle öka intresset för användning av
RVI-system
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Figur 24: Enkätsvar för om lantbrukarna skulle kunna tänka sig att använda RVI i framtiden.
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Figur 25: Enkätsvar för om lantbrukarna tror att RVI har en potential i Sverige.
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Figur 26: Enkätsvar om konsulterna vet om RVI används inom kommunen eller andra kommuner.
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Figur 27: Enkätsvar för om kommunerna tror att jordbrukare skulle acceptera RVI med avseende
på kostnad och mängd insamlat vatten.
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Figur 28: Enkätsvar om kommunerna vet om RVI används hos lantbrukare inom kommunen eller
andra kommuner.

7.4 Bilaga 4
Beräkningar av de ekonomiska förlusterna från 2018 i flera steg. Källorna som datan är insamlad
från finns angivna i metoden 4.1.6.

7.4.1 Steg 1

Medelvärden av skörden för åren 2013-2017 beräknades för varje gröda. Vidare insamlades data över
skörden från år 2018. För slåttervall är datan för både första och andra skörden. Sedan beräknades
medelvärdet över grödornas avräkningspriser för åren 2016-2020. Skördedatan för morot,lök och
vitkål är för hela Sverige, men cirka 60 procent av dessa grödor odlas i Skåne. Avräkningspriserna
för vitkål och morot är av 1:a kvalitet. Se tabell 16.

Tabell 16: Tabell över skördedata innan några vidare beräkningar förutom medelvärdesberäkning.
För de tomma cellerna saknas data

Gröda

Skörd
Gotland 2018

kg/ha

Medelvärde skörd
2013-2017

Gotland (kg/ha)

Skörd
Skåne 2018

kg/ha

Medelvärde skörd
2013-2017

Skåne (kg/ha)

Avräkningspris
per år

SEK/100 kg

Höstvete 3290 6344 5010 8118 149,6

Vårvete 2460 4384 2840 5654 158,4

Matpotatis 27830 34260 31080 34312 292,1

Slåttervall 4500 6410 4190 6956

Vitkål 42308 44487 510,0

Morötter 52467 60545 377,6

Lök 43443 47934 258,2
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7.4.2 Steg 2

Värdena från tabell 16 beräknas om till mer användbara enheter. Dessutom inkluderas data för
svinn i primärproduktionen, där svinn från vår och höstvete endast utgörs av tröskspill. Se tabell
17.

Tabell 17: Tabell över beräknad förlust 2018, samt omberäknade värden för skörd och avräknings-
priser. Även data för svinn i primärproduktionen av den totala produktionsvolymen är inkluderade.
För de tomma cellerna saknas data

Gröda

Förlust skörd
Gotland 2018

procent

Medelvärde skörd
2013-2017

Gotland (kg/m2)

Förlust Skörd
Skåne 2018
procent

Medelvärde skörd
2013-2017

Skåne (kg/m2)

Avräkningspris
per år

SEK/ kg

Svinn
primär-

produktionen
procent

Höstvete 48,1 0,634 38,3 0,812 1,496 2,9

Vårvete 43,9 0,438 49,8 0,565 1,584 3,1

Matpotatis 18,8 3,426 9,42 3,431 2,921 9,5

Slåttervall 29,8 0,641 39,8 0,696

Vitkål 4,8 4,45 5,10 15

Morötter 13,3 6,05 3,78 25-30

Lök 9,4 4,79 2,58 16-20

7.4.3 Steg 3

I tabell 18 beräknas värden per kvadratmeter fram utifrån datan i tabell 17. I de fall där svinnet
beräknas bort och värdet för det är angivet som ett intervall används medelvärdet av intervall-
gränserna.

Tabell 18: Tabellen visar värdet per kvadratmeter odlad gröda, där svinn inte är borträknat.
Dessutom är värdet av förlusten från 2018 per kvadratmeter odlad gröda beräknat, där det ge-
nomsnittliga svinnet från primärproduktionen har räknats bort. För de tomma cellerna saknas
data

Gröda

Medelvärde
2013-2017

(utan svinn)
Gotland (SEK/m2)

Medelvärde
2013-2017

(utan svinn)
Skåne (SEK/m2)

Förlust
(utöver svinn)
Gotland 2018

SEK/m2

Förlust
(utöver svinn)
Skåne 2018
SEK/m2

Höstvete 0,948 1,215 0,443 0,452

Vårvete 0,694 0,895 0,295 0,432

Matpotatis 10,0 10,0 1,70 0,854

Vitkål 22,7 0,926

Morötter 22,9 2,21

Lök 12,4 0,953
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7.5 Bilaga 5
7.5.1 Odlingsyta vars bevattningsbehov kan tillgodoses med insamlat regnvatten

Tabell 19: Sammanställning av odlingsyta vars bevattningsbehov kan tillgodoses med insamlat
regnvatten för olika grödor i Skåne. Minytan motsvarar 80 % bevattningseffektivitet och maxytan
motsvarar 90 % bevattningseffektivitet. Mängden insamlat regnvatten är från en genomsnittlig
takstorlek på ekonomibyggnad i Skåne. Enheten är kvadratmeter,[m2].

Gröda Minyta [m2] Maxyta [m2]

Höstvete 662 746

Vårsäd 915 1031

Potatis 889 1001

Vall 778 876

Morötter 778 876

Lök 622 701

Vitkål 778 876

Tabell 20: Sammanställning av odlingsyta vars bevattningsbehov kan tillgodoses med insamlat
regnvatten för olika grödor på Gotland. Minytan motsvarar 80 % bevattningseffektivitet och maxy-
tan motsvarar 90 % bevattningseffektivitet. Mängden insamlat regnvatten är från en genomsnittlig
takstorlek på ekonomibyggnad på Gotland. Enheten är kvadratmeter,[m2].

Gröda Minyta [m2] Maxyta [m2]

Höstvete 837 943

Vårsäd 1345 1515

Potatis 1018 1146

Vall 837 943
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7.5.2 Genomsnittlig odlingsareal per företag

Tabell 21: Sammanställning av antal företag, total odlad areal i Sverige och framräknad genom-
snittlig odlingsareal för grödorna vete, korn, potatis, vall, lök, morötter och vitkål. Värden erhållna
från (Jordbruksverket 2020d; SCB & Jordbruksverket 2018).

Gröda Total areal [ha] Antal företag

Genomsnittlig
odlingsareal

per företag[ha]

Vete 451500 11100 40,7

Korn 299500 13500 22,2

Potatis 24100 2900 8,3

Vall 1138800 48500 23,5

Morötter 1702 290 5,9

Lök 1264 225 5,6

Vitkål 338 134 2,5

7.5.3 Andel tillgodosedd odlingsareal

Tabell 22: Sammanställning av procentandel av genomsnittlig odlingsareal som kan tillgodoses
med insamlat regnvatten för att täcka bevattningsbehovet för olika grödor i Skåne. Intervallet
svarar mot bevattningseffektiviteten 80 % respektive 90 %. Mängden insamlat regnvatten är från
en genomsnittlig takstorlek på ekonomibyggnad i Skåne.

Gröda Procentandel [%]

Höstvete 0,16-0,18

Vårsäd 0,41-0,46

Potatis 1,0-1,2

Vall 0,33-0,37

Morötter 3,1-3,5

Lök 1,1-1,3

Vitkål 3,1-3,5
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Tabell 23: Sammanställning av procentandel av genomsnittlig odlingsareal som kan tillgodoses
med insamlat regnvatten för att täcka bevattningsbehovet för olika grödor på Gotland. Intervallet
svarar mot bevattningseffektiviteten 80 % respektive 90 %. Mängden insamlat regnvatten är från
en genomsnittlig takstorlek på ekonomibyggnad på Gotland.

Gröda Procentandel [%]

Höstvete 0,21-0,23

Vårsäd 0,61-0,68

Potatis 1,2-1,4

Vall 0,36-0,40
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De senaste åren har vi i Sverige haft väldigt varma somrar. Kombinationen av torra somrar

och låg nederbörd under sommaren har resulterat sig i att bevattning blivit en viktig åtgärd

för att säkerställa växternas tillgång till vatten. Behovet av en hållbar bevattningssystem som

också är närliggande har blivit en stor fråga i Sverige, dessutom är behovet till en hållbar

vattenförbrukning en väldigt stor fråga i dagens samhälle.

Mängden nederbörd har ökat mer åren, och kommer även att fortsätta att öka i framtiden.

Regnvatteninsamling är en välkänd metod globalt. Metoden är främst etablerad i Australien

och Afrika. Metoden är känd för att säkerställa en vattentillgång som kan användas inom

flera områden. Metoden är av någon anledning inte väl etablerad i Sverige trots faktumet att

metoden kan ge en säker vattentillgång till bevattning, djuruppfödning och grönsaksodling. I

Sverige har metoden en stor potential att kunna bli en mer etablerat metod!
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Salman Rahman
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Kursansvarig: Cecilia Johansson
Handledare: Johan Arnqvist

Beställare: Fereshteh Pourazari

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka om regnvatteninsamling är en gynnsam metod för
användning till spannmålsodling, grönsaksodling  eller animalieproduktion Sverige.

Frågeställningar
Projektet kommer utgå ifrån fyra stycken huvudfrågor med tillhörande delfrågor.

1. Hur ser kunskapsläget inom regnvatteninsamling ut i dagsläget samt vilka för- och
nackdelar finns det med regnvatteninsamling inom jordbruk?

2. I vilken utsträckning används regnvatteninsamling i Sverige idag?
3. Hur ser möjligheterna för utveckling av regnvatteninsamling i svenska jordbruk ut?
4. Är det ekonomiskt hållbart att använda regnvatteninsamling inom svenskt jordbruk?

Nya frågeställningar
1. Hur stora mängder regnvatten kan samlas in från ekonomibyggnader i Skåne, på

Öland och på Gotland med avseende på nederbördsförhållanden och takyta?
2. I vilken utsträckning kan regnvatteninsamlat vatten täcka vattenbehoven för

bevattning eller djurproduktion i Skåne, Öland och Gotland?
3. Kan kostnaden för ett regnvatteninsamlingssystem väga upp ekonomiska förluster vid

torka?
4. Hur ser möjligheterna för utveckling av regnvatteninsamling i svenska jordbruk ut

med avseende på tillgängliga system och intresse för RVI?
5. Hur förändras resultaten från frågeställning 1 och 2 under klimatscenarierna RCP4.5

och RCP8.5?

Metod
För att besvara frågeställningarna används beräkningar av insamlad data från SMHI och
Jordbruksverket tillsammans med resultat från intervjuer med teknikleverantörer samt
kommuner och lantbrukare från Skåne, Gotland och Öland. En förstudie om
regnvatteninsamling i världen och Sverige ligger till grund för bakgrunden.



- Datainsamling
Vi kommer samla in information om nederbördsmängder i Skåne, Öland och Gotland
samt hur framtida nederbörds-scenarier ser ut. Intervjuer kommer genomföras, där
relevanta frågeställningar används för att ta reda på intresset för regnvatteninsamling
hos jordbrukarna.

- Nederbördsdata: Normalvärden för nederbörd 1991-2020 från SMHI från
Skåne, Gotland och Öland.

- Normalvärden från 30-åriga och längre dataserier kommer användas för att
beräkna en regional genomsnittlig årsmedelnederbörd för vardera av de tre
regionerna. Alltså ett genomsnitt för varje region, sammanställt från alla
mätstationer i vardera region som har mätserier på 30 år eller längre. Denna
månads- och årsmedelnederbörd kommer ligga till grund för beräkningar av
potentiellt insamlat vatten.

- Genomsnittlig takyta på ekonomibyggnader och data om vanliga takmaterial
och taklutning, hämtat från SCB och tidigare rapporter.

- Insamling av data för bevattningsbehov för ett antal jordbruk- och
frilandsgrödor och årsvattenförbrukningen för olika djur. Data över
bevattningsbehovet för höstvete, vårsäd, potatis och vall under ett torrår
1991-2016 i Skåne och Gotland har inhämtats från Jordbruksverket (2018).
Bevattningsbehovet för morötter och lök har inhämtas från Länstyrelserna
och Vattenmyndigheterna (2009). Vattenbehovet för djurslagen mjölkko,
slaktsvin>20 kg, får (tacka eller bagge) och höna>= 20 v har tagits från
Jordbruksverket (2018). Dricksvattenbehovet är reviderat 2017 och det övriga
vattenbehovet har erhållits från personliga meddelande enligt
Jordbruksverkets rapport (2018). Från rapporten från Jordbruksverket (2018)
hämtas även uppskattade förändringar i vattenbehov mellan normalperioden
1961-1991 till år 2050 inom jordbruket under klimatscenarierna RCP4.5 och
RCP8.5.

- Årliga skördemängder per hektar av vårvete, höstvete, potatis, vitkål,
morötter och lök från Jordbruksverket 2013-2018 för främst Kalmar län,
Gotlands län och Skåne län, men för vissa grödor från hela Sverige.
Avräkningspriser 2016-2020 från Jordbruksverket används också. Samt data
om förluster i primärproduktionen från en rapport av Nordiskt samarbete.

- Klimatscenariedata från SMHI:s länsrapporter. Dessa ger uppskattningar av
förändringar i nederbörd år 2050 under klimatscenarierna RCP4.5 och RCP8.5.

Beräkningar av insamlad vattenvolym och tankstorlek
Genom insamling av nederbördsdata och information om uppsamlingsytan används
massbalansberäkningar för att beräkna den totala volymen vatten som kan samlas in. Dessa
används för att besvara frågeställning 1, 2 och 5. På grund av begränsningar i tillgänglig data
och studiens omfattning baseras nedanstående beräkningar på medelvärden av nederbörd
och vattenförbrukning. I verkligheten varierar nederbörd och vattenförbrukning för grödor
och djur mycket från år till år, så i praktiken kommer dessa siffror endast utgöra en
fingervisning.



- Uppskattningar av takyta på ekonomibyggnader och avrinningskoefficient utifrån
vanliga takmaterial och lutningar.

- Nederbördsdata kommer användas tillsammans med ovanstående tak parametrar för
att beräkna hur mycket vatten som kan samlas in, utifrån normalvärden 1991-2020
och uppskattningar av förändringar i nederbörden år 2050 från scenarierna RCP4.5
och RCP8.5.

- Volymen insamlat vatten beräknas med ekvationen V = cPA där c är
avrinningskoefficient, P är nederbörd från en viss tidsperiod och A är takyta.

- Utifrån bevattningsbehovet per kvadratmeter för olika grödor under torrår beräknas
hur stor odlingsyta som insamlat regnvatten från en viss takyta räcker till i Gotland,
Öland och Skåne. Beräkningarna kommer också göras för den vattenmängd som
uppskattats kunna insamlas under klimatscenarierna RCP4.5 och RCP8.5.

- Siffrorna för bevattningsbehov gäller torrår, de år i en 30-årsperiod där
årsnederbörden ligger under 25 av 30 år. Nederbörden är däremot baserad på
normalår. Om tid finns kan även bevattningsbehovet jämföras med beräkningar av
uppsamlat vatten utgående från nederbördsdata från torråret 2018.

- Utifrån olika djurs vattenbehov per djur och år beräknas hur många djur ett
RVI-system med viss takyta kan räcka till, utifrån nederbördsdata från Gotland, Öland
och Skåne. Beräkningarna kommer också göras för den vattenmängd som uppskattats
kunna insamlas under klimatscenarierna RCP4.5 och RCP8.5.

- Beräkningarna kommer göras med hjälp av Microsoft Excel.

Ekonomiska beräkningar
-Översiktlig kostnadsberäkning för RVI-system: installation, dimensionering,
underhåll och eventuellt kostnaden för utförandet av arbetet. För hela systemets
kostnadsberäkning används intervjusvar från teknikleverantörer i den mån det går,
vid bristande information från dessa söks priser upp på hemsidor.

- Förluster vid torka
Data för skörd per hektar för vårvete, höstvete, potatis, vitkål, morötter och lök från
jordbruksverket åren 2013-2017, medelvärdet av dessa för jämförelse med 2018- års
skörd av samma grödor. Medelvärde av avräkningspriserna för åren 2016-2020 från
Jordbruksverkets statistik. Data för svinn i primärproduktionen används från en
rapport från Nordiskt samarbete. Målsättningen är att få ett ungefärligt värde per
kvadratmeter odling för varje gröda i primärproduktionen. Det är med hjälp av den
datan möjligt att beräkna en ungefärlig förlust i pengar per kvadratmeter odling vid
en extrem torka likt 2018.
Datan för vårvete, höstvete och potatis är endast från Skåne län, Gotlands län och

Kalmar län. Skördedatan för potatis är för Gotlands län och Skåne län matpotatis men
för Kalmar län odlas inte matpotatis i tillräckligt stor skala, och därför används värden



för potatis till stärkelse istället. För vitkål, morötter och lök finns endast data från
hela Sverige, men övervägande del av odlingsmarkerna för dessa grödor ligger i
ovannämnda län (över 70% år 2017). m2

Enkätundersökning
Datan som samlades in via enkäterna som var till jordbrukarna hade som syfte att ge
underlag till frågeställning 4. Urvalet gjordes som ett sannolikhetsurval där
kontaktuppgifter för gårdsnamn på Öland, Gotland och i Skåne slumpmässigt togs från
Eniro.
Enkätformuläret innehåller frågor som svarar på frågeställning 4 och innehåller
kvantitativa och kvalitativa frågor. De kvalitativa frågorna besvaras i text och kommer
sammanfattas i resultatet i text och de kvantitativa frågorna är “kryssfrågor” och
redovisas i stapeldiagram.

- SWOT-analys
Analysen kommer ge en klarare bild för hur marknaden, möjligheterna och intresset
för regnvatteninsamling kan och kommer att se ut. Denna kommer utgöra grunden i
diskussionsavsnittet, där resultaten knyts samman och ett tydligare svar på
frågeställning 4 kan tas fram, samt att projektets syfte uppfylls.

S = Strengths
W = Weakness
O = Opportunities
T = Threats

Tidsplan

- Se bifogat Gantt-schema.

Vem som gör vad kommer diskuteras fram i startmötet inför förstudie, rapportskrivning
m.m.

Omfattning

RVI = regnvatteninsamling

•Fördelar och nackdelar med att använda RVI i jordbruk, djuruppfödning och
grönsaksodling.
•Hur RVI konstrueras med avseende på olika tak eller andra ytor.
• Översiktligt se hur vattenkvaliteten påverkas och vilka filter som krävs för att
använda vattnet som dricksvatten för djur.
•Storlek på vattentank och installationsmöjligheter beroende på verksamhetens
storlek.

Omvärlden



•Undersöka hur vanlig RVI är i andra delar av världen, och vilka klimat som finns där.
•Finns det förhållanden som gör att RVI inte är gynnsamt? Beakta exempelvis kvalitet
och kvantitet av regn och konstruktionen av byggnader.
•Finns det vissa förhållanden som gör att RVI kan vara den mest fördelaktiga
metoden att säkra vattentillgången under torrperioder?

Sverige
• Undersöka hur många gårdar i Sverige som använder RVI i nuläget och hur
metoden är implementerad.
• Undersöka om det finns rådgivning och/eller subventioner för lantbrukare som vill
konstruera RVI.
•Finns det företag som erbjuder installation och konstruktion av RVI i nuläget?
•Finns det regler som styr och tillstånd som krävs för installation? Hur bör systemen
anpassas?
• Vi kommer även ta reda på information om regnvattnets kemiska sammansättning
för olika platser i södra Sverige, vilka problem finns med vattenkvalité hos
regnvattnet?
•Vilka filtermaterial och andra reningsmetoder kan användas för att rena regnvattnet
tillräckligt för att användas för dricksvatten till djur?
•Hur stora mängder regnvatten kan samlas in med metoden, beroende på
uppsamlingsyta och tankstorlek?

Vidare utveckling i Sverige
•Undersöka möjligheten att implementera RVI i större skala i Sverige.
•Hur kan RVI- tekniker som används i omvärlden anpassas till svenska förhållanden?
Beakta regnmängder och byggnadskonstruktioner med mera.
•Vilka potentiella användningsområden finns för det insamlade vattnet, beroende på
vattenkvalitet?

Lönsamheten i Sverige
•Hur effektivt är ett RVI-system med avseende på att spara vatten, energikonsumtion
och utrymme på gårdar i Sverige, samt avseende på kostnad och nytta?

Avgränsningar

Fokus i projektet är att analysera hur förutsättningarna för implementering av
regnvatteninsamling ser ut i södra Sverige. Får vi mer tid över kan vidare analyser av hela
Sverige göras. Regnvatteninsamlingen ska i detta projekt ses som en extra resurs utöver
andra vattenresurser från dammar, vattendrag och grundvatten. Ingen jämförelse ska göras
mellan de olika vattenresurserna. Det insamlade regnvattnet ska användas till bevattning,
djuruppfödning och grönsaksodling inom kommersiella jordbruk. I det här projektet
undersöks alltså inte RVI för hushållsanvändning. Kostnadsförslag tas endast fram för RVI
och ingen annan vattenresurs.



Kommunikation

Kommunikationen inom gruppen kommer ske i möten via Zoom och gruppchatt på
Facebook. Vissa möten kommer ske på bestämda tider, måndag 9:15 under en timme
ungefär och dagliga avstämningar 13:15 under cirka en kvart. Andra möten bestäms under
andra omständigheter som i möten eller i gruppchatten.

Kommunikation med beställare kommer ske en gång i veckan på zoom och bokas via email.
Kommunikation med handledare kommer bokas efter behov på zoom via email.

Administration

- Arbetets olika delar och alla arbetsrapporter samlas i mappar i Google Drive.

- Arbetsrapporter skrivs enligt dokumentationsrutinerna (S,A,P,G,L-rapporter)

- Vid redigering av andras texter i dokument använder vi “Förslag” i Google Docs.

- Upplägg för de olika rapporterna:

● Rapporter med referenser Overleaf Förstudie, Slutrapport

● Rapporter utan referenser Google Docs Projektplan, protokoll

m.m.

● Använder en gemensam grupp i Mendeley för referenshantering

- Alla projektmedlemmar kommer jobba utifrån olika roller

● Två projektledare som stämmer av med övriga medlemmar och agerar

ordförande under gruppmöten.

● Mötessamordnare

● Sekreterare som skriver mötesprotokoll

● Kontaktperson

● Dokumenterare - uppdaterar ärende- och rapportlogg samt ser till att

rapporter och protokoll följer dokumentationsrutinerna.

Arbetsformer

Arbetet kommer ske genom diskussion på möten och samla information i dokument och

med källor Mendeley. För att få bra framförhållning innan redovisningar gäller det att

förberedelsearbetet är klar tidigare arbetsdag vid lunchtid, så att repetition kan ske på

eftermiddagen. I rapportarbetet är det okej att kommentera andras texter men inte att

ändra de utan att säga till författaren av texten.

Alla kan alltid kalla på möte vid behov och sker via gruppchatten där även tid bestäms. På

mötena arbetar vi med ett öppet klimat där alla lyssnar och får möjlighet att prata. Om

många pratar samtidigt används handuppräckning och vid fastställning av besluts ställs

frågan ifall alla instämmer och har möjlighet att säga emot. På fredagens avstämningsmöte

kommer en reflektionsstund att finnas för att anteckna i respektives projektdagbok.



Vid eventuella problem i gruppen använder vi metoden “Säg det eller glöm det”. Alltså om

man störs sig på någon tar man upp det med den privat eller om man har problem med

gruppen får man ta upp det med gruppen. För att skapa mer arbetsglädje ska vi fira när vi är

klara med större projekt.

Kursmål 1: “Visa både fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområdet miljö- och
vattenteknik.”

Detta mål uppnås i projektet genom att vi i litteraturstudien sätter oss in i vetenskapliga
artiklar och tekniska rapporter inom det vattentekniska ämnet regnvatteninsamling, som
insamlas systematiskt. Dessutom planeras enklare beräkningar och presentation av resultat
genom figurer.



April
Vecka 14 15 16 17 18
Dag (datum/namn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jobba med projektplan
Projekplan redovisning
Möte med handledare (kl 15:15 1:a gången, 9 2:a gången)
Möte med Fama
Föreläsning Statistiska metoder 
Jobba med förstudie (ffa frågeställning 1 och 2)
Förstudie inlämning, 17:00 
Jobba med mittredovisningen
Genomföra beräkningar, intervjuer rapportskrivning
Mittredovisning 
Gemensam litteraturstudie om pop. sammanfattning
Måndagsmöte
Maj
Vecka 18 19 20 21 22 23
Dag (datum/namn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rapportskrivning
Litteraturstudie om pop. sammanfattning
Beräkningar och intervjuer samt sammanställa och analyser 
Sammanställa och analysera (SWOT analys)
Första inlämning slutrapporten till handledaren kl 12 
Jobba med individuell populärvetenskaplig sammanfattning
Revidering av slutrapporten
"Preliminär slutrapport" upplagd på Studium (opponeringsgrupperna)
Jobba med redovisningen och opponeringen
Presentation och opponering(!)
Jobba med revidering av oppneringen och slutrapporten
Jobba med individuell populärvetenskaplig sammanfattning
Måndagsmöte
Fira Inlämning!! - Frisbeegolf fint väder
Juni
Vecka 23 24 25 26 27
Dag (datum/namn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rapportlogg och reviderad slutrapport uppladdad
Reflektionsdokument uppladdat
Total slutrapport på Diva
Måndagsmöte
Sammanställa reflektionssammanfattning
Fira att vi är klara !

Viktiga milstolpar 
Röda dagar

Tidsplanering till en uppgift
Föreläsningar

Möten
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Svar på opponering från grupp 89

Det skulle även som läsare underlätta ifall meningsbyggnader, ordval och stycken
sågs över.

