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Yttrande angående regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 

Stockholms läns landsting arbetar med nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Inför framställning av utställningsförslag önskar 
Stockholms läns landsting svar på följande frågor: 

• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt och anger de rätt 
ambitionsnivå? 

• Är det rätt åtgärder som beskrivs? 
• Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 
• Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
• Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen 

region? 
• Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen? 
• Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
• Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete och 

de beslut som ni ska fatta i er organisation? 
• Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 

Tillgången till säker, uthållig och robust dricksvattenförsörjning till Stockholmsregionen är av 
avgörande betydelse för länets fortsatta tillväxt och attraktionskraft. Dessa frågor bör därför 
ges stor tyngd i remissförslaget, vilket dock inte är fallet utan vattenfrågorna är nu splittrade 
på olika kapitel, vilket kraftigt försvårar överblicken. Något tydligt fokus på VA-försörjning 
finns därför inte i samrådsremissen, vilket också påpekas i konsekvensbeskrivningen. 
Dricksvattenfrågor, bör ges en större betydelse i remissförslaget och helst behandlas i ett 
separat kapitel. 

Norrvatten delar dock i stort de synpunkter och åtgärdsförlag som