“Gruppen har sett över de kommentarer om meningsbyggnad, ordval, stavning och
stycken och ändrat det mesta utifrån vad opponeringsgruppen har kommenterat. I det
kommenterade dokumentet argumenterar vi för de delar vi valt att inte ändra på.”

Vi upplever att det behöver förtydligas när antaganden och avgränsningar görs och
förklara varför dessa görs. Strukturen behöver ses över, det känns som att en del
stycken hamnar i fel avsnitt. Till exempel finns det en del stycken som passar bättre i
bakgrund än i metod och en del i metoden som bör hamna i resultat.

“Gruppen har skrivit om i metoden och förtydligat vilka antaganden och
avgränsningar som gjorts. Vi har även förklarat varför vi valt de årtal vi gjort och varför
vi har valt den data vi använder oss av. I den kommenterade rapporten så har vi
argumenterat för varför vi lämnat kvar vissa stycken som opponeringsgruppen inte
tyckte skulle vara kvar, alternativt ändrat om lite så det blir tydligare varför det bör tas
med. Exempelvis kan det ibland varit otydligt varför vissa figurer är med men vi har
förklarat varför de bör vara med.”

Ekonomiska beräkningar
Frågeställning tre är formulerad på ett sätt som är svårt att förstå. En kostnad för ett
RVI system ska väga upp ekonomiska förluster från torka. Jag tänker att en alternativ
formulering kan vara att kostnaden kan vägas upp utav uteblivna ekonomiska
förluster vid ett år med torka.

“Bra poäng! Vi har formulerat om frågeställningen såsom opponeringsgruppen tyckte
den skulle vara.”

I metoden för de ekonomiska beräkningarna beskrivs hur kostnaden för ett RVI
system kan beräknas och hur en ekonomisk förlust under ett år med torka kan
beräknas utifrån förlorad skörd. Det beskrivs inte hur en analys av denna information
skall göras eller hur dessa utgifter kan ställas i relation till varandra.
Om torka är ett problem som kommer bli vanligare i framtiden kommer lantbrukare
låta skörd gå förlorad eller kommer andra åtgärder sättas in för att tillgodose
bevattningsbehovet? I enkätundersökningen framkommer andra alternativa åtgärder
som en lantbrukare använder sig av för att bevattna, så som vatten från brunn etc. Är
det rimligare att jämföra en kostnad för ett RVI-system med en kostnad för en



motsvarande åtgärd, till exempel inköpspris av vatten?

“Gruppen har skrivit ihop avsnittet för kostnader, alltså både produkt/systemkostnader
med förlustberäkningarna för att det ska bli tydligare hur analysen utfördes. Det
beskrivs i rapporten att lantbrukarna använde den maximala bevattningsmängden
som var tillåtet under torkan, vilket medförde bl.a förlorad skörd. Ett regnvattensystem
är ju deras “egna system” med vatten och där kan de använda vattnet hur mycket de
vill, medan uttag av vatten på annat sätt kan begränsas av andra bestämmande
organ/aktörer. Så det är absolut en tanke att jämföra med pris på vatten men som
nämnt så kan vattenmängden därifrån också begränsas.” Dessutom skulle ett specifikt
pris på vatten bero på många lokala faktorer, och priset skulle därför vara mycket
svårt att finna.

I resultatet presenteras en möjlig minskning av förluster. Det är svårt att tolka
resultatet i tabellen, som jag tolkar det kan man spara 299 kr om allt insamlat vatten
från ett tak i Skåne ska bevattna endast höstvete. Det känns som en väldigt liten
besparing?

“Förklaring av resultatet har gjorts för att förtydliga.”

I diskussionen tas det upp om det är lönsamt i längden att investera i ett RVI-system
genom att jämföra med hur många torrår som behövs för att tjäna in för utebliven
skörd, vilket är bra. Det är också bra att det i diskussionen i felkällor framgår att det är
många olika tidsperioder för data som använts, vilket påverkar noggrannheten i
beräkningarna. Jag tycker däremot att slutsatsen att kostnaden för ett RVI-system inte
kan väga upp för de uteblivna inkomsterna under 2018 är missvisande slutsats. Att
installera ett RVI-system är väl en investeringskostnad?

“Projektgruppen har formulerat om frågeställningen och därmed slutsatsen så att det
blir tydligare.”

Val av tidsperioder
Genomgående genom rapporten används olika tidsintervall för inhämtande av data.
Val av tidsperioder motiveras inte utförligt och eftersom olika tidsintervall används
kontinuerligt blir det rörigt för läsaren att förstå vilken data uträkningar är baserade
på. Stycke 4.1.1. börjar med ett påstående som säger att 30 års perioden 1991-2020
skall användas för nederbördsdata. Därefter väljs ett torrår ut från tidsintervallet
1989-2018 och det blir 1989 som får representera ett torrår. 1989 ligger inte inom det
tidsintervall som först tas upp som det intervall som ska användas. Varför används inte
intervallet 1991-2020 för att bestämma ett torrår för jämförelse? Senare i metoden
beskrivs vilken tidsperiod som använts för att beräkna vattenbehovet för grödor. I



denna del används intervallet 1991-2016. I detta intervall väljs år 22 av 26, varför väljs
detta år? För nederbörd väljs år 25 av 30 som torrår, är det ett liknande resonemang
som gäller här? Hade det blivit mer rättvisande att använda samma år för
vattenbehovsberäkningen som för nederbördsberäkningen?

“För gruppen var det självklart varför vissa val och antaganden gjordes, vilket inte
förmedlades tillräckligt bra i rapporten. Varför tidsperioderna valdes beskrivs nu
bättre, mestadels berodde det på brist på data eller att data för enbart de valda
tidsperioderna fanns. Vi förstår att det kan verka konstigt för utomstående att vissa val
har gjorts och vi har därför försökt motivera och förklara det så tydligt vi kan.”

Takyta
I rapporten beräknas den genomsnittliga takytan ut för vartdera landskapet. Istället för
detta används 250 m2 och 1500 m2 vid beräkningar för boskap, varför? Ger detta
någon relevant information då inte denna yta relateras till hur många djur som finns i
en sådan byggnad? Hade varit mer intressant ifall ni använde era uträkningar för hur
många m3 vatten som kan samlas in per m2, som ni presenterar i figur 6.
Vi tolkar tabell 13 som att insamlingen för en ekonomibyggnad med en takyta på
250m2 till 1500 m2 relateras till hur stor andel av djuren som kan försörja. Detta känns
dock inte rimligt, hur är den tänkt att tolkas?
I resultatet ger de olika ytorna väldigt olika resultat, som ett exempel kan man enligt
resultatet försörja 166 % till 1000 % av Skånes får med hjälp av en takyta mellan 250 –
1500 m 2 med vatten under ett torrår. Är detta rimligt?

Med en metod som istället fokuserar på att räkna ut hur mycket regnvatten som kan
samlas in per kvadratmeter hade det varit enkelt att relatera RVI till hur stor yta och
vattenbehov de olika djuren har. Man hade då kunnat få ett resultat som visade på ex.
att 30 % av en mjölkkos vattenbehov kan tillgodoses med RVI för den takytan en
mjölkko kräver. Detta hade gjort resultatet tydligare och bidragit till en bättre
diskussion.

“Projektgruppen har ändrat från spann till genomsnittliga takytor. Vi har diskuterat
detta innan och tyckte det var en bra poäng!”

Övrigt
Här har vi delade meningar men SWOT-analysen är en annan del som vi finner
aningen märklig. Dom punkter som förs fram är sunda och kloka men hör kanske
snarare hemma i en diskussion istället för ett resultat. Som läsare upplevs resultatet
av analysen som ett sätt för gruppen att få med sina egna åsikter i resultatet.



Figuren som används för att presentera SWOT-analysen skulle kunna vara ett sätt att
presentera era slutsatser från studien men då gärna utan lutande text.

“I diskussion med handledare och inom gruppen har vi kommit fram till att vi har kvar
SWOT-analysen i resultat. Motivering finns i den kommenterade rapporten.”

För enkäterna valdes slumpmässigt gårdar från Eniro ut. Hur gjordes detta urval? När
man läser rapporten får man intrycket av att gårdar på måfå har valts ut på Eniro, om
så är fallet kan man ej kalla det slumpat.

“Det stämmer, det var fel att kalla den slumpmässig. Det är ändrat i rapporten.”

I syftet står det att hela Sverige ska undersökas, vilket inte är fallet. I rapporten
studeras Skåne, Öland och Gotland. Varför har dessa regioner valts ut?

“Syftet är ändrat nu till sydöstra Sverige och en motivering till varför dessa regioner
valdes finns med i rapporten.”

Bakgrunden är lång och innehåller mycket information som inte tas upp igen eller
bidrar till en större förståelse. Att detaljerat beskriva rengöringssystem för RVI bidrar
inte till en större förståelse eller används för att besvara någon frågeställning.
Avsnittet om Lagar är intressant men är också mycket ingående, samtidigt är det
oklart hur RVI kan anses vara vattenverksamhet. Därför känns det som att
avsnittet inte bidrar till helheten.

“Projektgruppen har ändrat i bakgrunden och motiverat varför vissa delar valdes att
ha kvar, detta motiveras i den kommenterade rapporten.”

Länk till det kommenterade dokumentet:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A
66dde0ec-c4c4-4ff7-be35-01a6300b33ae&fbclid=IwAR1XcN68Qz-8DUvV8FqXjo4hh
CVLSIwN2CJYksynLhelcw_o4vYiJqiGHEo#pageNum=15
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Tid: 9.15  
Plats: Zoom  
  
Närvarande: Anton, Elias, Elsa, Moa, Johanna, Salman  
personer                              
  

Dagordningen för projektgruppsmöten  

  
1)   Meddelanden 

 
Inbokat möte med Fama kl 11.00 på onsdag den 14/4. Fama är inte närvarande under 
presentationen av projektplanen.  
  

2)   Lägesrapport 
 
● Hur mår alla?  

Alla mår bra!  
● Hur känns det inför redovisningen? 

Det känns bra! Vi övar ihop efter lunch.  
● Vad händer i veckan - Förstudie 

○ vad/vem/när? Sätter en preliminär uppdelning av arbetet idag.  
● Salle skickade in projektplanen till Johan och Fama.  
● Johanna skickade in projektplanen på Studium.  
● Fick respons från handledaren på projektplanen.   
  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
Frågeställning 1 och 2 ska besvaras i litteraturstudien som görs i samband med 
förstudien. Vi delar upp frågeställningarna i två huvudområden: Omvärlden och Sverige. 
Deadline 21/4 kl 17.00 för förstudien. Delfrågor till respektive område delas upp mellan 
projektgruppsmedlemmarna på följande sätt:  
 

Omvärlden 
•Undersöka hur vanlig RVI är i andra delar av världen, och vilka klimat som finns där.  
Elsa och Anton  
•Finns det förhållanden som gör att RVI inte är gynnsamt? Beakta exempelvis kvalitet 
och kvantitet av regn och konstruktionen av byggnader. 
Elsa och Anton 



•Finns det vissa förhållanden som gör att RVI kan vara den mest fördelaktiga metoden 
att säkra vattentillgången under torrperioder? 
Elias  
•Hur stora mängder regnvatten samlas in med metoden och vilken tankstorlek krävs? 
Anton  
 
 Sverige 
•Undersöka hur många gårdar i Sverige som använder RVI i nuläget och hur metoden 
är implementerad. 
Moa 
•Undersöka om det finns rådgivning och/eller subventioner för lantbrukare som vill 
konstruera RVI. 
Moa 
•Finns det företag som erbjuder installation och konstruktion av RVI i nuläget? 
Moa och Salle 
•Finns det regler som styr och tillstånd som krävs för installation? Hur bör systemen 
anpassas? 
Salle 
•Vilka filtermaterial och andra reningsmetoder kan användas för att rena regnvattnet 
tillräckligt för att användas för dricksvatten till djur? 
Johanna 
•Hur stora mängder regnvatten kan samlas in med metoden, beroende på 
uppsamlingsyta och tankstorlek? 
Johanna  
• Vi kommer även ta reda på information om regnvattnets kemiska sammansättning 
för olika platser i södra Sverige, vilka problem finns med vattenkvalité hos 
regnvattnet? 
Johanna  
•Vilka potentiella användningsområden finns för det insamlade vattnet, beroende på 
vattenkvalitet? 
Salle 

 
Elsa är ansvarig för introduktionen. Moa är ansvarig för metoddelen.  
 
Kriterier för urval av artiklar till litteraturstudien. Följande kriterier ska vara uppfyllda;  

- Artikel eller bok  
- Peer reviewed  
-  

 
Vid tid över - börja leta reda och titta på data från SMHI. Nederbördsdata, grundvattendata 
osv.  
 
Under mötets gång så fick vi kommentarer från handledaren på vår projektplan. Vi reviderar 
projektplanen ihop i projektgruppen utifrån Johans kommentarer. Reviderar Ganttschemat 
och rapport W-21-88/A-02. W-21-88/A-02 ersätts med W-21-88/A-03, Johanna laddar upp 
reviderade rapporten på Studium och Anton skickar den till Cecilia inför 
projektplanspresentationen i eftermiddag.  



  
 

4)   Till nästa gång 
 
Ses igen efter lunch för sista förberedelserna inför projketplansredovisningen. Ses även 
efter presentationen för att diskutera vad Cecilia och Marcus tyckte och tänkte om vår 
projektplan samt om vi ska göra ändringar i den.  
 
Till nästa projektgruppsmöte (Andra måndagsmötet) bör alla ha hittat artiklar som kan 
användas och börjat analysera de. Vi skriver förstudien i Latex. Kommer ha avstämningar 
under veckan på lunchmötena samt möte med beställaren Fama på onsdag kl 11.00.  

 
 
  
Vid protokollet 
Johanna Jönsson  
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Närvarande:   Anton, Elias, Elsa, Moa, Johanna, Salman                              
  

Dagordningen för projektgruppsmöten 

  
1)   Meddelanden 
 
Allmänna frågor till gruppen:  

● Vad blir möten med handledare och beställare för typ av rapport? Hur ska vi fördela 
vem som är ansvarig för att de blir inskickade? Och inskrivna i 
ärende/rapportloggen?  

- Vi stannar kvar efter möten med handledare och beställare och bestämmer 
om mötet ska bli en rapport eller endast en notering i ärendeloggen. Vi 
bestämmer där och då också vem som ska  skriva rapport/ skriva in i 
ärendelogg och rapportlogg.  

● I ärendeloggen står det “Ange datum när ärendet/uppgiften beslutades om”. I början 
av projektet beslutade vi om att ha måndagsmöte varje måndag, ska jag ange det 
datumet i ärendeloggen?  

- Ja, ange datumet då vi bestämde att vi skulle ha kontinuerliga 
måndagsmöten.  

  
2)   Lägesrapport 

● Hur har arbetet gått med skrivandet? Känner sig alla färdiga med sin del? 
- Alla känner sig i princip klara. Idag ska alla lägga in texterna i overleaf samt 

källhänvisa med hjälp av Mendeley.  
- Skriva in källor. Använd kommandot  \parencite{}  
- Skrivandet av förstudien har gått enligt plan  

● Fler intervjusvar? 
- Ja, ca 10 jordbrukare är intresserade av intervjuer.  
- Intervjuer skickas ut till alla under veckan. Om inget svar fås ska Moa ringa till 

teknikleverantörera och Salle till kommunerna.  
● Veckans Schema: Genomgång av Gantt-schemat med hela gruppen  

○ Vad ska göras? 
■ Skriva ihop förstudien 

● Förslag:  3 st förstudie / 3st beräkningar/metod.  
- Förstudiegrupp: Elias, Elsa och Anton  
- Beräkningsgrupp: Johanna, Moa och Salle  

■ Rapportstart  



 

- Preliminärt möte 13.15 onsdag 21/4 för mer specifik 
uppdelning av arbetet med projektet i ett längre 
tidsperspektiv.  

■ Utarbeta metoden i detalj inför mittredovisningen. 
● Vilka beräkningar? Utgå från att besvara frågeställningarna. 
● Datainsamling - vilken metod? 
● SWOT-analys 
● Litteratursökning begränsning 

 
○ Vem ska göra det?  

■ Mittredovisning 2st presenterar ?  
- Moa och Salle 

○ Boka möte med Johan? m.a.p. beräkningar?   
- Vi väntar lite med att boka in möte. Vill söka runt och få en bättre bild av 
vad vi vill få ut av beräkningarna först.  

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
- Pussla ihop de olika delarna av förstudien till en bra text. - Anton, Elsa, Elias  
- Ordna med referenshanteringen i Overleaf - Anton, Elsa, Elias  
- Fylla i ärendeloggen med besluten från dagens gruppmöte- Anton  
- Börja titta på vilka beräkningar som ska och kan göras - Salle, Johanna, Moa  
  
4)   Till nästa gång 

 
- Förstudiegruppen (Elias, Anton och Elsa) jobbar med att få ihop förstudien till en bra 

text med en röd tråd.  
- Beräkningsgruppen (Johanna, Salle och Moa) börjar jobba med vilka beräkningar 

som ska göras och vilken data som finns att använda sig av.  
  
  
  
  
  
Vid protokollet 
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Dagordningen för projektgruppsmöten 

  
1)   Meddelanden 

-  
2)   Lägesrapport 
 

- Är förstudien reviderad och klar att skickas in på nytt till Studium?  
- Johanna mailar och kollar om reviderad förstudierapport ska skickas in igen. Fick svar 

och Ja den ska skickas in som en ny G-rapport som ersätter den gamla G-rapporten.  
- Nästa vecka ska POP-Litteraturstudie vara klar, När/var/ hur? 
- Inlämning 6/5. 2-3 sidor. 2-3 personer, de som har mindre att göra. Diskutera och 

bestämma på nästa månadsmöte vem som skriver litteraturstudien.  
- Mål för veckan?  
- Mittredovisning, hitta info till beräkningarna, börja med beräkningar 
- Beräkningar 

- Dela upp gruppen i tvåpersons-grupper i de tre kategorierna:  
- Behov,  
- Johanna och Elsa  
- Nederbörd   
- Anton och Salle 
- Ekonomiska beräkningar 
- Elias och Moa  

- Arbetssätt: De som letar fakta inom ett område får börja med beräkningar när de 
känner att de har tillräckligt faktaunderlag.  

- Lägga in fakta och beräkningar allt eftersom de blir klara i Overleaf. Under arbetets 
gång kan man skriva i Docs som sen blir till arbetsrapporter (L-rapporter)  

- Facebook-sidan, Moa?  
- Elsa skriver till Moa och frågar om vem som ska lägga upp frågor om intervju i FB-

gruppen. 
- Fira efter slutrapporten är inlämnad, 21 maj! 
  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 Johanna och Anton redovisar på mittredovisningen istället för Moa och Salle.  



4)   Till nästa gång 
-  
  
  

Vid protokollet 
Johanna Jönsson  
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Tid: 9.15  
Plats: Zoom  
  
Närvarande:   Anton, Elias, Elsa, Moa, Johanna, Salman  
personer                              
  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten 

  
1)   Meddelanden 

-  
  
2)   Lägesrapport 
 
- Hur mår alla? 
- Alla mår bra  
- Populärvetenskapliga sammanfattningen 

- mini-litteraturstudie: kolla förra årets arbete: 
Struktur: försättsbladet, inledning, små rubriker, sammanfattning, 
referenslista.  

- nu på förmiddagen.  
- Göra en gemensam disposition och söka fram relevanta källor på 

förmiddagen. Moa skriver mini-litteraturstudien om populärvetenskapligt 
skrivande. W-21-88/G-03 

- Boka möte med Johan 
- Moa har mailat och kollat om vi kan få tid till möte i eftermiddag.  
- Fått respons på vår metoddel av Johan. Han trodde den gällde förstudien så Moa 

mailade och klargjorde att det var metoden till projektet.  
- Johanna och Elsa börjar känna sig klara med sina delar och börjar jobba med 

disposition av slutrapport.  
  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
- 
  
4)   Till nästa gång 
 - 
  
Vid protokollet 
Johanna Jönsson  
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Tid: 
Plats: Zoom  
  
Närvarande:   Anton, Elias, Elsa, Moa, Johanna, Salman  
personer                              
  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten 

  
1)   Meddelanden 

1. Jag har gjort underrubriker för dricksvatten kvalitet, bevattningskvalitet men undrar 
om spolvatten fortfarande är relevant? Isf skriver jag mer om det också. /Elsa 

- Elsa skriver ett stycke om vattenkvalite för spolvatten 
2. ska jag ta med förkortningar på källor SVA och NE i ordlistan?  /Elsa 

- Ja, det är en bra idé  
 
2)   Lägesrapport 
 
1. Hur ser denna vecka och nästa vecka ut? 

a. Skriva diskussion  
- Alla skriver på diskussionsdelarna som är kopplade till vad man har 

jobbat med mest under projektets gång. Dela upp diskussionsdelen 
efter frågeställningarna, felkällor och noggranhet, framtida utsikter 
samt framtida studier.  

b. Läsa igenom hela rapporten och ge kommentarer 
- Alla läser igenom rapporten och skriver kommentarar 

2. Möte med Fama på onsdag kl 11.00 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
- 
  
4)   Till nästa gång 
- 

 
  
Vid protokollet 
Johanna Jönsson  
  

 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-21-88 / P-06 

Datum 
2021-05-17 

Ersätter 

 Författare 
Johanna Jönsson  

Handledare 
Johan Arnqvist  

Rapportnamn 
Sjätte måndagsmötet  

  



Tid: 10.15 
Plats: Zoom  
  
Närvarande:   Anton, Elias, Elsa, Moa, Johanna, Salman  
personer                              
  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten 

  
1)   Meddelanden 
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- Skriver kommentarer direkt i rapporten på drive  
- Läser igenom och skriver kommentarer på förmiddagen  
- På eftermiddagen diskuterar vi rapporten mer i stort och gör en opponerings-PP  
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Sammanfattning

I rapporten har en mini-litteraturstudie gjorts om skrivande av populärvetenskaplig
sammanfattning. Den beskriver varför populärvetenskaplig sammanfattning skrivs, hur
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Inledning
Syftet med populärvetenskapliga sammanfattningar är att nå ut till en större läsekrets. Det
kan vara till hjälp för forskare att exempelvis få finansiellt stöd, öka antalet intressenter
för forskningen och hitta samarbetspartners ( Lindgärde u.å.). Sammanfattningen ska alltså
inte syfta till personer som redan är experter inom området, den ska istället innehålla lätt-
begripliga resonemang och klargöranden så att icke-kunniga inom området kan få förståelse
för ämnet ( populärvetenskap - Uppslagsverk - NE.se u.å.).

Disposition av populärvetenskaplig sammanfattning
Dispositionen av den populärvetenskapliga sammanfattningens innehåll följer titel, inledning
och löpande text som diskuteras i följande stycken.

Titel
Titeln till en populärvetenskaplig text ska vara lockande för allmänheten. Den kan exempel-
vis innehålla metaforer, citat, ordspråk, rim eller frågor. Ord som undersökning och studie
kan vara överflödiga då det alltid framgår i texten hur författaren gått till väga (Popular
science writing | Academic Writing in English, Lund University 2014) .

Inledning
Olikt andra typer av vetenskapliga texter ska populärvetenskapliga sammanfattningar börja
med introduktion av det viktigaste från rapporten. Det kan exempelvis vara rapportens
resultat, slutsats eller en förklaring till varför det är viktigt att forskningen bedrivs. När
resultatet förklaras bör författaren fokusera på hur resultatet kan tolkas och hur det skulle
kunna tillämpas ( Populärvetenskaplig sammanfattning - Lunds tekniska högskola u.å.).

Löpande text
Efter inledningen kan författaren kortfattat beskriva bakgrund, metod och eventuella anta-
ganden som gjorts ( Populärvetenskaplig sammanfattning - Lunds tekniska högskola u.å). Är
avsikten med studien att utveckla eller pröva en ny metod så är det viktigt att beskriva i
vilket syfte den kan användas (Popular science writing | Academic Writing in English, Lund
University 2014). Texten bör inte gå in på för mycket detalj utan hålla sig till det mest
centrala i rapporten. För att läsaren ska få mer förståelse kan det vara bra att använda sig
av pedagogiska exempel samt sätta forskningen i större kontext, exempelvis inverkan på var-
dagslivet eller vilka former av tillämpningar som den kan användas till( Populärvetenskaplig
sammanfattning - Lunds tekniska högskola u.å.).

1



Språket i en populärvetenskaplig sammanfattning
Sammanfattningens språk ska vara vardagligt. Till skillnad från vetenskapliga skrifter ska
populärvetenskaplig sammanfattning vara lättbegriplig. Istället för att använda vetenskapli-
ga termer kan författaren förklara dessa i löpande text. ( Brändén u.å.). Det kan underlätta
att skriva i både passiv form och aktiv form för att få en variation i texten. Aktiv form har
tendens till att vara lättare att läsa än vad passiv form är ( Populärvetenskaplig sammanfatt-
ning - Lunds tekniska högskola u.å.). När sammanfattningen är klar kan författaren be en
person som inte är kunnig i ämnet att läsa och ge kommentarer om texten (Popular science
writing | Academic Writing in English, Lund University 2014).

Sammanfattning
Populärvetenskapliga sammanfattningar har som syfte att nå ut till personer som inte är
insatta i forskningens specifika område. Det gör att författaren till texten kan få mer utbyte
av sin forskning, till exempel att få finansiellt stöd eller väcka intresse hos allmänheten. Titeln
ska fånga läsarens uppmärksamhet, inledningen ska innehålla det viktigaste som författaren
tagit med sig från studien och den löpande texten ska innehålla en kortfattad förklaring
om studiens bakgrund, metod och antaganden. Eftersom texten ska vara lättförstådd så bör
vardagligt språk användas och det är fördelaktigt att exemplifiera och sätta undersökningen
i ett större perspektiv.
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hinder och möjligheter för regnvatteninsamling i svenska jordbruk undersöks. 
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sökts fram och sammanställts från vetenskapliga artiklar, läroböcker, 
myndighetsrapporter och teknikleverantörers hemsidor. Först ges en bred 
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1 Inledning

Färskvatten är en förutsättning för allt landlevande liv och av allt vatten på jorden är en-
dast 3,5 % färskvatten varav 1,7 % är bundet i glaciärerna (vatten - Uppslagsverk - NE.se
u.å.). Jordbrukssektorn står idag för över 69 % av mänsklighetens färskvattenförbrukning
och i Sverige var den 3 % år 2015 enligt Statistiska Centralbyrån (SCB 2017; United Na-
tions 2021). Den stora procentskillnaden beror på de olika klimaten där Sverige har ett mer
tempererat klimat där nederbörden gör så att det inte behöver konstbevattnas lika mycket
som i torrare länder. Med en växande befolkning och därmed ett växande jordbruk kom-
mer behovet av färskvatten i världen att öka, förutsatt att vattenförbrukningen per person
är densamma. Det råder redan brist på rent vatten i flera områden i världen och det be-
ror på olika orsaker men framförallt torka, ökenutbredning, förorening och krig (Unicef 2020).

Sverige skonas ofta från vattenbrist på grund av det tempererade klimatet men under växt-
perioden är avdunstningen större än nederbörden, varav jordarnas vattenmagasin minskar
under sommaren och bevattning utnyttjas till jordbruk. Bevattningens vattenförsörjning
kommer från främst ytvattenreservoarer men även grundvatten från brunnar (konstbevatt-
ning - Uppslagsverk - NE.se u.å.). Med den växande populationen ökar vattenbehovet, speci-
ellt i städer. Odlingsytan koncentreras till arealer med hög avkastning som blir mer känsliga
mot torka och det kan få omfattande konsekvenser i Sverige som sommaren 2018.

Sommaren 2018 drabbades Sverige av torka vars konsekvenser innefattade stora bränder,
dåliga skördar och foderbrist. Torkan drabbade många lantbrukare och djurägare och vissa
tvingades till nödslakt (Jordbruksverket 2019). För att undvika vattenbrist finns det oli-
ka metoder för att rena eller bevara sötvatten och en av dem är regnvatteninsamling, kort
RVI. Regnvatteninsamling innebär att man samlar, koncentrerar och lagrar regnvatten för
användning för självhushåll eller jordbruk (De Kwaadsteniet et al. 2013). I denna förstudie
undersöks hur regnvatteninsamling används i världen och hur regnvatteninsamling från tak
skulle kunna implementeras inom jordbruk i Sverige för dricksvatten till djur och bevattning.

1.1 Syfte

Syftet med förstudien var att få en bredare kunskap kring regnvatteninsamlings utbredning,
användningsområden och teknik både utomlands och i Sverige. Den var även av betydelse
för att se om det överhuvudtaget fanns litteraturmaterial för att besvara projektets fråge-
ställningar.

2 Frågeställningar till förstudie

Omvärlden

• Hur vanligt är RVI i andra delar av världen, och i vilka klimattyper är RVI vanligt?
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• Finns det förhållanden som gör att RVI inte är gynnsamt? Beakta exempelvis kvalitet
och kvantitet av regn och konstruktionen av byggnader.

• Finns det vissa förhållanden som gör att RVI kan vara den mest fördelaktiga metoden
att säkra vattentillgången under torrperioder?

Sverige

• Hur många gårdar i Sverige använder RVI i nuläget och hur är metoden implementerad?

• Finns intresse bland jordbrukare, teknikleverantörer, kommuner och konsulter att bli
intervjuade angående RVI?

• Finns rådgivning och/eller subventioner för lantbrukare som vill konstruera RVI?

• Finns det företag som erbjuder installation och konstruktion av RVI i nuläget?

• Finns det regler som styr och tillstånd som krävs för installation? Hur bör systemen
anpassas?

• Vad är regnvattnets kemiska sammansättning för olika platser i södra Sverige och vilka
problem finns med vattenkvalitet hos regnvattnet?

• Vilka filtermaterial och andra reningsmetoder kan användas för att rena regnvattnet
tillräckligt för att användas som dricksvatten till djur?

• Hur stora mängder regnvatten kan samlas in med metoden, beroende på uppsamlings-
yta och tankstorlek?

3 Metod

3.1 Litteraturstudie

För att besvara förstudiens frågeställningar gjordes en litteraturstudie. Främst användes fak-
tagranskade vetenskapliga artiklar/rapporter samt böcker, hämtade från olika tillgängliga
databaser, framförallt Uppsala Universitetsbibliotek, men även Scopus och Google Scholar.
Sökord som användes var bland annat ”regnvatteninsamling” och ”rainwater harvesting”
AND agricult*. En del av informationen i förstudien hämtades även från andra källor, ex-
empelvis Jordbruksverket eller hemsidor till teknikleverantörer.

3.2 Underlag för intervju

För att få reda på om det fanns ett intresse för intervju bland olika aktörer söktes kontakt-
uppgifter upp för dessa. Möjliga teknikleverantörer, kommuner och konsulter googlades fram
och kontaktades via meddelande/mail. Företag som bedriver lantbruk söktes upp på Eniro
och kontaktades via mail eller sms.
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4 Resultat

4.1 Länder och klimattyper där RVI är vanligt förekommande

Regnvatteninsamling är en gammal metod. I alla jordbrukssamhällen har ett e�ektivt nytt-
jande av vattenresurser varit livsviktigt, speciellt i torra områden där årlig potentiell evapo-
ration ligger över årlig nederbörd. Arkeologiska lämningar av tusentals år gamla RVI-system
har hittats i norra Afrika, Mellanöstern, Indien och Nord- och Sydamerika. (Bruins, Evenari
& Nessler 1986). Mycket av forskningen om RVI inom jordbruk diskuterar tillämpningar i
Afrika söder om Sahara, Loess-platån i Kina och i mellanöstern (Velasco-Muñoz et al. 2019).
Dessa är alla arida eller semi-arida områden där jordbruket är beroende av regnvatten.

Regnvatteninsamling för hushållsbruk förekommer även i delar av mer humida länder såsom
Bangladesh, Thailand och Kambodja eftersom vattenkvaliteten på grundvatten och ytvatten
inte är tillräcklig för att tjäna som dricksvatten, eller att nederbörden är mycket ojämnt
fördelad under året med kraftiga regnperioder och långa torrperioder. Dessutom har RVI
länge använts på mindre öar i Stilla Havet och Karibien som källa till dricksvatten och
andra hushållsbehov, på grund av problem med saltvatteninträngning i öarnas akvifärer (Lo
& Gould 2015).

4.2 Förhållanden i omvärlden som gör RVI-system nödvändiga

4.2.1 RVI från jordbruksmarker i stort

Den största andelen av åkermarker i världen är marker som inte konstbevattnas och dessa
har en stor potential att ge en ökad skörd om den årliga regnvattenmängden används mer
koncentrerat under växtsäsongen med hjälp av RVI. I Arida och semiarida områden där till-
gången till grund- och ytvatten är mycket begränsad finns det ingen möjlighet till omfattande
konstbevattning. I andra områden kan vattenresurser finnas, men av dålig kvalitet på grund
av föroreningar av olika slag. Det finns även områden där det i nuläget finns vattenresurser
att ta av för konstbevattning, men där vattenmängden som används är större än den som
tillförs, vilket ger en ohållbar vattenresurs (Lo & Gould 2015; Velasco-Muñoz et al. 2019;
Zhu & Li 2004).

Hur stor betydelse regnvatteninsamlingen får beror inte enbart på hur mycket regnvatten som
är möjligt att samla in utan även på vattenförbrukningen till själva odlingarna. Vattenför-
brukningen beror av vilket klimat som råder, där parametrar som regnmängd, temperatur,
vind och luftfuktighet styr. Vidare beror vattenförbrukningen av odlingsjordens förmåga att
lagra vatten, valet av grödor som odlas och vilket bevattningssystem som används (Amos
et al. 2018).

För att regnvattnet i dessa områden ska bli till största användning är det viktigt att övriga
traditionella jordbruksmetoder som tillämpats länge, i syfte att minska markens evaporation
samt att öka markens vattenhållande förmåga, fortfarande används. Det insamlade regnvatt-
net bör alltså endast ses som ett komplement under den torraste delen av växtsäsongen i
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syfte att hålla växtligheten i liv tills nästa nederbördstillfälle inträ�ar (Zhu & Li 2004).

4.2.2 RVI från markavrinning

En grupp av regnvatteninsamlingstekniker som är vanliga i torra klimat är att samla in regn-
vatten som ytavrinner från en större markyta, och använda det vattnet för att bevattna en
mindre markyta. Dessa tekniker ser olika ut beroende på lokal topografi, jordart, klimat och
vilka traditionella metoder som används i området. Några exempel är gropar som samlar
regnvatten, vallar för infångande av svämvatten nära vattendrag, terasser i lutande terräng
eller insamling från dimma under natten. Ofta krävs åtgärder för att öka ytavrinningen från
avrinningsområdet såsom kompaktering och utjämning av jorden eller övertäckning med
plast (Oweis, Prinz & Hachum 2012).

Svenska jordar brukar infiltrera allt vatten som faller på dem, varför vatteninsamling av
ytavrinning från lutande markytor inte är aktuellt för syftet med denna studie. Därför fo-
kuseras studien på insamling av regnvatten från hårdgjorda konstruerade ytor, framförallt
tak.

4.2.3 RVI från hustak

I utvecklingsländer är det vanligt med många mindre jordbruk i urbana miljöer, där den
småskaliga odlingen bidrar med lokal livsmedelstillgång samt även en ekonomisk inkomst.
Med dessa förutsättningar finns stora takytor i nära anslutning till odlingsmarkerna, och för-
hållandet mellan storleken på den tillgängliga takytan/uppfångningsytan och odlingsmarken
är jämnare än i Svenska förhållanden (Amos et al. 2018).

Drabbas området av torka under delar av växtsäsongen, kan det ge upphov till en minskad
tillgång på grund- och ytvatten från exempelvis ledningsnätet att vattna med. När detta
inträ�ar kan uppsamlat och lagrat regnvatten från taken vara ett mycket nödvändigt och i
annat fall vara det billigaste alternativet för bevattning. Att hålla marken fuktig även un-
der de torraste perioderna ökar jordbrukets produktivitet.Tekniken har funnits länge och
används på många håll men i framtiden är det troligt att den blir ännu mer betydande
när klimatförändringar kan ge upphov till längre torrperioder (Amos et al. 2018; Durodola,
Bwambale & Nabunya 2020).

RVI på hustak och en mer omfattande odling i urban miljö i industriländer kan ge en mer
miljövänlig matproduktion och hållbar stadsutveckling (Amos et al. 2018). Det kan således
vara intressant att implementera trots att inte är det mest ekonomiska alternativet.

4.3 Kvalitet på vatten som samlats in med RVI

Det insamlande regnvattnets kvalitet kan påverkas kemiskt och mikrobiologiskt från att
nederbörden faller från molnet tills att det lagras i tanken. Regn är relativt rent när det
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kondenseras i molnet men påverkas under fallet av atmosfäriska föroreningar, vid landning-
/rinnande av fallytan (taket, dräneringsrören) och under lagringen i tanken (T. Abbasi &
S. A. Abbasi 2011)

Atmosfäriska föroreningar är de utsläpp i form av gaser som regnet absorberar vilket på-
verkar vattnet kemiskt. Utsläppen gäller främst gaserna koldioxid, svaveldioxid och kvävgas
som kommer främst från trafik och industrier. När gaserna absorberas av nederbörden bildas
syror, som gör regnet surt (Haq 2017). Utsläppen kan också innehålla tungmetaller, exempel-
vis bly som löses i nederbörden och kan bidra till hälsofarliga konsekvenser(Simmons et al.
2001). I fallet kan nederbörden även påverkas av smuts som vinden tagit med sig. Smuts
innefattar partiklar och material som kan landa på taket som damm, skräp, mikroorganis-
mer och annat organiskt material som döda löv och bidrar till kontaminering av vattnet
beroende på vad smutset innehåller. Vindens styrka och mängd påverkar hur mycket smuts
som hamnar på taket (Evans, Coombes & Dunstan 2006).

På fallytan, det vill säga taken och dräneringsrören, samlas ofta vindens smuts som kan att
kontaminera regnvattnet. Djur som fåglar, ödlor, insekter och luftburna organismer bidrar
också till nedsmutsning av fallytan med sin avföring och döda kroppar. Djuren och dess
avföring har betydande bidrag till mikrobiologisk kontaminering som ofta endast bidrar med
ofarliga mikroorganismer men bakterier som E.coli är vanligt förekommande i tankarna((Haq
2017)). Beroende på hur kraftig nederbörden är och lutningen på taket påverkar det mäng-
den organiskt material som följer med regnvattnet (Evans, Coombes & Dunstan 2006).

Takens material kan också påverka vattenkvaliteten eftersom vissa ämnen från taket eller
takfärgen löses upp av vattnet och kan därför bidra till att förorena vattnet. Studier har
det visat att ämnena ofta är i obetydliga koncentrationer (Simmons et al. 2001) Tankens
material påverkar också vattnenkvaliteten, där studier visat att betong ökar vattnets pH
och alkalinitet medan metalltankar bidrar till att metaller löses i vattnet (World Health
Organisation u.å.).

Sammanfattningsvis beror alltså på atmosfäriska föroreningar, samlat material m.a.p. på
djur, vind och industrier , takets och tankens material, beroende på föroreningstyp kan det
dock finnas möjligheter till rening av vattnet.

4.4 Dricksvattenkvalitet för tamdjur

Andersson et al. (2018) har sammanställt vattenkvalitetsbehov för dricksvatten till tamdjur.
I rapporten framgår det att djuren har olika behov och krav på dricksvattenkvaliten beroende
på bland annat allmänkondition, hälsoläge och miljö. Faktorerna som styr vattenkvaliteten
kan delas upp i fysikaliska, kemiska samt hygieniska faktorer. Den fysikaliska faktorn, tem-
peraturen på vattnet påverkar hur mycket djuren dricker. Underskrider vattentemperaturen
6 grader avtar generellt dricksvattenkonsumptionen hos djuren. Den kemiska faktorn tar upp
vilken salthalt vattnet bör ha. Salthalten kan gå upp till 3 promille utan att något djurslag
påverkas. Om salthalten ligger över detta värde kan det medföra lägre produktion, men inga
allvarliga hälsoe�ekter för djuren. För den hygieniska faktorn finns en rekommendation att
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vattnet som ges till djur ska hålla samma gränsvärden som dricksvatten taget från egen vat-
tenkälla till människor. Rekommendationen är för dricksvatten till nötkreatur, häst och får.
Vidare ska djuren förhindras att dricka vatten med kraftig algblomning (Andersson et al.
2018).

4.5 Reningsmetoder

Regnvattentankar kan kontamineras av mikrobiella eller kemiska föroreningar från det in-
samlade vattnet och på grund av mikrobiella kontamineringar bör vattnet filtreras eftersom
det annars kan det medföra negativa hälsorisker både på lång och kort sikt (De Kwaadsteniet
et al. 2013; Gikas & Tsihrintzis 2012).

Reningstekniker som används till regnvatten är bortledning av first-flush, filtration och des-
infektion (Oskarsson 2020).

4.5.1 First-flush

Under längre perioder utan nederbörd ackumuleras partiklar, organiskt material så som löv
samt bakterier, virus och protozoer från bland annat avföring från fåglar, däggdjur och rep-
tiler på taken (Gikas & Tsihrintzis 2012; Helmreich & Horn 2009; Herbert & Erikson 2009).
Det första vattnet som rinner av från taket har till följd av detta en högre koncentration av
organiskt material samt koliforma bakterier så som E-coli. En metod för att minska risken
för kontaminering är att använda sig av first-flush bortledning som innebär att det första
regnvattnet avlägsnas från regnvattensystemet. Gikas och Tsihrintzis (2012) drar slutsatsen
att vattenkvaliteten förbättras vid användning av first-flush men att det inte går att undvika
mikrobiell kontaminering av lagrat regnvatten. För att minimera mikrobiell kontaminering
bör regnvattnet desinfekteras om syftet är att använda vattnet till dricksvatten (Gikas &
Tsihrintzis 2012; Helmreich & Horn 2009).

4.5.2 Filtration

För att avlägsna finare partiklar och mikroorganismer från vattnet krävs e�ektivare behand-
lingsmetoder efter first-flush bortledningen. Ett brett spektrum av filtermaterial används
runt om i världen för att avlägsna finare partiklar från regnvattnet, såsom membran, sand,
granulerat aktivt kol samt expanderande lera och grus (Silva Vieira, Weeber & Ghisi 2013).

Membranteknik kan också vara en potentiell metod för desinfektion av regnvatten. Alla par-
tiklar större än 0,1 mm fastnar men virus passerar och vattnet måste desinfekteras (Helmreich
& Horn 2009).

4.5.3 Desinfektion

Om regnvattnet ska användas till dricksvatten bör mikroorganismer och patogener elimi-
neras. En metod som ökat inom området är att använda sig av ultraviolett desinfektion.
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E�ektiviteten av desinfektionen ökar om vattnet först filtrerats och en högre vattenkvali-
tet erhålls (Silva Vieira, Weeber & Ghisi 2013). Den vanligaste metoden för desinfektion är
klorering som avaktiverar de flesta mikroorganismer. Fördelen med klorering är att det är
relativt billigt och en enkel metod. Klor tillsätts efter att det har lämnat lagringstanken,
men innan användning (Helmreich & Horn 2009).

Reningsteknikerna first-flush, filtration och desinfektion rekommenderas att användas i en
kombination vid rening av regnvatten (Mendez et al. 2011).

Herbert och Eriksson (2009) undersökte ett filtersystem på södra Gotland bestående av fyra
grovkorniga sandfilter (1-2 mm i diameter). Regnvattnet användes efter filtreringen till dricks-
, disk samt badvatten i hushållet. Antalet levande mikroorganismer per milliliter vatten ökade
efter att regnvattnet passerat de grovkorniga sandfiltrena ner i tanken. Dricksvatten, med
försumbar mängd bakterier, från Uppsala kommun påvisade ett stort antal mikroorganismer
efter att ha passerat de grovkorniga sandfilterna. En förklaringen ansågs vara att filtrerings-
hastigheten var för snabb samt att sanden var för grov, vilket försämrade filterfunktionen.
En annan förklaringen var att mikrobiell tillväxt förkom i sandfiltret, slangar och tillhörande
rör till regnvattensystemet som vid nederbörd sköljdes med ner i vattentanken. I undersök-
ningen byttes den grovkorniga sanden ut mot finare sand och tanken rengjordes vilket ledde
till att vattnet blev tjänligare än tidigare ur mikrobiologisk synpunkt. Minskad kornstorlek
och långsammare filtrering gav en bättre filterfunktion (Herbert & Erikson 2009).

4.6 Konstruktion

Det uppsamlade regnvattnet från de hårdgjorda ytorna samlas i tankar ovanför eller under
jorden. Fördelen med mindre tankar är att de fylls och töms oftare än större tankar (Helm-
reich & Horn 2009).

Cylindriska tankar är vanligast, men även halvsfärer och kruk-formade tankar förekommer.
Dessa designer ger en stor volym till liten materialåtgång, samt tack vare symmetrin en jämn
fördelning av vattnets tryck mot väggarna (Gould 2015; Haq 2017). Bland de undersökta
teknikleverantörer som levererar RVI-system i Norden var underjordiska cylindriska tankar
av plast den vanligaste tankdesignen.

Det finns färdiga kalkylblad och mjukvara för att utföra beräkningar som krävs vid instal-
lation av ett RVI-system. Dessa kräver dock noggrant uppmätt nederbördsdata från långa
tidsserier för att ge realistiska resultat, vilket kan vara svårt att hitta då nederbörd kan
variera mycket geografiskt och mätningar kan vara osäkra (Gould 2015).

4.6.1 Tankens dimensionering

Tankens dimensionering är ofta den faktor som mest påverkar ett RVI-systems kostnad (Haq
2017). Vilka tankdimensioner som är lämpliga för en viss plats beror på vattenbehovet hos
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användaren, nederbördsmängd, typ och frekvens, samt insamlingsytans area och avrinnings-
koe�cient. En grov uppskattning kan göras utifrån årsmedelnederbörd, men andelen av
årsnederbörden som kan samlas in kan variera mycket, speciellt i Sverige där en del faller
som snö. Med ett fokus på södra Sverige kan denna variation minimeras. Flera metoder finns
för att dimensionera tanken. En enkel metod som beskrivs av Gould utgår från uppskatt-
ningar av månadsanvändning, uppmätt genomsnittlig månadsnederbörd och takarea för att
jämföra inflöde och utflöde ur tanken. Den månatliga skillnaden i inflöde och utflöde som är
störst ger ett krav på tankens volym (Gould 2015).

4.6.2 Insamlad vattenvolym från uppsamlingsyta

Volymen regnvatten som samlas in från ett tak med arean A (sett uppifrån) kan uppskattas
till V = C · P · A där C är avrinningskoe�cienten och P är mängden nederbörd under någon
tidsperiod. Avrinningskoe�cienten C definieras som kvoten mellan avrunnen nederbörd och
den nederbörd som nått taket. Den beror på takets material, takets lutning, avdunstning,
spill m.m. Vid intensiv nederbörd kan vatten stänka bort från takytan, medan vid mycket
låg nederbördsintensitet hinner en del av vattnet evaporera innan det når uppsamlingskär-
let. Plåttak har en hög teoretisk avrinningskoe�cient, över 0,9 (Gould 2015; Haq 2017). På
längre sikt blir avrinningskoe�cienten lägre än vad enbart materialet antyder, på grund av
sällsynta händelser som skräp som blockerar stuprännor, skyfall som översvämmar rännorna,
en överfull tank eller stora mängder snö som glider av taket på våren. Avrinningskoe�cienten
uppskattas utifrån lokala förhållanden och takegenskaper (Gould 2015).

I studien av (Herbert & Erikson 2009) fastslogs att 25 m3 regnvatten kunde samlas in under
ett år från ett plåttak på södra Gotland som var 100 m2 stort. 2008 var årsmedelnederbörden
i området 496 mm. 50% av nederbörden kunde samlas in på grund av avdunstning och
otillräcklig snöackumulation.

4.7 Regnvatteninsamling i Sverige

Regnvatteninsamling genom tak är inte lika vanligt i Sverige men det finns ett intresse
eftersom några undersökningar har gjorts i Sverige och undersökt eventuella möjligheter
för användning (Herbert & Erikson 2009; Oskarsson 2020). Möjligheterena beror också på
bygglov och tillgänglighet till teknikleverantörer.

4.7.1 Lagar och Riktlinjer

Vattenfrågan inom svensk lagstiftning är hårt reglerad utifrån uttagsmängd, kvalitet och
tillstånd, då både människans och miljöns hälsa måste tas till hänsyn. Riktlinjer och lagar
som gäller för vatten i Sverige är en blandning av flera olika förordningar, lagstiftningar, EU-
riktlinjer och direktiv. En av orsakerna till varför vattenfrågan är svårtolkad i Sverige, beror
just på att det inte finns en klar lagstiftning utan flera olika. Kommunen är VA-huvudman
inom vattenfrågan i de flesta fall om inte ärendet är på regional nivå. Kommunen kan även
vara det verkställande organet i fråga vilket medför att förutom att installera ett system, så
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är kommunen även ansvariga för att se till att ett system fungerar som det ska, och allt detta
styrs av kommunallagen, 6 § LAV och plan- och bygglagen. Kommunen har även monopol på
att planera hur en vattentjänst ska användas (1 kap. 2 § plan och bygglagen) (Christensen
2015).

Förutom kommunen har även andra myndigheter ett viktigt ansvar inom vattenfrågan såsom
till exempel Sveriges Geologiska Undersökning, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen,
Vattenmyndigheterna, Havs- och vattenmyndigheterna och Boverket, ibland kan även länsty-
relsen vara inblandade. Även fastighetsägaren har ett stort ansvar (ibid.).

Lagstiftningar i Sverige som styr vattenfrågan är bland annat miljöbalken, Lag med särskil-
da bestämmelser om vattenverksamhet, plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjäns-
ter, anläggningslag mm, även EU:s ramvattendirektiv har en stor inverkan inom området.
Vattenfrågor som regleras i Sverige är bland annat VA, dricksvatten, dagvatten och övriga
vattentjänster (ibid.).

Regelverk kring tillstånd för regnvatteninsamling

12 kap MB innefattar riktlinjer och lagar för jordbruket, dock är de inte specifikt för vat-
tenanläggningar, utan 9 och 11 kap MB är de kapitlen som måste tas hänsyn till för ett
regnvatteninsamlingsystem (Riksdagen 1998). Bygglov krävs för en anläggning enligt 9 kap,
2 § PBL, dock finns undantag enligt 9 kap, 3 § PBL. Huruvida en regnvatteninsamlings-
system är ett system som kräver bygglov eller inte beror helt enkelt på vart systemet ska
installeras (Riksdagen 2010).

Tillstånd brukar nästan alltid krävas då en ändring eller nybygge ska genomföras, även här
finns ett undantag enligt 11 kap. 12 § MB. Undantaget säger att tillstånd inte krävs för en
vattenverksamhet om det är uppenbart att verksamheten inte skadar allmänna eller enskil-
da intressen (Christensen 2015; Riksdagen 1998). Aktören som är ansvarig för dricksvatten
är fastighetsägaren enligt Miljöbalken. Fastighetsägaren är också ansvarig för sina enskilda
vattentäkter enligt 9 och 26 kap. MB, samt ansvarig att ha ett program för alla dricksvat-
tenanläggningar denne har inom sitt område (Christensen 2015).

Detaljplanen är ett viktigt dokument som kan avgöra ifall en verksamhet får utövas eller
inte. Kommunen är den organ som beslutar ifall en detaljplan krävs eller inte. Vissa rikt-
linjer måste tas till hänsyn innan kravet kan verkställas av kommunen. Även 3 och 4 kap,
MB är viktiga kapitel som ska tas till hänsyn vid planering och tillståndssökning för en
anläggning då dessa kapitlen tar hänsyn till olika användning av mark (Riksdagen 1998).
Ifall ett regnvatteninsamlingssytem faller inom jordbrukarens fastighet, är fastighetsägaren
dvs jordbrukaren huvudman och är ansvarig för att sköta systemet enligt LAV (Christensen
2015).

Beroende på vad regnvattnet ska användas till måste vissa kriterier uppfyllas. Ska det in-
samlade regnvattnet användas som dricksvatten måste riktlinjer från Livsmedelslagen och
Livsmedelsverket tas till hänsyn då dessa myndigheter reglerar vilket kvalitet vattnet ska ha
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(Christensen 2015). Om vattnet ska användas till andra syften t.ex. till bevattning av odling-
ar och rengöring av stall, redskap mm, måste även områdesinfo tas hänsyn till då bevattning
och rengöring kan ha en påverkan på miljön. Bedömningar måste göras innan byggandet,
för att vara säker på att inga normer bryts enligt 5 kap MB (Lantbrukarnas Riksförbund
2019; Riksdagen 1998; Tyska Minireningsverk AB 2019).

I dagsläget har användning av regnvatteninsamlingssystem inga tydliga riktlinjer eller lag-
stiftning med avseende till ändamålet vattnet ska användas till, då renligheten är olika
beroende på ändamål, vilket i sin tur avgör vilket system som bör användas(Ecoloop och
WRS u.å.).

4.7.2 Subventioner för RVI-system i Sverige

Jordbruksverket bedriver något som kallas för Landsbygdsprogrammet, där syftet är att
landsbygden i Sverige ska ha möjlighet till stöttning när de vill göra förbättringsarbeten.
Förbättringsarbetet innebär implementering av nya tekniker och miljöfrämjande åtgärder,
det finns exempelvis startstöd för nya företag samt djurvälfärdsersättningar. I åtgärderna
finns det även en kategori för miljöinvesteringar(Jordbruksverket 2021). Om ett regnvatte-
ninsamlingssystem kan klassas som en miljöinvestering finns det chans för lantbrukare att
få stöd ekonomiskt från jordbruksverket.

Det finns även möjlighet att det går att få företagsstöd, vilket skulle kunna innebära in-
vesteringsstöd för ett RVI-system. Stödansökningar administeras av länsstyrelser runt om i
Sverige och dessa har olika mängd medel tillgängliga. Det är då upp till lantbrukaren att ta
kontakt med sin länsstyrelse för att ta reda på om RVI-system kan ingå i deras investerings-
stöd (Jordbruksverket 2020a).

Jordbruksverket finns tillgängligt för hjälp vid rådgivning om jordbrukare vill genomfö-
ra en byggnadsinvestering. Detta är dock endast för begränsade produktionsområden och
jordbruksföretaget måste uppfylla vissa krav som finns specificerade på jordbruksverkets
hemsida. Om kraven uppfylls får lantbrukaren stöttning med förstudie och genomförande
av investeringsprojektet. Förstudiefasen innebär en lägeskoll och planering av idén. Genom-
förandefasen innebär hjälp vid bland annat möten med byggföretag och granskningar. Är
projektet en del av landsbygdsprogrammet så står jordbruksverket för 70 procent av rådgiv-
ningskostnaden. (Jordbruksverket 2020b).

4.7.3 Teknikleverantörer av RVI och vattenreningsteknik för RVI i Sverige

Oskarsson (2020) sammanställde nyligen teknikleverantörer verksamma i Sverige. Teknik-
leverantörerna WaterCare, TyskaMRV, ConClean, 4evergreen använder vertikala filter, fil-
terschakt, självrensande filter samt partikel- och kolfilter (Oskarsson 2020). EnduraTank
och Sterom är också verksamma teknikleverantörer av regnvatteninsamlingssystem i Sveri-
ge. Nedanför beskrivs vilka olika typer av filter som företagen använder samt under vilka
förutsättningar de är nödvändiga. Tabell 1 är en sammanställning av teknikleverantörerna,
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vad deras regnvattensystem lämpar sig för, filter och om företaget har desinfektionssystem
eller inte.

WaterCare använder sig av tre typer av filter, Heavy Metal Remover, partikelfilter och kolfil-
ter. Överflödigt vatten passerar även ett sandfång innan det släpps ut på avloppsnätet eller
ett dagvattenkasset. Vattnet används för hushållsanvändning så som toalett, tvättmaskin,
biltvätt samt rengöring av utemiljöer och jordbruksmaskiner. Även trädgårdsbevattning är
ett användningsområde, men endast av icke ätbara grödor samt rotfrukter som ska skalas och
kokas innan förtäring. Är taket, stuprännor och takrännor gjorda av zink, bly eller koppar
installeras en Heavy Metal Remover, HMR som enligt företagets hemsida avlägsnar upp till
99% av tungmetallerna från takvattnet innan det når regnvattentanken (WaterCare u.å.).
Tak gjorda i koppar, zink eller målade med metallfärg är inte rekommenderade att använ-
da vid regnvattenisamling på grund av höga halter tungmetaller (Helmreich & Horn 2009).
Finns det närliggande träd vid regnvattenuppsamlingen eller att det av annan anledning
ansamlas smuts på taket och i takrännorna kan ett partikel och/eller ett kolfilter behöva
installeras i rören från regnvattentanken till där vattnet ska användas, för att få bukt med
småpartiklar och/eller lukt- och färgproblem i vattnet. När regnvattentanken är full leds det
överflödiga vattnet genom ett sandfång innan det når avloppsnätet alternativt ett dagvat-
tenkasset. Sandfånget samlar upp blad och annan smuts (WaterCare u.å.).

Tyska MRV använder vertikala filter för rening av regnvatten. Fördelen är att filtret inte
täpps igen av fasta partiklar så som löv och mossa lika lätt som horisontella filter tenderar
att göra. TyskaMRV har även filteranläggningar för desinfektion av förfiltrerat råvatten så
som regnvatten. I det första reningssteget avlägsnas mekaniska föroreningar genom att pas-
sera ett kvartssandfilter. Biologiska och kemiska beståndsdelar avlägsnas vid passage av ett
lager aktivt kol. Vattnet bestrålas slutligen med ultraviolett ljus för att vattnet ska vara fritt
från levande mikrober (Tyska Minireningsverk AB 2019).

ConClean och 4evergreen använder självrengörande filter i sina regnvattenuppsamlingssy-
stem (4evergreen u.å.; ConClean u.å.).

4evergreen har ett dricksvattenfilter som tar bort järn- och manganpartiklar, dålig lukt och
smak, bakterier och virus. Filtret använder nanoteknik och samlar upp partiklar ner till 0.02
mikrometer. Filtret är även elektropositivt laddat vilket gör att orenheter i vattnet dras till
filtret där partiklarna sedan samlas upp. En beläggning av aktivt kol på filtret finns också.
Förfiltrering rekommenderas innan vattnet passerar dricksvattenfiltret (4evergreen u.å.).

EnduraTank har regnvattensystem som är utformade för lantbruk. Till tankarna finns det
filter för borttagning av större partiklar och genom filtreringen mjukgörs vattnet. Filteral-
ternativen som finns är antingen korgfilter och självrengörande filter. (EnduraTank u.å.).
Sterom är ett annat företag som har regnvattensystem med tankar som kan lagra upp till
30 000 liter (Sterom u.å.).
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Tabell 1: Sammanställning av teknikleverantörer av RVI-system i Sverige, lämpligt använd-
ningsområde för systemet, filter och innehav av desinfektionssystem

Företag System Filter

Desinfektions

system

EnduraTank Lämpat för lantbruk. Korgfilter eller
självrengörande filter Nej

Sterom Upp till 30000 L
stor tank

Tanken har
certifikat för
dricksvatten.

Nej

WaterCare

Lämpat för
hushållsanväning
och trädgårds-

bevattning

HMR, partikel-
filter och kolfilter Nej

ConClean

Lämpat för
hushållsanväning
och trädgårds-

bevattning

Självrengörande filter Nej

Tyska MRV AB
Lämpat för
hushåll och

djurhållning.
Vertikala filter Ja

4evergreen Lämpat för
hushållsanvänding Självrengörande filter Ja

5 Undersökning av intresse

Undersökningen om intresse för intervju från jordbrukare, teknikleverantörer, kommuner och
konsulter resulterade i att flera deltagare var villiga att ställa upp genom att svara på ett
formulär angående RVI.
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Intervjufrågor teknikleverantörer
Mail till jordbrukare, teknikleverantörer m.m.
Delar av förstudie

Teknikleverantörer som jag kontaktat:

● Conclean -
● Watercare - Svarat, är aktuella för jordbruk, kan skicka frågeformulär.
● Tyska minireningsverk AB - Svar
● 4evergreen
● Avloppscenter - Svarat, inte aktuella för jordbruk
● Enduratank
● Sterom
● Svenskt avlopp - Svarat, inte aktuella för jordbruk

Lantbrukare som jag kontaktat - Södra Sverige

Gotland

● Stora Tollby trädgård - Visby - JA
(via hemsidan)

● Holmbergsgård - Visby
(via hemsidan)

● Stenhusegård - Klintehamn
(via hemsidan)

● Skags gård - Katthammarsvik
(via hemsidan)

● Gangvide farm - Stånga
(via hemsidan)

● Bärgården Källunge - Visby
(via hemsidan)

● Bryor 760 Lantbruk AB - Visby
(via sms)

● Liffrides lantbruk AB - Lärbro
(via sms)



● Havor Lantbruk AB - Havdhem
(via sms)

● Stora haltarve gård AB - Visby - NEJ
(via sms)

● Wedins lantbruk AB - Visby
(via sms)

● Larsarve gård AB - Visby
(via sms)

● Sigdes gård AB - Hemse - JA
(via sms)

● Stora Gåsemora gård - Fårö
(via hemsidan)

● New Stable i Bålsta AB - Visby - Slutat med lantbruk
(via sms)

● Tomase gård HB - Visby
(via sms)

● Ejmunds Gård - Romakloster
(via mail)

Öland

● Löttorps skog och trädgård AB - Löttorp
(skickade på eniro)

● Alvlösa gård AB - Mörbylånga  - JA
(sms)

● Wiströms lantbruk - Degerhamn
via hemsidan

● Äppelrum gård - Borgholm
(via hemsidan)

● Källa gård - Löttorp
(skickade via eniro)

● Uggletorps gård - Borgholm
(via sms)

● Magi Lantbruk - Färjestaden
(via sms)

● Alböke Gård AB - Köpingsvik
(via sms)

● Bergs mjölkgård AB - Färjestaden
(via sms)

● Runstens gård - Färjestaden
(via mail)

● HPS lantbruk AB - Degerhamn
(via sms)

● JMS lantbruk AB - Mörbylånga
(via sms)



● Gudesjö lantbruk - Löttorp
(via sms)

● Farmbo AB - Borgholm
(via sms)

● Lilla frö lantbruk AB - Mörbylånga
(via sms)

● Torslunda gård - Färjestaden - JA
(via sms)

● Roger Åsenius lantbruk AB - Degerhamn
● Hulterstad - Mörbylånga - Svar, väntar på svar tillbaka

(via mail)
● Eketorp lantbruk AB - Degerhamn

(via sms)
● Folkeslunda mjölk AB - Färjestaden

(via sms)
● Håks gård - Mörbylånga

(via sms)

Skåne

● Gränsbo potatis AB - Vellinge - JA
(via hemsidan)

● Åkerdals jordbruks AB - Bara
(via sms)

● Lyckås gård - Fjälkinge - JA
(via hemsidan)

● Ingeltorps gård - Ljungbyhed
(via hemsidan)

● Wanås gods AB - Knislinge - Svarat med fråga om tid, JA
(via hemsidan)

● Rathckegården - Åhus
(via hemsidan)

● Kattviks fruktodling - Båstad
(via mail)

● Sövdemölla gård AB - Sövde
(via sms)

● Kåseberga Lantbruks AB - Löderup - JA
(via sms)

● Bjärsgårds bruk AB - Klippan
(via hemsidan)

● Karlfälts gård KB - Ystad
(via mail)

● Denningarums gård - Broby
(via mail)



● Kvarngården (har troligtvis regnvatteninsamling) - Falkenberg
(via sms)

Övriga som jag kontaktat:

● Vattenresurstekniklärare på SLU - Svar
● Projektbeställare som har kontakt med jordbrukare som använder RVI - Väntar på

kontaktinformation, tagit upp med projektbeställaren
● Miljöjurist på Ekolagen Miljöjuridik AB - Svar
● Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
● Jordbruksverket
● LIFESweden - Svar
● Länsstyrelsen Uppsala
● Agrosolution Sverige (Fråga angående Landsbygdsprogrammet)
● Jordbruksverket - växtskydd och eko - Svar
● vatten@jordbruksverket.se - vattenverksamhet och vattenanläggningar - Svar
● thomas.dalkvist@jordbruksverket.se - Fråga om utlysningen för främjande åtgärder

inom trädgårdsföretag - Svar

Subventioner för RVI-system i Sverige

Jordbruksverket bedriver något som kallas för Landsbygdsprogrammet, där syftet är
att landsbygden i Sverige ska ha möjlighet till stöttning när de vill göra
förbättringsarbeten. Förbättringsarbetet innebär implementering av nya tekniker och
miljöfrämjande åtgärder, det finns exempelvis startstöd för nya företag samt
djurvälfärdsersättningar. I åtgärderna finns det även en kategori för miljöinvesteringar
(Jordbruksverket 2021). Om ett regnvatteninsamlingssystem kan klassas som en
miljöinvestering finns det chans för lantbrukare att få stöd ekonomiskt från
Jordbruksverket.

Det finns även möjlighet att det går att få företagsstöd, vilket skulle kunna innebära
investeringsstöd för ett RVI-system. Stödansökningar administreras av länsstyrelser
runt om i Sverige och dessa har olika mängd medel tillgängliga. Det är då upp till
lantbrukaren att ta kontakt med sin länsstyrelse för att ta reda på om RVI-system kan
ingå i deras investeringsstöd (Jordbruksverket 2020a).

Rådgivning för RVI-system i Sverige

Jordbruksverket finns tillgängligt för hjälp vid rådgivning om jordbrukare vill
genomföra en byggnadsinvestering. Detta är dock endast för begränsade
produktionsområden och företaget måste uppfylla vissa krav som finns specificerade
på Jordbruksverkets hemsida. Om kraven uppfylls får lantbrukaren stöttning med
förstudie och genomförande av investeringsprojektet. Förstudiefasen innebär en
lägeskoll och planering av idén. Genomförandefasen innebär hjälp vid bland annat

mailto:LIFESweden@naturvardsverket.se
mailto:vatten@jordbruksverket.se
mailto:thomas.dalkvist@jordbruksverket.se


möten med byggföretag och granskningar. Är projektet en del av
landsbygdsprogrammet så står Jordbruksverket för 70 procent av
rådgivningskostnaden (Jordbruksverket 2020).

EnduraTank besitter regnvattensystem som är utformade för lantbruk. Till tankarna
finns det filter för borttagning av större partiklar och genom filtreringen så mjukgörs
vattnet. Filteralternativen som finns är antingen korgfilter och självrengörande filter
(EnduraTank u.å). Sterom är ett annat företag som har regnvattensystem med tankar
som kan lagra upp till 30 000 liter (Sterom u.å).

Referenser

Jordbruksverket (2020a). Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring -
Jordbruksverket.se. Tillgänglig:
https://jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/investeringar-inom-la
ntbruk-tradgard-rennaring-skogsbruk [2021-04-15]

Jordbruksverket (2020b). Rådgivning till byggnadsinvesteringar - Jordbruksverket.se.
Tillgänglig:
https://jordbruksverket.se/utveckla-foretagande-pa-landsbygden/radgivning-och-kom
petensutveckling/radgivning-till-byggnadsinvesteringar [2021-04-15]

Jordbruksverket (2021). Landsbygdsprogrammet - Jordbruksverket.se. Tillgänglig:
https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/landsbygdsprogr
ammet [2021-04-15]

Enduratank (u.å). Regnvatteninsamling/ Endura tank Sverige. Tillgänglig:
https://enduratank.se/tankvagnar/regnvattensystem/ [2021-04-19]

https://jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/investeringar-inom-lantbruk-tradgard-rennaring-skogsbruk
https://jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/investeringar-inom-lantbruk-tradgard-rennaring-skogsbruk
https://jordbruksverket.se/utveckla-foretagande-pa-landsbygden/radgivning-och-kompetensutveckling/radgivning-till-byggnadsinvesteringar
https://jordbruksverket.se/utveckla-foretagande-pa-landsbygden/radgivning-och-kompetensutveckling/radgivning-till-byggnadsinvesteringar
https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/landsbygdsprogrammet
https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/landsbygdsprogrammet
https://enduratank.se/tankvagnar/regnvattensystem/


 
 

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Arbetsrapport 

Dokumentkod 

W-21-88/L-02 

Datum 

2021-04-14 

Ersätter 

- 

 Författare 

Anton Holm 

Handledare 

Johan Arnqvist  

Rapportnamn 

Individuellt bidrag till förstudien 

 

Sammanfattning 

Arbetet med förstudien delades upp efter frågeställningarna som bestämdes i projektplanen. 

De frågeställningar som jag fick i uppdrag att besvara var  

• Hur vanligt är RVI i andra delar av världen, och i vilka klimattyper är RVI vanligt? 

• Hur stora mängder regnvatten samlas in med metoden och vilken tankstorlek krävs? 

 

Litteraturen som informationen togs från ses i referenslistan. Eftersom frågeställningarna är 

av allmän och bred karaktär så användes review-artiklar och läroböcker. Mitt bidrag till 

förstudien utgör resten av denna rapport. 

 

Förutom denna skrivuppgift så tog jag även på mig ansvaret att se till så att 

referenshanteringen fungerade, att referenslistan följer SLU:s Harvardsystem och 

integrationen med Mendeley. När alla hade skrivit sin del av förstudien så jobbade jag med 

Elsa och Elias för att sammansätta allas textbidrag till en enhetlig rapport med en logisk 

rubriksföljd.  

 

  

 



1 Länder och klimattyper där RVI är vanligt förekom-
mande

Regnvatteninsamling är en gammal metod. I alla jordbrukssamhällen har ett effektivt nytt-
jande av vattenresurser varit livsviktigt, speciellt i torra områden där årlig potentiell evapo-
ration ligger över årlig nederbörd. Arkeologiska lämningar av tusentals år gamla RVI-system
har hittats i norra Afrika, Mellanöstern, Indien och Nord- och Sydamerika (Bruins, Evenari
& Nessler 1986). Mycket av forskningen om RVI inom jordbruk diskuterar tillämpningar i
Afrika söder om Sahara, Loess-platån i Kina och i mellanöstern (Velasco-Muñoz et al. 2019).
Dessa är alla arida eller semi-arida områden där jordbruket är beroende av regnvatten.

Regnvatteninsamling för hushållsbruk förekommer även i delar av mer humida länder såsom
Bangladesh, Thailand och Kambodja eftersom vattenkvaliteten på grundvatten och ytvatten
inte är tillräcklig för att tjäna som dricksvatten, eller att nederbörden är mycket ojämnt
fördelad under året med kraftiga regnperioder och långa torrperioder. Dessutom har RVI
länge använts på mindre öar i Stilla Havet och Karibien som källa till dricksvatten och
andra hushållsbehov, på grund av problem med saltvatteninträngning i öarnas akvifärer (Lo
& Gould 2015).

1.1 Regnvatteninsamling från markavrinning
En grupp av regnvatteninsamlingstekniker som är vanliga i torra klimat är att samla in regn-
vatten som ytavrinner från en större markyta, och använda det vattnet för att bevattna en
mindre markyta. Dessa tekniker ser olika ut beroende på lokal topografi, jordart, klimat och
vilka traditionella metoder som används i området. Några exempel är gropar som samlar
regnvatten, vallar för infångande av svämvatten nära vattendrag, terasser i lutande terräng
eller insamling från dimma under natten. Ofta krävs åtgärder för att öka ytavrinningen från
avrinningsområdet såsom kompaktering och utjämning av jorden eller övertäckning med
plast (Oweis, Prinz & Hachum 2012).

Svenska jordar brukar infiltrera allt vatten som faller på dem, varför vatteninsamling av
ytavrinning från lutande markytor inte är aktuellt för syftet med denna studie. Därför fo-
kuseras studien på insamling av regnvatten från hårdgjorda konstruerade ytor, framförallt
tak.

2 Insamlad vattenvolym från uppsamlingsyta
Volymen regnvatten som samlas in från ett tak med arean A (sett uppifrån) kan uppskattas
till V = C · P · A där C är avrinningskoefficienten och P är mängden nederbörd under någon
tidsperiod. Avrinningskoefficienten C definieras som kvoten mellan avrunnen nederbörd och
den nederbörd som nått taket. Den beror på takets material, takets lutning, avdunstning,
spill m.m. Vid intensiv nederbörd kan vatten stänka bort från takytan, medan vid mycket
låg nederbördsintensitet hinner en del av vattnet evaporera innan det når uppsamlingskär-
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let. Plåttak brukar ha en hög teoretisk avrinningskoefficient, över 0,9. På längre sikt brukar
avrinningskoefficienten bli lägre än vad enbart materialet antyder, på grund av sällsynta hän-
delser som skräp som blockerar stuprännor, skyfall som översvämmar rännorna, en överfull
tank eller stora mängder snö som glider av taket på våren. En tumregel är att räkna med en
avrinningskoefficient på 0,8 (Gould 2015).

3 Tankens dimensionering
Tankens dimensionering är ofta den faktor som mest påverkar ett RVI-systems kostnad. Vilka
tankdimensioner som är lämpliga för en viss plats beror på vattenbehovet hos användaren,
nederbördsmängd, typ och frekvens, samt insamlingsytans area och avrinningskoefficient.
En grov uppskattning kan göras utifrån årsmedelnederbörd, men andelen av årsnederbörden
som kan samlas in kan variera mycket, speciellt i Sverige där en del faller som snö. Med
ett fokus på södra Sverige kan denna variation minimeras. Flera metoder finns för att di-
mensionera tanken. En enkel metod som beskrivs av Gould utgår från uppskattningar av
månadsanvändning, uppmätt genomsnittlig månadsnederbörd och takarea för att jämföra
inflöde och utflöde ur tanken. Den månatliga skillnaden i inflöde och utflöde som är störst
ger ett krav på tankens volym (ibid.).

Cylindriska tankar är vanligast, men även halvsfärer och kruk-formade tankar förekommer.
Dessa designer ger en stor volym till liten materialåtgång, samt tack vare symmetrin en jämn
fördelning av vattnets tryck mot väggarna (ibid.). Bland de undersökta teknikleverantörer
som levererar RVI-system i Norden var underjordiska cylindriska tankar av plast den vanli-
gaste tankdesignen.

Det finns färdiga kalkylblad och mjukvara för att utföra beräkningar som krävs vid instal-
lation av ett RVI-system. Dessa kräver dock noggrant uppmätt nederbördsdata från långa
tidsserier för att ge realistiska resultat, vilket kan vara svårt att hitta då nederbörd kan
variera mycket geografiskt och mätningar kan vara osäkra (ibid.).
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Mitt bidrag till förstudien var att besvara följande frågeställning:

Finns det vissa förhållanden i omvärlden som gör att RVI kan vara den mest fördelaktiga metoden

att säkra vattentillgången under torrperioder?

Detta gjordes genom att söka information i artiklar från olika databaser, främst

Uppsala-universitet-bibliotekets söktjänst och Scopus. Texten som skrevs var följande:

Den största andelen av åkermarker i världen är marker som inte konstbevattnas och dessa har en stor

potential att ge en ökad skörd om den årliga regnvattenmängden används mer koncentrerat under

växtsäsongen med hjälp av RVI. I Arrida och semiarrida områden där tillgången till grund och

ytvatten är mycket begränsad finns det ingen möjlighet till omfattande konstbevattning. I andra

områden kan vattenresurser finnas, men av dålig kvalitet på grund av föroreningar av olika slag. Det

finns även områden där det i nuläget finns vattenresurser att ta av för konstbevattning, men där

vattenmängden som används är större än den som tillförs, vilket ger en ohållbar vattenresurs(Zhu &

Li 2004; Lo & Gould 2015; Velasco-Muñoz et al. 2019).

För att regnvattnet i dessa områden ska bli till största användning är det viktigt att övriga

traditionella jordbruksmetoder som tillämpats länge, i syfte att minska markens evaporation samt att

öka markens vattenhållande förmåga fortfarande används. Det insamlade regnvattnet ska alltså

endast ses som ett komplement under den torraste delen av växtsäsongen i syfte att hålla

växtligheten i liv tills nästa nederbördstillfälle inträffar(Zhu & Li 2004).

I utvecklingsländer är det vanligt med många mindre jordbruk i urbana miljöer, där den småskaliga

odlingen bidrar med lokal matsäkerhet samt även en ekonomisk inkomst. Med dessa förutsättningar

finns stora takytor i nära anslutning till odlingsmarkerna, och förhållandet mellan storleken på den

tillgängliga takytan/uppfångningsytan och odlingsmarken är jämnare bevattning (Amos et al. 2018) .

Drabbas området av torka under delar av växtsäsongen, kan det ge upphov till en minskad tillgång

på grund och ytvatten från exempelvis ledningsnätet att vattna med. När detta inträffar kan

uppsamlat och lagrat regnvatten från taken vara ett helt nödvändigt och i annat fall vara det

billigaste alternativet för bevattning. Tekniken har funnits länge och används på många håll men i



framtiden är det troligt att den blir ännu mer betydande när klimatförändringar kan ge upphov till

längre torrperioder (Amos et al. 2018; Durodola et al. 2020).

Hur stor betydelse regnvatteninsamlingen får beror inte enbart på hur mycket regnvatten som är

möjligt att samla in utan även på vattenförbrukningen till själva odlingarna. Vattenförbrukningen

beror av vilket klimat som råder, där parametrar som regnmängd, temperatur, vind och luftfuktighet

styr. Vidare beror vattenförbrukningen av odlingsjordens förmåga att lagra vatten, valet av grödor

som odlas och vilket bevattningssystem som används(Amos et al. 2018).

RVI på hustak och en mer omfattande odling i urban miljö i industriländer kan ge en mer miljövänlig

matproduktion och hållbar stadsutveckling (Amos et al. 2018). Det kan således vara intressant att

studera trots att inte är det mest ekonomiska.
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Sammanfattning

Arbete med förstudien delades upp efter frågeställningarna som bestämdes i projektplanen.
Jag fick i uppgift att besvara frågan kring vattenkvalitet från regnvatteninsamling(RVI)
utifrån publicerad litteratur och skriva inledningen.



Inledningen

Vatten är en förutsättning för liv och av allt vatten på jorden är endast 3,5 % färskt vatten

varav 1,7 % är bundet i glaciärerna (vatten- Uppsalgsverk - NE.se u.å.). Jordbrukssektorn står

idag för över 69 % av förbrukningen av allt färskt vatten i världen och i Sverige var den 3 %

år 2015 enligt Statistiska Centralbyrån(SCB 2017; United Nations 2021). Med en växande

befolkning och därmed ett växande jordbruk kommer behovet av färskt vatten att öka. Det

råder redan brist på rent vatten i flera områden i världen och det beror på olika orsaker men

framförallt torka, hög kostnad, ökenutbredning, förorening och krig (Unicef 2020)

Sverige skonas ofta från vattenbrist på grund av det tempererade klimatet men under

växtperioden är avdunstningen större än nederbörden, varav jordarnas vattenmagasin minskar

under sommaren och bevattning utnyttjas till jordbruk. Bevattningens vattenförsörjning

kommer från främst ytvattenreservoarer men även grundvatten från brunnar  (konsbevattning

-  Uppsalgsverk - NE.se u.å.). Med den växande populationen ökar vattenbehovet, speciellt i

städer,  odlingsytan växer och vid torka kan även Sverige få omfattande konsekvenser som

sommaren 2018.

Sommaren 2018 drabbades Sverige av torka vars konsekvenser innefattade stora bränder,

dåliga skördar som också lett till foderbrist. Torkan drabbade många lantbrukare och

djurägare och vissa tvingades till nödslakt (Jordbruksverket 2019). Med klimatförändringarna

innebär det även mer extremt väder (torka, översvämningar), förändringar i vattencykeln och

vattenförråden vilket leder till mer osäkra vattenförråd och tillgångar (Seneviratne et al.

2012)

För att undvika vattenbrist finns det olika metoder för att rena eller bevara sötvatten och en av

dem är regnvatteninsamling, kort RVI. Regnvatteninsamling innebär att man samlar,

koncentrerar och lagrar regnvatten för användning för självhushåll eller jordbruk

(Kwaadsteniet et al. 2013). I denna förstudie undersöks hur regnvatteninsamling används i

världen och hur regnvatteninsamling med tak skulle kunna implementeras i jordbruk för

dricksvatten till djur och bevattning.



Regnvattenkvalitet från RVI

Det insamlande regnvattnets kvalitet kan påverkas kemiskt och mikrobiologiskt från att

nederbörden faller från molnet tills att det lagras i tanken. Regn är relativt rent när det

kondenseras i molnet men påverkas under fallet av atmosfäriska föroreningar, vid

landning/rinnande av fallytan (taket, dräneringsrören) och under lagringen i tanken (t. Abbasi

& S.A. Abbasi 2011).

Atmosfäriska föroreningar är de utsläpp i form av gaser som regnet absorberar vilket

påverkar vattnet kemiskt.  Utsläppen gäller främst gaserna koldioxid, svaveldioxid och

kvävgas som kommer främst från trafik och industrier. När gaserna absorberas av

nederbörden bildas syror, som gör regnet surt (Haq 2017). Utsläppen kan också innehålla

tungmetaller, exempelvis bly som löses i nederbörden och kan bidra till hälsofarliga

konsekvenser (Simmons et al. 2001). I fallet kan nederbörden även påverkas av smuts som

vinden tagit med sig. Smuts innefattar partiklar och material som kan landa på taket som

damm, skräp, mikroorganismer och annat organiskt material som döda löv och bidrar till

kontaminering av vattnet beroende på vad smutset innehåller. Vindens styrka och mängd

påverkar hur mycket smuts som hamnar på taket (Evans, Coombes & Dunstan 2006).

På fallytan, det vill säga taken och dräneringsrören, samlas ofta vindens smuts som kan att

kontaminera regnvattnet. Djur som fåglar, ödlor, insekter och luftburna organismer bidrar

också till nedsmutsning av fallytan med sin avföring och döda kroppar. Djuren och dess

avföring har betydande bidrag till mikrobiologisk kontaminering som ofta endast bidrar med

ofarliga mikroorganismer men bakterier som E.coli är vanligt förekommande i tankarna(Haq

2017). Beroende på hur kraftig nederbörden är och lutningen på taket påverkar det mängden

organiskt material som följer med regnvattnet (Evans, Coombes & Dunstan 2006).

Takens material kan också påverka vattenkvaliteten eftersom vissa ämnen från taket eller

takfärgen löses upp av vattnet och kan därför bidra till att förorena vattnet. I studier har det

visats att oftast är ämnena i obetydliga koncentrationer (Simmons et al. 2001).

Tanken påverkar också vattnets kvalitet beroende på vilket material den består av. Där studier

visat att betong ökar vattnets pH och alkalinitet medan metalltankar bidrar till att metaller

löses i vattnet (World Health Organisation u.å.)



Sammanfattningsvis beror alltså kvaliteten på utsläpp i närområdet, samlat material m.a.p. på

djur, vind och industrier , takets och tankens material. Dock är det möjligt att rena vattnet

beroende på förorening.
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Sammanfattning

Vid uppstart av arbetet med förstudien fördelades olika delfrågor till respektive
gruppmedlem. Delfrågorna som jag blev tilldelad var följande;

o Vilka filtermaterial och andra reningsmetoder kan användas för att rena regnvatten
tillräckligt för att användas för dricksvatten till djur?

o Hur stora mängder regnvatten kan samlas in med metoden, beroende på
uppsamlingsyta och tankstorlek?

o Vi kommer även ta reda på information om regnvattnets kemiska sammansättning för
olika platser i södra Sverige, vilka problem finns med vattenkvalité hos regnvattnet?

I rapporten beskrivs mitt tillvägagångssätt för arbetet samt mina svar på delfrågorna.



Inledning
Inför arbetet med förstudien fördelades olika delfrågor som skulle besvaras mellan
gruppmedlemmarna i projektet. Beslutet fattades under måndagsmötet den 12/4, se
projektgruppsprotokoll W-21-88/P-01. Jag blev tilldelad följande delfrågor;

o Vilka filtermaterial och andra reningsmetoder kan användas för att rena regnvattnet
tillräckligt för att användas för dricksvatten till djur?

o Hur stora mängder regnvatten kan samlas in med metoden, beroende på
uppsamlingsyta och tankstorlek?

o Vi kommer även ta reda på information om regnvattnets kemiska sammansättning för
olika platser i södra Sverige, vilka problem finns med vattenkvalité hos regnvattnet?

Delfrågorna ovan är delfrågor till huvudfrågan ”I vilken utsträckning används
regnvatteninsamling i Sverige idag?”

Syfte
Syftet med förstudien är att få en bättre bild av ämnet samt vilken kunskap som finns inom
ämnet. Förstudien ger också en chans att se vilka typer av undersökningar som kan göras
under projektets gång.

Metod
Sökfrågor, sökord samt synonymer till sökorden togs fram till respektive delfråga.
Litteratursökningar gjordes på Uppsala universitets bibliotekssida. Vetenskapliga artiklar och
rapporter användes. Källor hittades även i form av sekundärkällor i artiklarna jag läste. För att
få fram information om dricksvattenkvalitet som ska upprätthållas till djur gick jag in på
Jordbruksverkets hemsida. Jordbruksverket är en myndighet och en pålitlig källa. För att få
fram information om olika filtermaterial som använd i Sverige tittade jag på bland annat på
företagen WaterCare, TyskaMRV, ConClean samt 4evergreens hemsidor och läste i deras
tillhörande broschyrer. Företag kan vinkla information och detta måste tas i beaktning när
denna typ av källor används.

Följande sökord användes i olika kombinationer;
Regnvatteninsamling, Sverige, rainwater filter, drinking water, animal, purification method,
rainwater harvesting, first flush, water quality.

Resultat
Texten nedan är mina svar på delfrågorna till förstudien.



o Vilka filtermaterial och andra reningsmetoder kan användas för att rena regnvattnet
tillräckligt för att användas för dricksvatten till djur?

Regnvattentakar kan kontamineras av mikrobiella eller kemiska föroreningar. Det finns tre
potentiella förklaringar till varför regnvattentankarna kontamineras. Transport av
regndroppar genom förorenad luft, uppsamlingsytan och förvaringstanken (De Kwaadsteniet
et al. 2013). På grund av mikrobiella kontamineringar bör människor inte dricka obehandlat
regnvatten eftersom det kan medföra negativa hälsorisker både på lång och kort sikt (Gikas &
Tsihrintzis 2012; De Kwaadsteniet et al. 2013).

För att regnvatten ska kunna användas som dricksvatten till djur måste vattnet hålla en viss
vattenkvalitét. Faktorer som styr vattenkvalitéten kan delas upp i fysikliska, kemiska samt
hygieniska faktorer. Den fysikaliska faktorn, temperaturen på vattnet påverkar hur mycket
djuren dricker. Underskrider vattentemperaturen 6 grader avtar generellt
dricksvattenkonsumptionen hos djuren. Den kemiska faktorn tar upp vilken salthalt vattnet
bör ha. Salthalten kan gå upp till 3 promille utan att något djurslag påverkas. Om salthalten
ligger över detta värde kan det medföra lägre produktion, men inga allvarliga hälsoeffekter
för djuren. För den hygieniska faktorn finns en rekommendation att vattnet som ges till djur
ska hålla samma gränsvärden som drickvatten taget från egen vattenkälla till människor.
Rekommendationen är för drickvatten till nötkreatur, häst och får. Vidare ska djuren
förhindras att dricka vatten med kraftig algblomning (Andersson et al. 2018).

Om det insamlade regnvattnet ska kunna användas som dricksvatten till djur måste
regnvattnet renas. Reningstekniker som används till regnvatten är bortledning av first-flush,
filtration och desinfektion (Oskarsson 2020).

First-flush
Under längre perioder utan nederbörd så ackumuleras partiklar, organiskt material så som
löv samt bakterier, virus och protozoer från bland annat avföring från fåglar, däggdjur och
reptiler på taken (Helmreich & Horn 2009; Herbert & Erikson 2009; Gikas & Tsihrintzis 2012).
Det första vattnet som rinner av från taket har till följd av detta en högre koncentration av
organiskt material samt koliforma bakterier så som E-coli. En metod för att minska risken för
kontaminering är att använda sig av first-flush bortledning som innebär att det första
regnvattnet avlägsnas från regnvattensystemet. Gikas och Tsihrintzis drar slutsatsen att
vattenkvalitén förbättras vid användning av first-flush men att det inte går att undvika
mikrobiell kontaminering av lagrat regnvatten. För att minimera mikrobiell kontaminering bör
regnvattnet desinfekteras om syftet är att använda vattnet till dricksvatten (Helmreich &
Horn 2009; Gikas & Tsihrintzis 2012).

Filtration
För att avlägsna finare partiklar och mikroorganismer från vattnet krävs effektivare
behandlingsmetoder efter first-flush bortledningen. Att brett spektrum av filtermaterial
används runt om i världen för att avlägsna finare partiklar från regnvattnet, så som
membran, sand, granulerat akrivt kol samt expandernade lera och grus (Silva Vieira et al.
2013).



Membranteknik kan också vara en potentiell metod för desinfektion av regnvatten. Alla
partiklar större än 0,1 mm fastnar men virus passerar och vattnet måste desinfekteras
(Helmreich & Horn 2009).

Regnvatteninsamlingssystem som levereras av teknikleverantörer till Sverige använder
filtersystem så som vertikala filter, filterschakt, självrensande filter samt partikel- och kolfilter.
Teknikleverantörerna i fråga är WaterCare, TyskaMRV, ConClean och 4evergreen (Oskarsson
2020). Nedanför beskrivs vilka olika typer av filter som företagen använder samt under vilka
förutsättningar de är nödvändiga.

WaterCare använder sig av tre typer av filter, Heavy Metal Remover, partikelfilter och
kolfilter. Överflödigt vattnet passerar även ett sandfång innan det släpps ut på avloppsnätet
eller ett dagvattenkasset. Vattnet används för hushållsanvändning så som toalett,
tvättmaskin, biltvätt samt rengöring av utemiljöer och jordbruksmaskiner. Även
trädgårdsbevattning är ett användningsområde, men endast av icke ätbara grödor samt
rotfrukter som ska skalas och kokas innan förtäring. Är taket, stuprännor och takrännor
gjorda av zink, bly eller koppar installeras en Heavy Metal Remover, HMR som enligt
företagets hemsida avlägsnar upp till 99% av tungmetallerna från takvattnet innan det når
regnvattentanken (WaterCare). Tak som är gjorda i koppar, zink eller målade med metallfärg
är inte rekomenderade att använda vid regnvattenisamling på grund av den höga halter
tungmetallet (Helmreich & Horn 2009). Finns det närliggande träd vid
regnvattenuppsamlingen eller att det av annan anledning ansamlas smuts på taket och i
takrännorna kan ett partikel och/eller ett kolfilter behöva instralleras i rören från
regnvattentanken till där vattnet ska användas, för att få bukt med småpartiklar och/eller
lukt- och färgproblem i vattnet. När regnvattentanken är full leds det överflödiga vattnet
genom ett sandfång innan det når avloppsnätet alternativt ett dagvattenkasset. Sandfånget
samlar upp blad och annan smuts (WaterCare).

TyskaMRV använder vertikala filtrer för rening av regnvatten. Fördelen är att filtret inte täpps
igen av fasta partiklar så som löv och mossa lika lätt som horisontella filter tenderar att göra.
TyskaMRV har även filteranläggningar för desinfektion av förfiltrerat råvatten så som
regnvatten. I det första reningssteget avlägsnas mekaniska föroreningar genom att passera
ett kvartssandfilter. Biologiska och kemiska beståndsdelar avlägsnas vid passage av ett lager
aktivt kol. Vattnet bestrålas slutligen med ultraviolett ljus för att vattnet ska vara fritt från
levande mikrober (Tyska MRV AB).

Företagen ConClean och 4evergreen använder självrengörande filter i sina
regnvattenuppsamlingssystem (4evergreen; ConClean).

4evergreen har även ett dricksvattenfilter som tar bort järn-, manganpartiklar, dålig lukt och
smak, bakterier och virus. Filtret använder nanoteknik och samlar upp partiklar ner till 0,02
mikrometer. Filtret är även elektropositivt laddat vilket gör att orenheter i vattnet dras till
filtret där partiklarna sedan samlas upp. En beläggning av aktivt kol på filtret finns också.
Förfiltrering rekommenderas innan vattnet går genom dricksvattenfiltret (4evergreen).

Desinfektion



Om regnvattnet ska användas till dricksvatten bör mikroorganismer och patogener
elimineras. En metod som ökat inom området är att använda sig av ultraviolett desinfektion.
Effektiviteten av desinfektionen ökar om vattnet först filtrerats och en högre vattenkvalitet
erhålls (Silva Vieira et al. 2013).

Den vanligaste metoden för desinfektion är klorering som avaktiverar de flesta
mikroorganismer. Fördelen med klorering är att det är relativt billigt och en enkel metod. Klor
tillsätts vattnet efter att det lämnat tanken, men innan användning (Helmreich & Horn 2009).

Reningsteknikerna first-flush, filtration och desinfektion rekommenderas att användas i en
kombination vid rening av regnvatten (Mendez et al. 2011).

Regelbundna kontroller och rengöring av filtersystemen är av stor vikt för att säkerställa en
god vattenkvalitet hos det uppsamlade regnvattnet. På södra Gotland undersöktes ett
filtersystem bestående av fyra grovkorniga sandfilter (1-2 mm i diameter). Regnvattnet
användes efter filtreringen till dricks-, disk samt badvatten i hushållet. Antalet levande
mikroorganismer per milliliter vatten ökade efter att regnvattnet passerat de grovkorniga
sandfiltrena ner i tanken. Så gott som bakteriefritt dricksvatten från Uppsala kommun
påvisade ett stort antal mikroorganismer efter att ha passerat de grovkorniga sandfilterna. En
förklaringen ansågs vara att filtreringshastigheten var för snabb samt att sanden var för grov,
vilket försämrade filterfunktionen. En annan förklaringen var att mikrobiell tillväxt förkom i
sandfiltret, slangar och tillhörande rör till regnvattensystemet som vid nederbörd sköljdes
med ner i vattentanken. I undersökningen byttes den grovkorniga sanden ut mot finare sand
och tanken rengjordes vilket ledde till att vattnet blev tjänligare än tidigare ur mikrobiologisk
synpunkt. Minskad kornstorlek och långsammare filtrering gav en bättre filterfunktion
(Herbert & Erikson 2009).

o Hur stora mängder regnvatten kan samlas in med metoden, beroende på
uppsamlingsyta och tankstorlek?

Mängden uppsamlat regnvatten motsvarar en liter per kvadratmeter uppsamlingsyta när det
regnar 1 millimeter (Helmreich & Horn 2009; De Kwaadsteniet et al. 2013). Det uppsamlade
regnvattnet från de hårdgjorda ytorna samlas i tankar ovanför eller under jorden. Tankens
storlek anpassas efter nederbörd, avrinningsyta och användningsområde. Fördelen med
mindre tankar är att de fylls och töms oftare än större tankar (Helmreich & Horn 2009).

På södra Gotland kunde 25 m3 regnvatten samlas in under ett år från ett plåttak som var 100
m2 stort. 2008 var årsmedelnederbörden i området 496 mm. 50% av nederbörden kunde
samlas in pågrund av avdunstning och otillräcklig snöackumulation (Herbert & Erikson 2009).

o Vi kommer även ta reda på information om regnvattnets kemiska sammansättning för
olika platser i södra Sverige, vilka problem finns med vattenkvalité hos regnvattnet?

Föroreningar i regnvatten som faller från himlen är oftast låg. Regnvattnet kan vid
transporten genom atmosfären förorenas beroende på atmosfärens kvalitet. Atmosfäriska
föroreningar inkluderar partiklar, mikroorganismer, tungmetaller och organiska substanser
som kan torrdeponeras på avrinningsytorna och sedan sköljas med ner i regnvattensystem



vid nederbörd. I landsbyggdområden är regnvattnet rent med undantag för vissa lösta gaser,
om området i fråga ligger långt från källor till atmosfärisk- och industriella föroreningar.
Regnvattnet som faller över städer med mycket tung trafik och utsläpp från industrier
tenderar att ha kontaminerats av partiklar, tungmetaller och organiska luftföroreningar
(Helmreich & Horn 2009).

Genom att titta på vilka industier som finns i södra Sverige samt vilka typer av utsläpp de har,
skulle man kunna bestämma vilka potentiella vattenkvalitetsproblem som kan finnas hos
regnvattnet.

SMHI har data över mätningar på halter i luft och nederbörd. Svavel- och kväveföreningar,
marknära ozon, partiklar, organiska miljögifter och metaller är några av ämnena som finns
med i mätdatan. Den insamlade datan kommer från kommunala mätningar i tätorter och
nationella och regionala mätningar. I databasen kan specifika områden och ämnen väljas ut
för vidare analyser (SMHI 2016).

Diskussion
Svaren på delfrågorna är inte heltäckande men ger en bra överblick över vilken information
som finns att tillgå samt inom vilka delfrågor som mer omfattade jobb kan göras under
projektets gång.
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Sammanfattning

Förstudien delades in efter del frågeställningarna. Jag hade i uppgift att ta besvara
dessa två del frågeställningar:

Finns det regler som styr och tillstånd som krävs för installation? Hur
bör systemen anpassas?

Vilka potentiella användningsområden finns för det insamlade vattnet,
beroende på vattenkvalitet?

Dessutom har jag även jobbat med att ta fram intervjufrågor som ska skickas till
kommuner och konsultföretag inom relevant område.

Intervjufrågor:

Intervjufrågor till Kommuner och konsultföretag

Tror ni att RVI-system inom jordbruket har en potential i Sverige?
Om JA, varför tror ni det?
Inom vilket område inom jordbruket kommer RVI-system ha störst påverkan? (bevattning,
djuruppfödning, grönsaksodling)

Känner ni till om RVI-system används inom jordbruk i er eller någon annan kommun?
Skulle ni tänka er att använda RVI-system i framtiden, för att minska sårbarheten vid torka
inom jordbruk?
Om JA, varför och inom vilket område inom jordbruket?

Varför tror ni att RVI-system inom jordbruk ännu inte är etablerad i Sverige?

Tror ni att jordbrukare kommer acceptera ett RVI-system med avseende till kostnader och
volym vatten som samlas in? Ge information om kostnader och volym för RVI!
Hur kan medvetenheten kring RVI-system inom jordbruk bli bättre/större i Sverige?



Kommuner

Då vi avgränsade oss till södra Sverige valdes även kommuner från södra Sverige för
intervjuerna.

Emmaboda Kommun - Inget svar ännu
Kinda Kommun - Inget svar ännu
Mörbylånga Kommun - Yes
Borgholm Kommun - Inget svar ännu
Lunds Kommun - Yes
Hässleholm Kommun - Yes
Kristianstad Kommun - Yes
Höör Kommun - Yes

Konsultföretag

Konsultföretagen avgränsas inte då de finns nästan överallt i Sverige.

Bengt dahlgren - Yes
Rent dagvatten - Inget svar
Ecoloop - Yes
WSP - Inget svar
Stormtac - Nej
Sigma civil - Inget svar
Edge - Yes
Naturvatten - Inget svar
Uponor - Inget svar
Ramboll - Inget svar
Structor - Inget svar
Gs vattenforum AB - Inget svar
Aqvis miljö ab - Inget svar
IVL - Yes

Förstudie

Dricksvatten till djur

Vilka potentiella användningsområden som finns för regnvatten beror på vilken
mikrobiologisk kvalitet det insamlade vattnet har. Under en undersökning av
regnvatteninsamling för 6 olika regnvatteninsamlingssystem testades bland annat
den mikrobiologiska kvalitet. Systemen var placerade inom olika områden såsom
urban, semi-urban och landsbygd. Parametrar som undersöktes för den
mikrobiologiska kvalitet var total koliforma bakterier, Escherichia coli, Streptococcus,
Clostridium perfrigens, Pseudomonas syringae och total andel bakterier som frodas



vid 22 °C och 37 °C. Mellan 84,4-95,8 % av alla regnvattenprov som undersöktes
visade på närvaro av koliforma bakterier, dock i mycket små halter.

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt ska dricksvatten till djur har samma
mikrobiologisk status som dricksvatten för människor. Enligt The World Health Organization
och Livsmedelsverket får inte dricksvatten konsumeras av människor ifall ett dricksvatten
prov på 100 ml visar närvaro av koliforma bakterier . Dessutom skriver Jordbruksverket att
det insamlade regnvattnet måste alltid filtreras och renas innan det kan användas som
dricksvatten till djur. Dessutom är reningen väsentlig för att kunna lagra regnvatten under
längre perioder.

Övriga användningsområden

Regnvatten kan innehålla mycket metaller såsom bly, koppar, kadmium och zink
speciellt ifall regnet samlas in nära industrier. Dessa tungmetaller kan ha olika
effekter beroende på vilket djurslag som dricker vattnet. Därav som tidigare nämnt
måste vattnet filtreras och renas innan det kan användas som dricksvatten. Men allt
regnvatten som samlas in behöver inte användas till djurproduktion, utan kan även
användas för konstbevattning, rengöring av redskap, stall, maskiner mm.

Kvaliteten på regnvattnet behöver inte vara av dricksvattenkvalitet för användning
inom dessa områden. Därav behöver inte vattnet renas eller filtreras med avseende
på regnvattnets mikrobiologiska och kemiska status. Genom detta kommer även
kostnaderna minska då regnvattnet inte behöver renas lika effektivt.
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Lagar och riktlinjer

Vattenfrågan inom svensk lagstiftning är väldigt hårt reglerad, då både människans
och miljöns hälsa måste tas till hänsyn. Riktlinjer och lagar som gäller för vatten i
Sverige är en blandning av flera olika förordningar, lagstiftningar, EU-riktlinjer och
direktiv. En av orsakerna till varför vattenfrågan är svårtolkad i Sverige, beror just på
att det inte finns en klar lagstiftning utan flera olika. Majoriteten av gångerna är
kommunen VA-huvudman inom vattenfrågan. Kommunen kan även vara de
verkställande organen i fråga vilket medför att förutom att installera ett system, så är
kommunen även ansvariga för att se till att ett system fungerar som det ska, och allt
detta styrs av kommunallagen, 6 § LAV och PBL. Kommunen har även monopol på
att planera hur en vattentjänst ska användas (1 kap. 2 § plan och bygglagen).

\noindent Förutom kommunen har även andra myndigheter ett viktigt ansvar inom
vattenfrågan såsom till exempel Sveriges Geologiska Undersökning,
Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Vattenmyndigheterna, Havs- och
vattenmyndigheterna och Boverket, ibland kan även länstyrelsen vara inblandade.
Även fastighetsägaren har ett stort ansvar.

\noindent Lagstiftningar i Sverige som styr vattenfrågan är bland annat miljöbalken,
Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, plan- och bygglagen, lag om
allmänna vattentjänster, anläggningslag mm, även EU:s ramvattendirektiv har en stor
inverkan inom området. Vattenfrågor som regleras i Sverige är bland annat VA,
dricksvatten, dagvatten och övriga vattentjänster.

Regelverk kring tillstånd för regnvatteninsamling

12 kap MB innefattar riktlinjer och lagar för jordbruket, dock är de inte specifikt för
vattenanläggningar, utan 9 och 11 kap MB är de kapitlen som måste tas till hänsyn
för ett regnvatteninsamlingsystem. Bygglov krävs för en anläggning enligt 9 kap, 2 §
PBL, dock finns undantag enligt 9 kap, 3 § PBL. Huruvida en
regnvatteninsamlingssytem är ett system som kräver bygglov eller inte beror helt
enkelt på vart systemet ska installeras.

Tillstånd brukar nästan alltid krävas då en ändring eller nybygge ska genomföras,
även här finns ett undantag enligt 11 kap. 12 § MB. Undantaget säger att tillstånd inte
krävs för en vattenverksamhet om det är uppenbart att verksamheten inte skadar
allmänna eller enskilda intressen. Aktören som är ansvarig för dricksvatten är
fastighetsägaren enligt Miljöbalken. Fastighetsägaren är också ansvarig för sina
enskilda vattentäkter enligt 9 och 26 kap. MB, samt ansvarig att ha ett program för
alla dricksvattenanläggningar denne har inom sitt område .

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/jag-bryr-mig/maten-och-vattnet/
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/jag-bryr-mig/maten-och-vattnet/
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https://www.tyskamrv.se/regnvatten-atervinning.html


Detaljplanen är ett väldigt viktigt dokument som kan avgöra ifall en verksamhet får
utövas eller inte. Kommunen är den organ som beslutar ifall en detaljplan krävs eller
inte. Vissa riktlinjer måste tas till hänsyn innan kravet kan verkställas av kommunen.
Redan under planeringen måste de allmänna hänsynsreglerna från Miljöbalken
betraktas som riktlinjer då dessa beskriver vad som måste tas till hänsyn t.ex.
ekonomi, val av plats ansvar mm, innan byggandet kan börja.

Även 3 och 4 kap, MB är viktiga kapitel som ska tas till hänsyn vid planering och
tillståndssökning för en anläggning då dessa kapitlen tar hänsyn till olika användning
av mark. Ifall ett regnvatteninsamlingssytem faller inom jordbrukarens fastighet, är
fastighetsägaren dvs jordbrukaren huvudman och är ansvarig för att sköta systemet.

Beroende på vilket syfte regnvattnet ska användas till måste vissa kriterier uppfyllas.
Ska det insamlade regnvattnet användas som dricksvatten måste riktlinjer från
Livsmedelslagen och Livsmedelsverket tas till hänsyn då dessa myndigheter reglerar
vilket kvalitet vattnet ska ha, samt att de ger råd. Om vattnet ska användas till andra
syften t.ex. till bevattning av odlingar och rengöring av stall, redskap mm, måste även
områdesinfo tas till hänsyn då bevattning och rengöring kan ha en påverkan på
miljön. Bedömningar måste göras innan byggandet, för att vara säker på att inga
normer bryts enligt 5 kap MB.

I dagsläget har användning av regnvatteninsamlingssystem inga tydliga riktlinjer
eller lagstiftning med avseende till ändamålet vattnet ska användas till, då
renligheten är olika beroende på ändamål, vilket i sin tur avgör vilket system som bör
användas.

.
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First-flush är en metod som används för att det första smutsiga regnet från taket ska
filtreras bort, därför är det av vikt att nämna dessa system i rapporten. Tre olika
system beskrivs i text nedan.
Kostnader för RVI-system söktes upp för att få ett hum om vad priserna ligger på,
detta för att kunna jämföra med förlustberäkningar från torkan 2018. Priset hittades
från teknikleverantörer och är endast en del av investeringskostnaden.



First-flush
Manuella first-flush system har ett svängningsrör där ägaren av systemet själv
ansvarar för att leda bort det förstfallna regnet. Det kräver att ägaren är närvarande
vid regnets start, svänger röret så att vattnet leds bort och svänger tillbaka det när
tillräcklig mängd har uppnåtts. Det förutsätter även att ägaren har vetskap om hur
mycket vatten som ska ledas bort (Doyle 2008).

Intensitetsberoende system tar hänsyn till regnets intensitet eftersom låga flöden på
taket inte räcker till för att transportera bort eventuell smuts. Det består av en ventil
med dränerbar plastkula, en baffelplatta och en sladd. Vattnet träffar baffelplattan,
rinner genom dess perforeringar och sedan ner i kulan. När intensiteten är för låg så
rinner det smutsiga vattnet genom ventilen. Vid tillräcklig hög intensitet fylls kulan
snabbare än den dräneras, vilket gör att den tillslut stoppar upp flödet ut ur ventilen
och det rena vattnet kan ledas till tanken (ibid.).

System med konstant volym har en kammare installerad på röret mellan rännan och
lagringstanken. Kontaminerat vatten rinner ner i kammaren tills den är fylld innan
tanken börjar fyllas. Kammaren kräver tömning inför nästa nederbördstillfälle. Figur 3
C visar ett avledningsrör ner till en kammare med en boll vars syfte är att flyta upp till
det horisontella röret och stoppa inflödet när kammaren är fylld (ibid.)

Källa:
Doyle, K. C. (2008). ”Sizing the First Flush and its Effect on the Storage-Reliability-Yield
Behavior of RainwaterHarvesting in Rwanda”. Diss. MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Kostnader
För att få en översikt vad en kostnad för regnvattensystem skulle kunna hamna på
söktes priser upp på teknikleverantörernas hemsidor. Resultatet visas i tabell X nedan.
Kostnader för installation, drift och rörläggning är inte medräknade i kostnaden
eftersom de inte gick att hitta. Om tanken är att ha drickbart vatten så tillkommer även
kostnader för lämpligt filter och eventuell first-flush. EnduraTanks produktkostnader
hämtades från (EnduraTank u.å.[b]), (EnduraTank u.å.[c]), (EnduraTank u.å.[d]).
ConCleans systemkostnader hämtades från (ConClean u.å.[b]). WaterCares
systemkostnad hämtades från (WaterCare 2021a). 4evergreens systemkostnad
hämtades från (4evergreen u.å.[b]).

Tabell X: Sammanställning av kostnader funna från teknikleverantörernas hemsidor.
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Denna arbetsrapport är en del av metoden datainsamling till slutrapporten. Syftet med
rapporten är att utifrån skördedata, data för avräkningspriser och data för svinn i
primärproduktionen beräkna kostnaderna av förluster per kvadratmeter vid torkan 2018 med
avseende på grödornas avräkningspriser. Dessutom är syftet att skriva en text om hur olika
produktionsgrenar inom jordbruket drabbades av torkan.

Datan till tabell 1 nedan är hämtad från jordbruksverket och SCB:s skördestatistik samt data
för avräkningspriser från jordbruksverket (Jordbruksverket & SCB 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018; SCB & Jordbruksverket 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; Jordbruksverket
2020).

Tabell 1



Grödor Höstvet
e

Vårvete Matpota
tis

Slåtterv
all

(total
skörd,
första o
andra)

Vitkål
(1:a
kvaliteti
pris)

(data för
mängd-
hela
sverige)

Morötter
(1:a
kvalitet i
pris)

(data för
mängd-
hela
sverige)

Lök(all
a
kvalitet
) (data
för
mängd
-hela
sverige
)

kg/ha-(tot)2018
-Gotland

3290 2460 27830 4500 ------- ------- ------

Kg/ha
2013-2017(me
delvärde)

Gotland län

6344 4384 34260 6410 ------- -------- -------

Kg/ha-2018-Sk
åne län

5010 2840 31080 4190 42308 52467 4344
3

Kg/ha
2013-2017(me
delvärde)

Skåne län

8118 5654 34312 6956 44487 60545 4793
4

Avräkningspris
et per år

Genomsnitt av
2016-2020
(kr/100 kg)

149,6
12

158,3
72

292,1
28

------- 509,9
52

377,5
94

258,1
5



Utifrån den datan i tabell 1 ovan beräknas tabell 2 fram, och kompletteras med data för svinn
i primärproduktionen från en rapport skriven av Nordiskt samarbete (Franke et al. 2014).

Tabell 2

Grödor Höstvete Vårvete Matpotat
is

Slåtterval
l

Vitkål

(För
hela
Sverig
e)

Morött
er

(För
hela
Sverig
e)

Lök

(För
hela
Sverig
e)

Förlust
2018-Gotland

48,1% 43,9% 18,8% 29,8% ------- ------- -------

kg/m2 Gotland
(Normalår)

0,634 0,438 3,426 0,641 ------- -------- -------

Förlust
2018-Skåne

38,3% 49,8% 9,42% 39,8 % 4,8% 13,3% 9,4%

kg/m2 Skåne

(Normalår)

0,812 0,565 3,431 0,696 4,45 6,05 4,79

sek/kg

(Normalår)

1,496 1,584 2,921 --------- 5,10 3,78 2,58

Svinn i
primärproduktion
en (normalår)

%Av totalvolym

producerad

2,9%

(tröskspi
ll)

3,1%

Tröskspil
l)

9,5% ---------- 15% 25–30
%

16–20
%



I tabell 3 är värdena från tabell 2 kombinerade och förlust per kvadratmeter för år 2018 är
beräknat och kan sedan användas i kombination med data för hur många kvadratmeter det
insamlade regnvattnet kan räcka till.

Tabell 3

Grödor Höstvete Vårvete Matpotatis Vitkål

(Hela
Sverige)

Morot

(Hela
Sverige)

Lök

(Hela
Sverige)

Totalt värde
(utan svinn)
Gotlands
län: SEK/m2

0,948 0,694 10,01 22,695 22,869 12,3582

Totalt värde
(utan svinn)
Skåne län:
SEK/m2

1,215 0,895 10,022 22,695 22,869 12,3582

Förlust
(utöver
svinn) 2018
Gotlands
Län:

SEK/m2

0,443 0,295 1,703 0,926 2,205 0,953

Förlust
(utöver
svinn)

2018 Skåne
län: SEK/m2

0,452 0,432 0,854 0,926 2,205 0,953



Sommaren 2018 var väldigt varm och nederbördsfattig jämfört med tidigare år, vilket
resulterade i en kraftig torka. En konsekvens av torkan var minskade skörder av spannmål,
potatis, frilandsgrönsaker och foder (Jordbruksverket 2019).

Den minskade spannmålsskörden berodde inte enbart på den höga värmen och den knappa
nederbörd utan även på att höstsådden under 2017 blev mindre än normalt på grund av
mycket nederbörd under en lång period. Bevattning av spannmål skedde inte i någon större
omfattning under 2018. Jordbrukare som blivit intervjuade efter torkan ville inte heller
investera i konstbevattning för spannmål i framtiden. Vinsten med att bevattna spannmål är
liten jämfört med andra grödor (Jordbruksverket 2019).

Vid bevattningen av frilandsgrönsaker användes den maximalt tillåtna bevattningsmängden
enligt odlarna som intervjuats. Matpotatisodlingarna har också bevattnas i stor skala, men
för vissa jordbrukare fanns det inte tillräckligt med vatten eller så var
bevattningsanläggningen begränsad i omfattning. Kvaliteten har varit sämre än under ett
“normalår” för både frilandsgrönsaker och potatis, vilket har gett upphov till ett större svinn
och en högre arbetsbelastning (Jordbruksverket 2019).

Slåttervall är det dominerande grovfodret som används och odlas i Sverige. Vanligtvis är
jordbrukarna i stort sett självförsörjande på grovfoder och endast en begränsad handel sker.
Under 2018 blev många jordbrukare tvungna till att använda grovfoder som lagrats för
vintern redan under sommaren. Samt att skörda en del av spannmålet som ensilage istället.
Det skedde även en viss import av grovfoder, vilket var opraktiskt, och dyrt eftersom den
låga densiteten gav höga fraktkostnader. Det finns även risker för att nya djursjukdomar,
ogräs och växtskadegörare får fäste i Sverige när grovfoder importeras (Jordbruksverket
2019).

Grovfoder utgör en viktig foderandel för kor i mjölkproduktion samt för fårproduktionen.
Konsekvenserna av den minskade skörden för dessa produktionsgrenar var att lönsamheten
blev sämre och flera djur behövdes slaktas på hösten 2018, eftersom det fanns en rädsla
hos animalieproducenterna att fodret inte skulle räcka under vintern. Matfågel och
grisproduktionen fick också betala dyrt för foder till djuren vilket gav en minskad lönsamhet
(Jordbruksverket 2019).

Gemensamt för de ovannämnda produktionsgrenar är att torkan medförde utökat arbete och
större kostnader som endast delvis kompenserades av marknadens högre avräkningspriser.
Dessutom befarades torkan föra med sig både indirekta och direkta konsekvenser för de
kommande åren. Insatsvarorna till 2019 års skörd var dyrare och foderreserverna mindre än
normalt. Det beräknades även bli en mindre skörd av grovfoder 2019, då vallodlingarna som
är fleråriga växter tagit skada. Förutom dessa direkta konsekvenser så var de ekonomiska
reserverna hos jordbrukarna mycket knappa efter 2018 och ytterligare ett år av kraftig torka
hade varit förödande för många (Jordbruksverket 2019).
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Denna arbetsrapport omfattar informationssamling om sydöstra Sveriges  vattenkvalitet

med avseende på insamlat regnvatten från tak och vilka krav som gäller för respektive

användningsområde som rör vattenanvändning i jordbruket Faktan samlas från

publicerad vetenskaplig litteratur och databaser med mätvärden.



Vattenkvalitet hos RVI i Sverige

Det insamlande regnvattnets kvalitet kan påverkas kemiskt och mikrobiologiskt från att

nederbörden faller från molnet tills att det lagras i tanken, se avsnitt 3.2.4 . I Sverige

måste vatten enligt lag ha viss vattenkvalitet om det ska användas inom särskilt

användningsområde. Vattenkvalitet värderas genom att önskade gränsvärden nås för

specifika ämnen och mikroorganismer. I denna studie är det endast intressant att

studera vattenkvalitet för användningsområdena bevattning av växter,  inom

djurhållning och spol-/tvättvatten. I följande underrubriker beskrivs vilka krav det ställs

på vattenkvalitet i olika användningsområdena, vad som förorenar RVI:vatten och hur

vattenkvaliteten kan se ut hos det insamlade regnvattnet ser ut på sydöstra

Sverige(Ölandl, Gotland och Skåne).

Krav på vattenkvalitet i olika användningsområden

Dricksvattenkvalitet

Djurskyddslagen 2 kap 4§ säger att husdjur, som kor, får, gris m.m., ska få tillräckligt med

vatten av god kvalitet efter djurets behov och Djurskyddförordningen 2 kap 11§ säger att

jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på vattning av djur. Enligt Statens

Veterinärmedicinska Anstalt ska dricksvatten till djur ha samma mikrobiologisk status som

dricksvatten till människor (Statens veterinärmedicinska anstalt 2020). För de

mikrobiologiska kraven gäller att inga E.coli bakterier finns, koliforma bakterier ska ha under

50 st per 100 ml och heterotrofa bakterier ska ha under 10 st per 100 ml (Bengtsson et al.

1999). För de kemiska kraven är kunskapen otillfredställande gällande många djur. Det finns

viss kunskap om känslighet bland olika djur, exempelvis är får känsliga mot koppar och

grisar mot aluminium. Värdet på pH bör ligga mellan 7,5-9 för djurens hälsa men även för att

låga pH kan lösa ut skadliga metaller från vattenledningarna (ibid.).

Vattenkvalitet till bevattning

Det finns inget svenskt regelverk som styr hygienisk kvalitet av bevattningsvatten

(Livsmedelverket et al. 2019). Det finns däremot förordning, (EG) 178/2002 artikel 14 , om

säkerheten av livsmedels- produkter i primärproduktion som säger att producenten är



ansvarig för att växtprodukterna inte medför en hälsorisk för konsumenter. Kontaminerade

livsmedel är med hög sannolikhet orsakat av bevattningen (ibid.). Europeiska Unionen (2017)

publicerade en vägledning för hantering av mikrobiologiska risker med

färska frukter och grönsaker i primärproduktionen genom god hygien. Vägledningen

innehåller rekommendationer för bevattningsvattnet och utgör inget krav enligt lag.

Vägledningen visade att obehandlat regnvatten får användas till odling av färska frukter och

grönsaker som sannolikt förtärs utan tillagning fram till två veckor före skörd men att det bör

testas så inte E.coli finns i vattnet och att bevattningsvattnet de två veckorna innan skörd bör

vara av dricksvattenkvalitet. Vägledningen för bevattningsvattnet beror på ifall vattnet har

direktkontakt till ätliga delen eller inte. Tröskelvärdet för E.coli. är 100 (CFU/100 ml) om

vattnet är i direkt kontakt med den ätliga delen, respektive 1000 (CFU/100 ml) om vattnet

inte är i direkt kontakt med den ätliga delen (Livsmedelverket et al. 2019).

Vattenkvalitet för rengöring av stallar och maskiner

Vid rengöring av stall och övrig utrustning hittas inget krav på vattenkvalitet, dock finns det

krav på produktkvalitet och på att utrymmen där djuren befinner sig ska vara rena

(Jordbruksverket 2018b,c, 2020a). Vattenkvaliteten bör därför anpassas efter vilka krav som

ska uppfyllas.

RVI:s vattenkvalitet i södra Sverige

Vattenkvaliteten i södra Sverige styrs av framför allt atmosfäriska föroreningar eftersom

resterande påverkande faktorer är materialbundet till respektive RVI-system.

Atmosfäriska föroreningarna beror på det atmosfäriska nedfallet som påverkar

vattenkvaliteten i nederbörden samt nedsmutsningen av taken, se avsnitt 3.2.4. Få

studier har gjorts om RVI vattenkvalitet i södra Sverige och därför finns inte alla

mätvärden för att göra en bedömning med avseende på alla gränsvärdeskrav för

respektive användningsområde. Istället bedöms vattenkvalitet efter givna värden samt

potentiella föroreningar.

Sveriges atmosfäriskt nedfall undersöks med avseende på försurning och övergödning

av Svenska miljöinstitutets övervakningssystem Krondroppsnätet, med våt- och

torrsubstans från öppna fält. Krondroppsnätets mätvärden visar nederbördens kemiska

sammansättning med avseende på kalcium (Ca2+), klor (Cl−), kalium (K+),



magnesium(Mg2+), natrium (Na+), ammonium (NH+ 4 ), nitrat (NO− 3 ) sulfat (SO2− 4 )

och pH. I denna studie är vi intresserade av vattenkvaliteten på Öland(Ottenby),

Gotland(Majstre) och i Skåne(Hallahus). På platserna ligger alla nämnda ämnen inom

gränsvärdena för dricksvattenkvalitet förutom ammonium koncentrationerna och pH:t

(IVL Svenska Miljöinstitutet AB u.å.). Ammoniumkoncentrationerna kan leda till

bildning av nitrat vilket är direkt giftigt i kroppen (Livsmedelverket 2015). Det låga pH:t

som anses tjänligt med anmärkning betyder att den sura nederbörd kan leda till att

kvalitetsmålen inte nås beroende på omständigheterna då exempelvis sur nederbörd

bidrar till att metaller i takmaterial kan lösas upp (ibid.).

Atmosfäriska nedfallet inkluderar även luftburna organismer som kan kontaminera

vattnet kemiskt och mikrobiologiskt. En studie på södra Gotland om

regnvatteninsamling från hustak visade i analysresultaten att vattnet från

insamlingskärlet innehöll 25 st per 100 ml E.coli- bakterier augusti 10 2008 (Herbert &

Erikson 2009). Studien säger att största risken med utnyttjande av regnvatten var

tillväxten av mikroorganismer som bakterier, virus svamp som kan leda till sjukdomar

vid förtäring.
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Denna arbetsrapport är en del av metoden Datainsamling till slutrapporten. Syftet med
rapporten är att sammanställa vattenbehovet inom jordbrukssektorn i Sverige med avseende
på en rad olika grödor och djurslag. Vattenbehovet är uppdelat i två delar; Bevattning och
Djurhållning. I delen Bevattning togs bevattningsbehovet för grödorna höstvete, vårsäd,
potatis, vall, morötter, lök och vitkål fram. I delen Djurhållning togs vattenbehovet för
djurslagen mjölkko, slaktsvin, får (tacka eller bagge) och höns fram.



Vattenbehov inom jordbrukssektorn
I en kartläggning över vattenanvändningen i Sverige 2015 gjord av SCB (2017) framgår det att
jordbrukssektorn står för cirka 3 % av den totala vattenförbrukningen i Sverige. Globalt sett står
jordbruken för 70 % av sötvattenanvändningen. Att motsvarande siffra är så låg i Sverige beror på det
svalare och mer nederbördsrika klimatet. Bevattning är inte lika utbredd på våra breddgrader som i de
torrare klimaten i exempelvis Afrika och Asien, där man uppskattar att 80 % av
sötvattenförbrukningen går till jordbruket. Inom den svenska jordbrukssektorn används vattnet till
bevattning och dricksvatten till djur. 2015 stod bevattning för 64 % och dricksvatten för husdjur stod
för 36% av vattenförbrukningen (SCB 2017). 

Vidare belyser SCB (2017) att vattenförbrukningen till bevattning varierar inom landet. De skånska
jordbruken står för 60 % av den totala bevattningsmängden i Sverige. Värt att poängtera är att hela 40
% av den bevattningsbara arealen finns i Skåne. Kalmar län hamnar på en andraplats efter Skåne län
och Gotlands län på en sjätteplats över störst använd bevattningsmängd under 2015 (SCB 2017). 

Vi har valt att dela upp ämnet Vattenbehov inom jordbrukssektorn i underkategorierna Bevattning och
Djurhållning. 

Bevattning
Jordbruksverket (2018) har i en rapport sammanställt nya bevattningsmängder för olika
grödor. De tidigare värdena var framtagna på 70-talet och ansågs inte längre spegla dagens
klimat och skördenivåer. De nya specifika bevattningsmängderna är baserade på den senaste
30 års perioden som anses vara representatibel för dagens klimat (Jordbruksverket 2018).

Bevattningsbehovet är den mängd extra vatten som måste tillsättas grödan på grund av att
avdunstningen är större än nederbörden under växtsäsongen. Hur stort bevattningsbehovet är
varierar mellan olika grödor, jordtyper och klimat. Idag sker bevattning framförallt till potatis,
lök, sockerbetor, grönsaker och frukt som växer på lättare jordar. Är bevattningsbehovet 100
mm/år motsvarar det 1000 m3 år-1ha-1 (Jordbruksverket 2018). 

För att optimera bevattningseffektiviteten ska bevattningen ske vid rätt tillfälle, på rätt sätt
och med rätt mängd vatten beroende på grödans utvecklingsstadium, jordens vattenhållande
egenskaper och väderleken. För att grödorna ska få en god kvalitet, en jämn avkastning och
för att näringsupptaget ska optimeras bör vattnet fördelas jämnt över fältet. I Sverige är
bevattningseffektiviteten mellan 80-90 %. Det totala bevattningsbehovet beräknas därför
genom att multiplicera bevattningsbehovet med 1,11 respektive 1,25 (Jordbruksverket 2018). 

Jordbruk 
I bilaga 1 (Jordbruksverket 2018) anges att höstvete, vårsäd, vall och potatis är fyra stycken
grödor som ingår i en vanlig svensk växtföljd. Höstvete och vårsäd representerar spannmål
och potatis representerar torkkänsliga grödor som kräver bevattning. Bevattningsbehovet för
spannmål och vall, i tabell 1 är högre jämfört med bevattningsmängderna man ger i praktiken.
Detta hänger ihop med att lönsamheten är låg för bevattning av vall och spannmål. Det kostar
oftast mer att bevattna jämfört med vad vinsten blir för den högre skörden (Jordbruksverket
2018)



Tabell 1. Bevattningsbehov och totala bevattningsbehovet för höstvete,vårsäd,potatis och vall i Skåne och på
Gotland under ett torrår. Bevattningsbehovet är framtaget i bilaga 1  (Jordbruksverket 2018) och baseras på ett
torrår (april-september) under perioden 1991-2016. Det totala bevattningsbehovet har tagits fram genom att
multiplicera bevattningsbehovet med faktorn 1,11 respektive 1,25, eftersom bevattningseffektiviteten i Sverige är
80-90%. I urprungsdatan fanns även värden framtagna för Östergötland. 

Gröda Bevattningsbehov
Skåne (mm) 

Totala
bevattningsbehovet
Skåne (mm)

Bevattningsbehov
Gotland (mm) 

Totala
bevattningsbehovet
Gotland(mm)

Höstvet
e

235 260,85 - 293,75 225 249,75 - 281,25

Vårsäd 170 188,7 - 212,5 140 155,4 - 175

Potatis 175 194,25 - 218,75 185 205,35 - 231,25

Vall 200 222 - 250 225 249,75 - 281,25

 

I rapporten av Jordbruksverket (2018) poängteras även vikten av att utöka analysen. Fler
grödor och regioner bör analyseras. Innan det är gjort kan värdena i tabell 1 även användas för
regioner och län med liknande klimat och för grödor med liknande växtbetingelser
(Jordbruksverket 2018). 

Ifrån bilaga 1 (Jordbruksverket 2018) erhölls även bevattningsbehovet över de olika
månaderna under växtsäsongen april till september. 

Tabell 2. Bevattningsbehovet under växtsäsongens olika månader (april till september) och totala
bevattningsbehovet för höstvete,vårsäd,potatis och vall i Skåne under ett torrår. Bevattningsbehovet är framtaget
i bilaga 1 (Jordbruksverket 2018) och baseras på ett torrår (april-september) under perioden 1991-2016.
Bevattningseffektiviteten är 100% i tabellen och värdena skall multipliceras med 1,11 respektive 1,25 för att få
en bevattningseffektivitet på 80- 90%. 

Gröda i
Skåne 

april
(mm)

maj
(mm)

juni
(mm) 

juli
(mm) 

augusti
(mm) 

september
(mm) 

Bevattningsbehov
apr-sep (mm) 

Höstvete 0 60 80 95 0 0 235

Vårsäd 0 0 70 100 0 0 170

Potatis 0 0 35 100 25 15 175

Vall 0 45 45 95 15 35 200

Tabell 3. Bevattningsbehovet under växtsäsongens olika månader (april till september) och totala
bevattningsbehovet för höstvete,vårsäd,potatis och vall på Gotland  under ett torrår. Bevattningsbehovet är
framtaget i bilaga 1 (Jordbruksverket 2018) och baseras på ett torrår (april-september) under perioden



1991-2016. Bevattningseffektiviteten är 100% i tabellen och värdena skall multipliceras med 1,11 respektive 1,25
för att få en bevattningseffektivitet på 80- 90%. 

Gröda på
Gotland 

april
(mm)

maj
(mm)

juni
(mm) 

juli
(mm) 

augusti
(mm) 

september
(mm) 

Bevattningsbehov
apr-sep (mm) 

Höstvete 0 65 90 70 25 0 225

Vårsäd 0 0 70 70 30 0 140

Potatis 0 0 35 75 65 10 185

Vall 0 50 60 70 45 20 225

Frilandsodling
Enligt Jordbruksverket (2018) kan grönsaker med liknande rotdjup som potatis förväntas ha
lika stort bevattningsbehov. Rotdjupet antas vara 0,45 m för potatis (Jordbruksverket 2018).
Jordbruksverket (2007a) skriver i en rapport att morot och vitkål båda är djuprotade grödor.
Med samma resonemang som Jordbruksverket (2018) antas därför morot och vitkål ha
liknande vattenbehov. 

Tabell 4. Bevattningsbehov och totala bevattningsbehovet för  morötter, lök och vitkål odlade på friland under ett torrår.
Värdena på bevattningsbehovet för morötter och lök används vid tillståndsansökningar för odling i Skåne och är framtagna
av (Länstyrelserna & Vattenmyndigheterna 2009). Bevattningsbehovet för vitkål antas vara samma som för morötter eftersom
båda är djuprotade grödor. Det totala bevattningsbehovet har tagits fram genom att multiplicera
bevattningsbehovet med faktorn 1,11 respektive 1,25, eftersom bevattningseffektiviteten i Sverige är 80-90%. 

Gröda Bevattningsbehov
(mm) 

Totala bevattningsbehovet
(mm)

Morötte
r

200 222 – 250

Lök 250 277,5 – 312,5 

Vitkål 200 222 – 250

Jordbruksverket (2018) poängterar att värdena i tabell 1 till 4 ska ses som ungefärliga värden.
Den faktiska bevattningsmängden beror som tidigare nämnt på typen av jord,
bevattningstidpunkt och nederbördsfördelningen över året (Jordbruksverket 2018). 

Bevattningsbehovet under växtsäsongens olika månader (april- september) för morötter, lök
och vitkål antas ha samma bevattningsfördelning som potatis i Skåne, tabell 2. 

Tabell 5. Bevattningsbehovet  under växtsäsongens olika månader (april till september) beräknat med samma
bevattningsfördelning som potatis i Skåne. Bevattningseffektiviteten är 100% i tabellen och värdena skall
multipliceras med 1,11 respektive 1,25 för att få en bevattningseffektivitet på 80- 90%. 



Gröda april
(mm)

maj
(mm)

juni
(mm) 

juli
(mm) 

augusti
(mm) 

september
(mm) 

Bevattningsbehov
apr-sep (mm) 

Morötter
 

0 0 40 114,3 28,6 17,1 200

Lök 0 0 50 142,9 35,7 21,4 250

Vitkål 0 0 40 114,3 28,6 17,1 200

 
Enligt Jordbruksverket (2007b) är det genomsnittliga bevattningsbehovet för grönsaksodling
av gurka och tomat i växthus 900 liter per kvadratmeter och år, men varierar med val av gröda
och klimatet i växthuset. Siffran är baserad på ett bevattningssystem där man samlar upp
överskottsvattnet och recirkulerar det (Jordbruksverket 2007b). 

Djurhållning
Det finns stora variationer i hur mycket vatten olika djurslag dricker. Den totala
vattenkonsumtionen inom djurhållningen varierar också med mängd vatten som används vid
rengöring av stall. Inom mjölkproduktionen används vatten också för att diska, tvätta och
spola rent mjölkningssystemen (Jordbruksverket 2018). Mjölkkorna stod för 40 % av den
totala dricksvattenanvändningen under 2015 (SCB 2017). 

All vattenkonsumtion inom djurhållningen som inte är till dricksvatten klassas som Övrigt
vattenbehov i tabell 6.

Tabell 6. Sammanställning av dricksvattenbehov och övrigt vattenbehov för fyra olika djurslag framtaget i bilaga
2 (Jordbruksverket 2018). Enheten är kubikmeter vatten per år och djur. 

Djurslag Dricksvattenbehov,
kubikmeter per år och djur
(m^3/år djur)

Övrigt vattenbehov,
kubikmeter per år och
djur ( m^3/år djur) 

Totalt vattenbehov,
(Dricksvattenbehov + Övrigt
vattenbehov) kubikmeter per år och
djur (m^3/år djur) 

Mjölkko 30 6,7 36,7 

Slaktsvin >
20kg 

2,4 0,3 2,7

Får (tacka
eller
bagge) 

2,3 0,025 2,325

Höns >= 20
v 

0,11 0,005 0,115

Enligt bilaga 2 (Jordbruksverket 2018) väger ett slaktsvin 20 kg och mer cirka 4 månader
under ett år innan djuret slaktas. Koefficienterna i tabell 6 ska därför multipliceras med antalet
slaktsvinsplatser under ett år istället för antalet djur för att erhålla det totala vattenbehovet
under ett. Det produceras tre stycken slaktsvin per slaktsvinsplats och år. För övriga djurslag
ska koefficienterna multipliceras med antalet djur (Jordbruksverket 2018). 
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Beräkningar - nederbördsdata

Använda oss av ett spann av takytor.
Vilket spann ska vi använda? 150-350 m^2

Avrinningskoefficient
Vilket material har taken? Tegel, plåt, betong, eternit - Moa kikar
Avrinningskoefficienten beror på nederbördens intensitet, den hårdgjorda ytan och
också takets lutning. Värdet ligger mellan 0-1. Ju högre lutning och ju större
intensitet → större avrinningskoefficient.
Artikeln nedan beskriver olika avrinningskoefficienter för tak och bebyggelsetyper.
Tak har 0.9 som avrinningskoefficient (antar att olika takmaterial kan sammanställas
som hårdgjorda ytor och inte skiljer sig så mycket, så 0.9 är nog rimligt).
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:536760/FULLTEXT01.pdf

Alternativt kan vi kika på hur avrinningskoefficienten ser ut för olika takmaterial. Se
tabeller nedan. Kolla upp material som är av intresse.
https://www.researchgate.net/figure/Runoff-coefficient-RC-estimates_tbl1_29141959
9
file:///C:/Users/user/Downloads/Evaluation_of_Sustainable_Roof_from_Various_Asp
ect.pdf
https://www.researchgate.net/publication/291419599_Evaluation_of_Sustainable_Ro
of_from_Various_Aspects_and_Benefits_of_Agriculture_Roofing_in_Urban_Core

Finns även tabeller i
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46362-9_6#Sec10

Lutning? Googla och uppskatta
Ska vi använda first flush? Hur stor mängd? Lina Oskarsson: 1 mm first flbush de
dagar det regnar mer än 1 mm. Hitta källa
“Vanligtvis finns majoriteten av föroreningarna i de första 1-2 mm av avrinningen ¨
(Campisano et al., 2017), men den rekommenderade vattenvolymen som bör
avskiljas beror av halten luftföroreningar i området och av hur mycket partiklar som
därmed hamnar på taket. Den avskilda mängden brukar vanligtvis vara mellan 0,8
mm och 3,5 mm (Despins et al., 2009). Ju större takyta och ju längre torrperioder,
desto större volym bör avskiljas (Haq, 2017). En tumregel är att för varje 100 m^2 av
insamlingsyta bör minst cirka 40 liter avskiljas, men det finns även andra
rekommendationer om en avskiljning på upp till 185 liter per 100 m^2 insamlingsyta
(Texas Water Development Board, 2005).” - TAGET från Åsa Söderqvist

https://www.researchgate.net/figure/Runoff-coefficient-RC-estimates_tbl1_291419599
https://www.researchgate.net/figure/Runoff-coefficient-RC-estimates_tbl1_291419599
https://www.researchgate.net/publication/291419599_Evaluation_of_Sustainable_Roof_from_Various_Aspects_and_Benefits_of_Agriculture_Roofing_in_Urban_Core
https://www.researchgate.net/publication/291419599_Evaluation_of_Sustainable_Roof_from_Various_Aspects_and_Benefits_of_Agriculture_Roofing_in_Urban_Core
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46362-9_6#Sec10


“Förster (1999) föreslår de första 1-2 mm av varje regn, Coombes et al. (2002)
använde sig av 0,5 mm och Yaziz et al. (1989) anger 2 mm. Dessutom finns det en
korrelation mellan antalet dagar utan nederbörd och föroreningsgraden av first-flush
regnvattnet och högre halter av bland annat organiskt material och antalet
mikroorganismer med ett ökat antal nederbördfria dagar (Yaziz et al., 1989).” -
TAGET från Lina Oskarsson

“Gränsen sattes till de första 1 mm nederbörd varje dygn. Detta motsvarade för ett
tak på 120 m2 cirka 100 liter givet en avrinningskoefficient på 0,85.” - TAGET från
Lina Oskarsson

Analyser i södra Sverige
Vilka områden ska ingå? Skåne, Öland och Gotland

Nederbörd- och temperaturdata. Analysera tempdata för att avgöra om det är snö
som faller eller ej. (Finns andel av årsnederbörd som faller som snö på SMHI)
Beräkna hur snabb snösmältningen är med graddagsmetoden.
Tips från Johan hur vi hittar data och sorterar ut Skåne, Öland och Gotland
Framtids”data” - beräkna hur mycket större/mindre tankar som kan behövas
beroende på hur mycket nederbörden ändras.
Johan är kontaktad!

Beräkningar - Kostnad
Vilken blir den maximala volymen regnvatten som kan samlas upp under ett år med
hänsyn till tak egenskaper?
Hur stort uttag av vatten? Rekommenderas att tanken ska tömmas 3-5 ggr/år, större
tank → dyrare system om tankarna är överdimensionerade.
Kostnad för underhåll?
Måste ha nederbördsdatan, väntar på svar från Johan.



Tidigare arbeten inom området:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288306/FULLTEXT01.pdf
http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Lina_Oskarsson.pdf

Takmaterial i Skåne, Kronoberg och Norrbotten.
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/nils/publikationer/publikationer2003-20
09/raa_bebyggelsemonster.pdf (97% av de undersökta ekonomibyggnaderna till
jordbruken har sadeltak.)

Avrinningskoefficienter:

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/sweden/climate-data-projectio
ns

https://www.ose.state.nm.us/WUC/Roof-Reliant-Landscaping/Roof-Reliant-Landscap
ing.pdf

https://www.researchgate.net/publication/291419599_Evaluation_of_Sustainable_Ro
of_from_Various_Aspects_and_Benefits_of_Agriculture_Roofing_in_Urban_Core

https://www.researchgate.net/publication/245328030_Roof_Water_Harvesting_for_D
omestic_Water_Security_Who_Gains_and_Who_Loses

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288306/FULLTEXT01.pdf
http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Lina_Oskarsson.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/nils/publikationer/publikationer2003-2009/raa_bebyggelsemonster.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/nils/publikationer/publikationer2003-2009/raa_bebyggelsemonster.pdf
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/sweden/climate-data-projections
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/sweden/climate-data-projections
https://www.ose.state.nm.us/WUC/Roof-Reliant-Landscaping/Roof-Reliant-Landscaping.pdf
https://www.ose.state.nm.us/WUC/Roof-Reliant-Landscaping/Roof-Reliant-Landscaping.pdf
https://www.researchgate.net/publication/291419599_Evaluation_of_Sustainable_Roof_from_Various_Aspects_and_Benefits_of_Agriculture_Roofing_in_Urban_Core
https://www.researchgate.net/publication/291419599_Evaluation_of_Sustainable_Roof_from_Various_Aspects_and_Benefits_of_Agriculture_Roofing_in_Urban_Core
https://www.researchgate.net/publication/245328030_Roof_Water_Harvesting_for_Domestic_Water_Security_Who_Gains_and_Who_Loses
https://www.researchgate.net/publication/245328030_Roof_Water_Harvesting_for_Domestic_Water_Security_Who_Gains_and_Who_Loses


Boxplots södra Sverige

Efter mycket brottande med Excel så kunde låddiagram skapas. Datat som
användes var normalvärden för nederbörd perioden 1991-2020, nedladdat från
SMHI
(https://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-for-perioden-19
91-2020-1.167775). Datat filtrerades på Öland, Gotland och Skåne i Excel, och
endast serier med mätningar från 30 år eller mer valdes ut.
Värdena är normalvärden som beräknats av SMHI utifrån långtida dataserier från en
mängd mätstationer. Hur denna beräkning och interpolation går till beskrivs på
följande länk:
(https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/normaler/hur-beraknas-normalvarden-1
.166390)

https://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-for-perioden-1991-2020-1.167775
https://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-for-perioden-1991-2020-1.167775
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/normaler/hur-beraknas-normalvarden-1.166390
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/normaler/hur-beraknas-normalvarden-1.166390


Mer bakgrund och teori kring hur klimatet kommer ändras i Skåne, Öland och
Gotland.

● I rapporter (t.ex. länsrapporterna) som publicerats innan 2020 används normalvärdena
1961-1991 som jämförelse till framtida scenariovärden. I vår rapport tänkte vi
använda de nyare normalvärdena för åerioden 1991-2020 som nutida referensvärden.

● I länsrapporterna undersöks länen utifrån två klimatscenarion, RCP4.5 och RCP8.5,
men slutsatserna nedan är gemensamma för båda scenarion. Skillnaden är
förändringarnas magnitud där RCP8.5 leder till en större förändring år 2100 jämfört
med 1961-1991 än RCP4.5.

● Högre årsnederbörd men större andel kommer falla på vinterhalvåret jmf med nu,
kombinerat med längre växtsäsong och ökad evapotranspiration leder till ökat antal
dagar med låg markfuktighet i alla tre län. Detta mönster gäller för sydöstra Sverige.

● Den stora andelen vatten som faller på vinterhalvåret leder till att mer vatten lagras
som grundvatten, det kan bli en viktigare vattenkälla i framtiden.

● Klimatförändringarna i genomsnitt gynnsamma för jordbruket i Sverige med längre
växtsäsong, men viss ökad risk för översvämningar och torka.

● Källor:
○ SMHIs länsrapporter för Skåne, Gotland och Kalmar län.

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/
○ Claes Bernes - En varmare värld

https://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/
https://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld


Statistik över genomsnittlig markyta på ekonomibyggnader i Skåne, Kalmar och Gotlands län
hämtades från SCB idag 27 april. (Källa:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803B/Mark
anvByggnadLnKn/?rxid=0a79bf35-ad9e-4f12-886e-171bd9a5cdd0)

Uppdatering: Efter mailkontakt med en av Famas kollegor som har koll på stall i Sverige
gavs svaret att det är svårt att utröna stall-ytor utifrån genomsnitt för ekonomibyggnader, då
ekonomibyggnader kan innefatta andra typer av byggnader. Det skulle dessutom vara svårt att
få tag i mer specifika siffror för stallbyggnader då det kräver kontakt med länsstyrelser som
inte gärna lämnar ut den informationen. Hon rekommenderade att vi helt enkelt baserar våra
beräkningar på antagna takytor, t.ex. ett spann mellan 250 till 2500 kvadratmeter.

Har även hittat ett tidigare exjobb som undersökt potentialen för solceller i Sverige,
och som därför har sammanställt information om taktyper och genomsnittlig lutning
på tak i Sverige. Enligt en studie från 1983 som Kamp (2013) haft tillgång till är
sadeltak den vanligaste taktypen och lutningen i genomsnitt 30°. I detta exjobb
beräknades takytan till markyta/cos(θ). För RVI-syfte är det mer relevant att anta att
regnet faller vertikalt ned på takytan sedd uppifrån, vilket motsvarar byggnadens
markyta. Källa Kamp 2013:
(http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A649195&dswid=3548)
Blomqvist & Unger (2018) har också sammanställt en tabell med deras uppskattade
fördelning av tak med 0°, 10° och 30° lutning bland svenska byggnader. För
ekonomibyggnader var fördelningen 10 % platta tak, 20 % med 10° lutning  och 70
% med 30° lutning. Källa:
(http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/ovriga-rapporter/t
eknisk-ekonomisk-kostnadsbedomning-av-solceller-i-sverige.pdf)

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803B/MarkanvByggnadLnKn/?rxid=0a79bf35-ad9e-4f12-886e-171bd9a5cdd0
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803B/MarkanvByggnadLnKn/?rxid=0a79bf35-ad9e-4f12-886e-171bd9a5cdd0
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A649195&dswid=3548
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/ovriga-rapporter/teknisk-ekonomisk-kostnadsbedomning-av-solceller-i-sverige.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/ovriga-rapporter/teknisk-ekonomisk-kostnadsbedomning-av-solceller-i-sverige.pdf


Ju lägre lutning taket har desto mindre vatten kan rinna av från taket, medan större
lutning ger en motsatt effekt.

Takmaterial Material avrinningskoefficient

Plåt >0,8

Eternit 0,8-0,85

Betong 0,6-0,9

Tegel 0,75-0,9

φ= avrinningskoefficient

Källor:

https://www.researchgate.net/figure/Runoff-coefficient-RC-estimates_tbl1_291419599

https://www.ose.state.nm.us/WUC/Roof-Reliant-Landscaping/Roof-Reliant-Landscaping.pdf

https://www.researchgate.net/figure/Coefficient-of-Runoff-for-different-Roof-Types_tbl1_245328030

http://idj.iaid.ir/article_79424.html?lang=en

Some models ignore roof runoff losses and estimate roof runoff (m3) as rainfall (m) ×
roof area (m2). Others include a single roof runoff coefficient in the calculation to
account for loss such that it is always a constant proportion of potential roof runoff
(Cowden et al. 2008; Imteaz et al. 2011; KRANRRC, 2011).
Studies have shown that roof runoff coefficients are dependent on roof materials,
roof orientation relative to rain direction, as well as rainfall event patterns (e.g.,
Ragab et al. 2003).
Roof runoff coefficient values typically used in modelling range from 0.7–0.95
(Fewkes, 2000; Liaw & Tsai, 2004; Ghisi et al. 2007), but with experimental
measurements reporting values in the range 0.62–0.95 (Farreny et al. 2011).
For some locations with semi-arid and infrequent rainfall, the coefficient of runoff can
be as low as 0.5 (KRANRRC, 2011).

https://www.researchgate.net/figure/Runoff-coefficient-RC-estimates_tbl1_291419599
https://www.ose.state.nm.us/WUC/Roof-Reliant-Landscaping/Roof-Reliant-Landscaping.pdf
https://www.researchgate.net/figure/Coefficient-of-Runoff-for-different-Roof-Types_tbl1_245328030
http://idj.iaid.ir/article_79424.html?lang=en


Roof runoff loss due to first flush devices has been included in some models (Clark
et al. 2002; Roebuck & Ashley, 2007; Vieritz et al. 2007a,b; Basinger et al. 2010;
Jones & Hunt, 2010; Khastagir & Jayasuriya, 2010b), and is often represented as a
slowly leaking reservoir of a specified volume that must be kept filled before rain
water can flow onto the storage tank.

https://www.nationalpolyindustries.com.au/2018/06/14/calculating-the-amount-of-rain
water-capturable-from-your-roof/

Beräkning av RVI-potential kan genomföras med hjälp av två olika ekvationer.
Gemensamt för båda ekvationerna är parametrarna takarea och mängden
nederbörd. Skillnaden mellan ekvationerna är att i en av ekvationerna tas förlusterna
till hänsyn medan det inte gör det i den andra.

Ekvation 1: Takarean * Meter regnvatten

Ekvation 2: Takarean * Meter regnvatten * Avrinningskoefficienten

Antingen beräknas potentialen genom att multiplicera takarean med hur mycket
nederbörd som sker, eller tas även förlusterna med i beräkning för att få en mer
verklighetsanpassad regnvatten insamlings potential. Avrinningskoefficienten ger
även en konstant andel förlust av den potentiella takavrinningen  (Cowden et al.
2008; Imteaz et al. 2011; KRANRRC, 2011)

En del undersökningar som gjorts på avrinningskoefficienten visar att koefficienten
inte bara beror på takmaterial och takets lutning. Faktorer såsom takets placering i
förhållande till vilken riktning regnet faller i, samt frekvensen av regnfall är två
faktorer av stor betydelse för koefficienten. (e.g., Ragab et al. 2003)

Avrinningskoefficienten brukar variera mellan 0,7-0,95 under olika modeller (Fewkes,
2000; Liaw & Tsai, 2004; Ghisi et al. 2007), men i verkligheten kan koefficienten
variera mellan 0,62-0,95 vilket är värden som tagits fram genom experiment (Farreny
et al. 2011). I vissa fall, såsom i semi-arida områden kan koefficienten vara ner mot
0,5 (KRANRRC, 2011).

Vad vi ska jämföra och göra beräkningar på:

Potentiellt insamlat vatten:

https://www.nationalpolyindustries.com.au/2018/06/14/calculating-the-amount-of-rainwater-capturable-from-your-roof/
https://www.nationalpolyindustries.com.au/2018/06/14/calculating-the-amount-of-rainwater-capturable-from-your-roof/


- torr år
- icke-torr år

Vattenbehov för djurhållning (dricksvatten och övrigt):
- torr år
- icke-torr år

Vattenbehov vid odling:
- bara torr år!

Kan vi använda en uppskattning från Cecilia Hagberg, forskare på RISE, som
referens för vårt val av takytor på stall/ladugårdar?

Korrespondens med Famas kollega angående takytan på stall

Meddelandet som skickades som fråga:

Statistik över genomsnittlig markyta på ekonomibyggnader i Skåne, Kalmar och Gotlands län
hämtades från SCB den 27 april. (Källa:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803B/MarkanvBygg
nadLnKn/?rxid=0a79bf35-ad9e-4f12-886e-171bd9a5cdd0)

Både total markyta som täcks av ekonomibyggnader och antalet ekonomibyggnader i varje län
hämtades från år 2010-2016. Sedan räknades markytan ut som varje byggnad i snitt upptar, genom att
dela totala ytan med antalet byggnader. Se figurerna nedan. Takytan kan beräknas utifrån markytan.

Figur 1: Excel-filen som beräkningarna gjordes i. I de två övre tabellerna ses datat från SCB, i den nedre den
beräknade markytan per byggnad. Både ekonomibyggnader och komplementbyggnader togs med eftersom en
text på SCB förklarar att ekonomibyggnader kan förekomma under beteckningen komplementbyggnad. Vi ser att
ekonomibyggnader har större genomsnittlig area än komplementbyggnader, och detta tänker vi är mer
representativt för stall och ladugårdar.

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803B/MarkanvByggnadLnKn/?rxid=0a79bf35-ad9e-4f12-886e-171bd9a5cdd0
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803B/MarkanvByggnadLnKn/?rxid=0a79bf35-ad9e-4f12-886e-171bd9a5cdd0


Figur 2: Genomsnittlig markyta per ekonomibyggnad i de tre länen.

Vår fråga är om de genomsnittliga markytorna som beräknats ovan är representativa för en
genomsnittlig ekonomibyggnad på en gård för djurproduktion, eller är takytan på denna typ av gårdar
är större? Och om så är fallet, var kan vi hitta värden på genomsnittliga storlekar på ladugårdar
och/eller deras takyta i Skåne, Gotland och Kalmar län?

Svaret som gavs:

Ekonomibyggnader går sällan under komplementbyggnad så jag tycker inte de ska ha med
komplementbyggnad. Jag har dock svårt att se att de kan använda sig av de statistiska uppgifterna om
de inte avser att samla vatten från alla ekonomibyggnader. Går det att samla vatten från alla
ekonomibyggnader och alla takmaterial? Takskivor med asbest?

Vår fråga är om de genomsnittliga markytorna som beräknats ovan är representativa för en
genomsnittlig ekonomibyggnad på en gård för djurproduktion, eller är takytan på denna typ av gårdar
är större? Ett djurstall kan vara allt ifrån en gammal lada till en nybyggt stall. Dvs. en gammal
byggnad exempelvis 25 x 10 m till ett nybyggt stall 25 x 100 m. Regnvatteninsamling känns mest
relevant för stora tak. Alternativet är att samla från alla ekonomibyggnader oavsett ändamål men då är
frågan om det blir för dyrt? Spelar takmaterialet in?

Och om så är fallet, var kan vi hitta värden på genomsnittliga storlekar på ladugårdar och/eller deras
takyta i Skåne, Gotland och Kalmar län? Det skulle kunna gå att få fram byggnadsyta på förprövade
stallar i länen men det är ett enormt arbete. Det är dock offentliga uppgifter. Länsstyrelserna vill
förmodligen ha betalt för att ta fram handlingarna. Ev. kan ritningarna vara sekretesskyddade och då
blir det svårt att få inblick i byggnadsytor.

Jag tror det är bättre att ta olika typgårdar med ”typstallar”.

Hälsar Anonym
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Lantbrukare
Det var 56 lantbrukare som kontaktades och åtta stycken ville svara på enkäten, men
endast sju av dessa godkände att svaren kunde publiceras. Av de som svarade var tre
från Gotland, fyra från Skåne och ingen från Öland.

Resultatet av lantbrukarnas enkät visade att alla som svarade hade kunnat tänka sig
att använda regnvatteninsamling i framtiden, se figur 34. Majoriteten hade då valt att
använda vattnet till bevattning och/eller rengöring av stall, djur och maskiner.
Lantbrukarna trodde att RVI har en potential i Sverige, se figur 35. De motiverade det
med att vi måste ta vara på våra resurser och att vi i framtiden kan bli tvungna att
använda RVI. Hagulds gård skrev att det känns fel att tvätta med kommunalt vatten
eftersom deras gård har stora takarealer. Lyckås gård och Stora Tollby trädgård AB
trodde att det hade potential i kombination med annan typ av vattenkälla.

Majoriteten av lantbrukarna använde sig av konstbevattning i nuläget, men källan till
vatten var lite blandad. Wanås Gods använde sig av ytvatten från åar och vattendrag,
Stora Tollby trädgård AB hade byggt bevattningsdammar som samlar in regnvatten
från dränering, även Lyckås gård använder sig av vatteninsamling med damm och
kompletterar med grundvatten och en del sjövat- ten. Hagulds gård bevattnade inte i
nuläget men menade på att takvatteninsamling av regnvatten inte skulle räcka till.

På frågan varför inte RVI-system är etablerade i Sverige var svaret från majoriteten att
det beror på att gårdarna generellt sett inte haft någon brist på vatten. Löderups gård
svarade även att RVI-system är dyrt. Östra Ljungby 4308 tänkte att det berodde på att
vatten ur egen brunn är för billigt. Lyckås gård trodde att det var för att RVI-system
inte räcker till den kapacitet bevattningen behöver idag. Alla gårdar svarade att de
hade kunnat tänka sig att använda RVI i framtiden och alla förutom en gård trodde att
bidrag skulle öka intresset för användning av RVI-system, se figur 33.

Kommuner
De kommuner som valde att ställa upp och svara på enkäten var Höörs kommun,
Hässleholms kommun, Lunds kommun, Mörbylånga kommun och Kristianstads
kommun.

Kommunerna svarade att det fanns en potential för regnvatteninsamling. Höörs
kommun tyckte det var en resurssmart lösning och att det kan minska belastningen på
dagvattnet, men belyste även vikten av att se till att pröva vattenkvaliteten innan
vattnet kan användas eftersom takytor sköljer ner föroreningar. Hässleholms kommun
trodde att det kunde vara lämpligt för de som vill odla i nära anslutning till gården eller
om det finns ledningar som kan hjälpa att transportera vattnet. Lunds kommun trodde
att det framförallt hade mest potential till rengöring av stallbyggnader eftersom dessa
rengörs flera gånger om året. Kristianstad kommun ansåg att det beror på priset på
vattnet, vilket regleras av vattentillgången. De berättade att i kommunen är redan
stora delar av grundvattenakvifären fulltecknad vilket kommer öka konkurrensen om



vatten inom jordbruk. Det är även svårt att söka vattendom för ytvattenuttag och vid
eventuell tillåtelse är det ändå begränsat med tid för användning. Mörbylånga
kommun trodde att det, utan ekonomisk värdering, kunde vara av intresse för vissa
lantbruk. De nämnde även att tillgång och efterfrågan på vatten är en viktig aspekt,
vilket skiljer sig geografiskt, samt att lantbruksföretagets inriktning spelar roll.

Det var endast Lunds kommun som trodde RVI-system skulle accepteras av
lantbrukare med avseende på volym insamlat vatten och kostnad. Några av de som
svarade vet ej menar att ordentliga behov, yt-och kostnadsberäkningar behövs för att
svara, se figur 37.

Alla kommuner utom Höörs kommun svarade nej på om de visste om deras eller
någon annan kommun använde sig av regnvattensystem, se figur 38.

På frågan om kommunerna skulle kunna tänka sig att använda RVI-system i framtiden
skiljde sig svaren en hel del. Höörs kommun hade ingen egen lantbruksverksamhet
men trodde att det kan finnas privata lantbrukare och större verksamheter som kan se
behov av RVI. Hässleholms kommun svarade att vi nog kommer behöva alla
vattenresurser vi kan i framtiden. För Lunds kommun var inte frågan aktuell.
Kristianstans kommun använder inget återvunnet vatten idag och den mängd som
skulle behövas skulle vida överstiga tillgången.

Kommunerna svarade att de tror att RVI inte är etablerat på grund av att det inte är
ekonomiskt hållbart, att det måste konkurrera ut dagvattendammar och att priset på
vatten är för lågt. Höörs kommun nämnde att om tillämpning av miljöbalken och
hushållningsprincipen för regnvatten skulle kunna användas hade läget förändrats
och dricksvatten från distributören hade då kunnat sparats. Mörbylånga skrev att
senaste årens torka på södra Öland har gjort att lantbruken börjar se efter nya
möjligheter att säkra vattentillgången

För att öka medvetenheten kring RVI-system tipsade några av kommunerna om
samarbete med lantbruksrådgivningen, användning av länsstyrelsens och EU:s
investeringsstöd, att visa att det är resurssmart och ekonomiskt försvarbart och tydligt
visa att det finns fler fördelar än nackdelar genom presentationer, mätningar och
resultat. Mörbylånga kommun tror att goda exempel runt Sverige behöver bl.a. lyftas
och spridas till media, samt till LRF.

Konsulter
Enkäten besvarades av två konsultföretag som jobbar inom dagvattenhantering och
vattenresurser, dessa var Ramboll och Edge of civil design.

Konsultföretagen svarade att de trodde att RVI har en potential för användning inom
jordbruket. Edge of civil design trodde att det inte skulle vara till så stor hjälp för att



bevattna jordbruksmark på grund utav volymen som krävs. Anledningen till varför det
har potential ansågs vara att vi måste jobba med alla tillgänglig tekniker för att lyckas
lösa framtidens utmaningar. Ramboll tänkte att takinsamling ger alldeles för små
mängder för bevattning men att om det är ett återkommande behov så kan det
behöva användas.

På frågan om de skulle kunna tänka sig att använda RVI i framtiden var båda
konsultföretagen positiva. Edge of civil design ansåg att det är värt då konsumtion av
värdefullt dricksvatten till områden där sådan kvalité inte krävs är en anledning.
Ramboll tyckte att alla sätt att minska sårbarheten vid torka och smartare
resursutnyttjande är bra.

Konsultföretagen hade inget klart svar om de trodde bönderna skulle acceptera
RVI-system med avseende på volym och kostnad. Edge of civil design tänkte att det
skulle accepteras om det är 33 någon som har sin gård i ett område med låg tillgång
på vatten, annars inte i dagsläget. Ramboll skrev att det berodde på vilket jordbruk
som bedrivs.

Ingen av konsultföretagen visste om RVI används inom deras kommun eller andra
kommuner, se figur 36. Som svar på varför inte RVI är etablerad i Sverige belyste båda
parter att det beror på att det generellt sätt inte har varit något problem med brist på
vatten. Ramboll nämner även att bevattning skett i liten skala och därför inte varit värt
investeringen av ett RVI-system. Som lösning på ökad medvetenhet om RVI-system
föreslår Edge of civil design marknadsföring. Ramboll trodde att medvetenheten
redan var hög hos jordbrukare men att olika idéer borde kunna spridas genom
branchorganisationer.

Institution
IVL Swedish Environmental Research Institute var också med och besvarade
intervjufrågorna. De svarade ja på att att de tror att RVI har en potential i Sverige med
förklaringen att RVI kan göra att grundvattennivån kan få tid att återställas. Områden
där de tycker RVI är aktuellt för bevattning. De tror på att jordbrukare kommer ha
sådana system i framtiden och att de kommer acceptera RVI-systems kostnad. Varför
de inte tror RVI är etablerat nu är för att Sverige inte har haft problem med tillgång på
vatten innan. För att engagera fler jordbrukare och deras respektive kommuner tycker
de att man ska hålla mindre träffar med båda parterna.



4evergreen

Har ni system anpassade för jordbruk? JA

Använder ni er av first-flush? JA, men bara vissa system

Har ni system som installeras ovan mark? JA

Vilka reningsmetoder använder ni er av? Oftast följande kedja - Lövrens finmaskigt filter (vid
hushållsanvändning) - partikelfilter samt
efterföljande nanofilter.

Blir vattnet tillräckligt renat för att kunna användas
som dricksvatten? Om svaret är NEJ, vad är det
som inte renas?

Det finns ett filtersystem som vi använder
(nanofilter) där vattnet rent teoretiskt kan användas
som dricksvatten i kvalitet. Bismak eller liknande
från tankar är ej inte utprovat. Det är dock fullt
möjligt att använda som dricksvatten.

Vad kräver ett RVI-system för typ av underhåll?
Vem kan utföra underhållet? Hur ofta krävs det
underhåll?

Kontroll och tömning av filterkopp före eller i tank
samt ev partikel- samt nanofilter kontrolleras
löpande av slutanvändare. Kontroll bör ske 1-2 ggr
per år men tätare intervaller kan behövas beroende
på verksamhetens art.

Vad har systemet för teknisk livslängd? Svårt att säga då pumpar och mekaniska produkter
har varierande livslängd. Filter för inomhusbruk har
en livslängd på ca 1 år. Vi lämnar 10 års garanti på
tankar men materialet i tankarna har en livslängd
om 100 å.

Är systemet känsligt för frostsprängning? JA

Finns det en livscykelanalys på
systemet/systemen? Om JA, har systemet någon
negativ miljöpåverkan?

Nej finns ingen analys i dagsläget då detta är ett
nytt arbetsområde för oss (mindre än 3 år). Vi ser
inte att produkterna som ingår i systemet har
negativ påverkan på miljön om
förbrukningsmaterial handhas rätt efter sin
livslängd.

Vad brukar ett system för jordbruksändamål ligga
på för kostnadsspann?

Också svårt att säga. De system vi sålt har i stort
bestått av en uppsamlingstank samt en pump för
tvätt av jordbruksmaskiner samt viss bevattning.
Övriga områden i jordbruket har vi än inte sålt
produkter till.

Vad ingår i priset för systemen? Oftast tank (valfri storlek) - filter - utloppssifon -
pump samt ev efterfiltrering.

Hjälper ert företag till med något av följande:
-Rådgivning
-Dimensionering av system
-Konstruktion av system
-Installation av system

Rådgivning - JA
Dimensionering av system - JA
Konstruktion av system - JA
Installation av system - NEJ



Tror ni att RVI har en potential att användas i
Sverige? Motivera gärna!

Wanås Gods:
Ja. Framförallt för att det ligger i tiden att ta vara
på resurser som "redan finns".

Sigdes 1:26
Ja, vi kan bli tvungna.

Löderups Boställe
Ja.

Stora Tollby trädgård AB
I mindre skala fungerar det säkert. Till hushåll
och mindre gårdar som komplement till det
befintliga vattnet.

Hägulds gård
Ja vi har ju flera tusen kvadrat tak och
kommunalt vatten på gården så det känns fel att
tvätta med det!

Östra Ljungby 4308
Ja.

Wanås Gods
Ja men det behövs sannolikt i kombination av
damm annars är det för liten volym.

Använder ni er av konstbevattning?
Om JA, vilka vattenresurser använder ni er av
till bevattning? Hur stor areal bevattnar ni? *

Wanås Gods:
Ja. Framförallt ytvatten från åar och vattendrag
där vi har vattendomar. Kan vattna ungefär 900
hektar.

Sigdes 1:26
Nej.

Löderups Boställe
C:a 130 Ha idag.

Stora Tollby trädgård AB
Vi har byggt bevattningsdammar på gården där
vi samlar in regnvatten från dräneringen som
avvattnar våra fält. Vi fyller dammarna under sen
höst och vinter när det finns ett överskott på
vatten som rinner ur dräneringen. Vi kan lagra ca
250 000 kubikmeter vatten i dessa och ytan är
ca 10 hektar. Dammarna ligger mitt i
brukningscentrum vilket gör det möjligt att vattna
all areal som vi odlar 300 ha. Vattnet räcker till
att all areal hela sommaren.

Hägulds gård
Vi har ingen bevattning i nuläget men vill skaffa
fast då behövs mer än takvatten!

Östra Ljungby 4308
Växthus på 2500 kvm.



Wanås Gods
Vi bevattnar ca 750 ha Vi använder redan ett RVI
system har gjort det i ca 10 år fungerar bra men
samlas i damm övrigt använder vi grundvatten
samt en del sjövatten

Varför tror ni att RVI-system inte är etablerade i
Sverige?

Wanås Gods:
Det finns ju till viss del redan. Men ofta är det
stora mängder vatten som behövs och det
geografiska läget på gården är kanske inte
detsamma som det stället som fälten som
behöver bevattning ligger. Till tvättning av stallar
ser jag inget hinder, mer än stall där kraven på
renligheten är väldigt viktig. Tänker på smittor ffa.

Sigdes 1:26
Vi har gott om vatten.

Löderups Boställe
Dyrt och vi har än så länge ganska okej med
naturligt regn.

Stora Tollby trädgård AB
Det jag tror är den största orsaken är att vi
använt oss av detta system är att vi historiskt inte
har haft någon större brist på vatten. Men under
de senaste åren har vi haft perioder med
långvarig torka och nederbördsfattiga år. Detta
har lett till att vattenmagasinen blivit
överutnyttjade och vattenbristen ett faktum.

Hägulds gård
Att gårdarna generellt har gott om vatten eller
bristande fantasi!

Östra Ljungby 4308
Vatten ur egen brunn är för billigt.

Wanås Gods
Till dagens kapaciteter i bevattning så räcker inte
det på långa vägar

Tror ni att RVI-system inom jordbruket har
potential att användas i Sverige? Motivera
gärna ert svar!

Ramboll
Om bevattning är ett återkommande behov inom
jordbruket så kan det användas. Jag tror dock att
insamling av regnvatten från tak isåfall ger
alldeles för små mängder förutom i mycket
småskaliga jordbruk.



Edge of civil design

Ja det tror jag. Kanske inte så mycket till att

bevattna jordbruksmark för då går det åt mer än

bara takvatten för att få till tillräcklig volym. Tror

att ändrad brukningsform har mycket större

betydelse på optimering av resursen vatten.

Anledningen att jag tror RVI kan vara något är att

vi måste jobba med alla tillgängliga tekniker för

att lyckas lösa framtidens utmaningar.

Skulle ni kunna tänka er att använda
RVI-system i framtiden, för att minska
sårbarheten vid torka inom jordbruk? Om JA,
varför?

Ramboll
Vi arbetar sällan direkt med jordbruk men alla
sätt att minska sårbarheten och smartare
resursutnyttjande är bra.

Edge of civil design
För att inte konsumera värdefullt dricksvatten till
saker som inte kräver denna kvalité

Varför tror ni att RVI-system inom jordbruket
ännu inte är etablerad i Sverige?

Ramboll

Jag gissar att vi historiskt haft god vattentillgång

och att bevattning i jordbruket utförs i liten skala

att man inte tyckt det varit värt investeringen.

Edge of civil design
Generellt sätt har vi inte haft problem med
tillgången på vatten

Hur kan medvetenheten kring RVI-system inom
jordbruk bli större i Sverige?

Ramboll
Jag tror att medvetenheten hos jordbrukare
generellt är hög.  Olika idéer borde kunna sprida
genom branschorganisationer.

Edge of civil design

Genom marknadsföring

Tror ni att RVI-system inom jordbruket har
potential att användas i Sverige? Motivera
gärna ert svar!

Mörbylånga

Det är svårt för mig som kommunal tjänsteman

att göra en bedömning om teknikens potential

för lantbruket. Utan att lägga in en ekonomisk

värdering i tekniken ser jag generellt att tekniken

skulle kunna vara intressant, framförallt på södra



Öland där bristen och konkurrensen kring

vattnet redan idag är ett faktum, vilken lär öka i

framtiden med ett torrare klimat. Att samla in

regnvatten skulle kunna vara intressant för vissa

lantbruk och kanske mindre intressant för andra.

Lantbrukens tillgång och efterfrågan på vatten

skiljer sig geografiskt från plats till plats samt

beroende på lantbruksföretagets inriktning.

Höörs kommun

Det är en resurssmart lösning samt att det finns

möjlighet att minska belastningen på dagvattnet

och dess recipient. Dock är det viktigt att

bedöma om uppsamling av regnvattnet sköljer

mer föroreningar från takytor och andra

byggnader. Det kan finnas byggmaterial och

fogar som innehåller skadliga ämnen för miljön

och människors hälsa så därför kan provtagning

komma att behövas för att veta vad den kan

användas till.

Hässleholms kommun

För de som har odling i nära anslutning till

gården eller ledningar som de kan använda för

att flytta vattnet.

Lunds Kommun

Ja. Framförallt vid rengöring av stallbyggnader

t.ex. för äderfä där stallen rengörs flera gånger

om året.

Kristianstad kommun

Allt beror på priset för vatten, priset i sin tur

beror på tillgång. Konkurrensen kommer att öka

inom jordbruk och annan användning för stora

delar av grundvattenakvifären i Kristianstads

kommun är redan fulltecknad. Att söka

vattendom för ett ytvattenuttag är komplicerad

och får man tillåtelse så blir det garanterat

tidsbegränsat.



Skulle ni kunna tänka er att använda
RVI-system i framtiden, för att minska
sårbarheten vid torka inom jordbruk? Om JA,
varför?

Mörbylånga

Jag kan inte svara på det, det är en fråga för

lantbruksföretagen samt LRF

(lantbruksföretagens riksförbund)

Höörs kommun

Kommunen tillhandahåller inte egen

lantbruksverksamhet men det kan finnas privata

lantbrukare och större verksamheten som kan se

ett behov av detta. Vid scenarion där torka

uppkommer måste då regnvatten samlas i tankar

och bevaras en längre tid, det finns risk för

tillväxt i dessa tankar, hur ska detta undvikas?

Hässleholms kommun

Jag tror att vi kommer att bli tvungna att ta till alla

sätt att samla upp vatten.

Lunds Kommun

Frågan är inte aktuell för oss.

Kristianstad kommun

Vi använder inget återvunnet vatten idag och de

mängder vi skulle behöva skulle vida överstiga

tillgången.

Varför tror ni att RVI-system inom jordbruket
ännu inte är etablerad i Sverige?

Mörbylånga

Sverige har oftast klarat sig på det vatten som

funnits tillgängligt, samtidigt med den falska

känslan att Sverige har gott om vatten. De

senaste årens torka på södra Öland har gjort att

lantbruken börjar se efter nya möjligheter att

säkra vattentillgången.

Höörs kommun

Den kan ha en god fördel för miljön men kanske

inte ekonomisk försvarbar eller rimlig. RVI ska

kunna visa vara bättre än en dagvattendamm.

Dock tillämpas hushållningsprincipen enligt

miljöbalken om regnvatten skulle kunna

användas för att spara på dricksvatten från

distributören.



Hässleholms kommun

Ofta ser man inte behovet förrns det är lite för

sent så det är bra att frågan lyfts.

Lunds Kommun

Vi vet inte.

Kristianstad kommun

Pris på vatten för lågt!

Hur kan medvetenheten kring RVI-system inom
jordbruk bli större i Sverige?

Mörbylånga

Goda exempel runt Sverige behöver bl.a. lyftas

och spridas till media, samt till LRF.

Höörs kommun

Visa att det är resurssmart och ekonomiskt

försvarbart. Att den har fler fördelar än nackdelar.

Tydliga presentationer, mätningar och resultat

ökar både intresset och medvetenheten. Det ska

vara lönsamt för lantbrukarna samt att det bidrar

till mer positiv miljöpåverkan.

Hässleholms kommun

Samarbete med lantbruksrådgivningen.

Lunds Kommun

T.ex. genom länsstyrelsen och EU:s

investeringsstöd

Kristianstad kommun

Vet ej.



Do you think that RWH-systems have the
potential to be used within Swedish
agriculture? Feel free to motivate your answer!

IVL Swedish Environmental Research Institute
Yes, Absolutely. proper RWH can help to
recharge groundwater table

Could you see farmers using RWH-systems in
the future, to reduce the vulnerability to
drought within agriculture? If YES, why?

IVL Swedish Environmental Research Institute
Yes. find more details in article on Storsudret on
IVL webpage

Why do you think that RWH-systems within
agriculture are not yet established in Sweden?

IVL Swedish Environmental Research Institute

May be because it is could country and water

was not a problem earlier as Sweden is

surrounded by lakes and ponds

How can the awareness of RWH-systems in
agriculture increase in Sweden?

IVL Swedish Environmental Research Institute
It is important to engage with farmers and
respective municipality via small fika meetings
and all
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Inledningen
Vatten är en förutsättning för produktion av livsmedel. Kvaliteten och mängden av vatten i
livsmedelsproduktionen är viktig för hälsan och tillväxten av grödor och djur, samt för att
förhindra smitta (Jordbruksverket 2018). Inom jordbruket används främst färskvattnet, det
naturliga vatten som innehåller minst salter och begränsar inte produktionen för grödor och
högproducerande djur (Nationalencyklopedin u.å.; Spörnly & Ternman 2016). Men mängden
färskvatten är begränsad och av allt vatten på jorden är endast 3,5 % färskvatten varav 1,7 %
är bundet i glaciärerna (Nationalencyklopedin u.å.). Brist på vatten begränsar produktionen,
orsakar lidande hos djuren och det leder snabbt till stora ekonomiska konsekvenser för
lantbrukare (Jordbruksverket 2018).

Sverige skonas ofta från vattenbrist på grund av det tempererade klimatet men under
växtperioden är avdunstningen större än nederbörden, varav jordarnas vattenmagasinen
minskar under sommaren. Där nederbörden inte täcker växternas behov och vattenresurser
finns utnyttjar jordbruk bevattning (Nationalencyklopedin u.å.). Men med en längre period
utebliven nederbörd skapas en onormal vattenbrist, torka (Nationalencyklopedin u.å.).
Sommaren 2018 drabbades Sverige av torka vars konsekvenser innefattade stora bränder,
dåliga skördar som också lett till foderbrist. Torkan drabbade många lantbrukare och
djurägare och vissa tvingades till nödslakt (Jordbruksverket 2019).

Framtidens vattenbehov inom jordbruket beror på klimatförändringarna och jordbrukets
inriktning och utveckling (Jordbruksverket 2018). Enligt SMHI förväntas Sveriges framtida
nederbörd vara oförändrad i södra delarna och öka i norr, med den ökade temperaturen ökar
också avdunstningen och växtsäsongen. Det tillgängliga vattnet kan därför minska och torra
perioder bli längre (SMHI 2021).

För att undvika vattenbrist finns det olika metoder för att rena eller bevara färskvatten och en
av dem är regnvatteninsamling, kort RVI. Regnvatteninsamling innebär att man samlar,
koncentrerar och lagrar regnvatten för användning (De Kwaadsteniet et al. 2013). Det är en
gammal teknik som har använts bland annat i norra Afrika, Nord- och Sydamerika, Indien
och Kina men är inte särskilt förekommande i Sverige (Bruins, Evenari & Nessler 1986;
Oskarsson 2020; Velasco-Muñoz et al. 2019). I denna studie undersöks hur
regnvatteninsamling från tak i södra Sverige skulle kunna implementeras i jordbruk för
dricksvatten till djur och bevattning.
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Samtliga figurer:

Figur 1: En schematisk bild över RVI. Illustration: Elsa Fastrup.

Figur 2: En schematisk bild över manuellt first-flush system.  Illustration: Elsa Fastrup.



Figur 3: En schematisk bild över first-flush system med konstant volym. Illustration: Elsa
Fastrup.

Figur 4:  En schematisk bild över intensitetsberoende first-flush system.  Illustration: Elsa
Fastrup.

Figur 5: Två tankar med olika dimensioner och placering. Illustration: Elsa Fastrup.
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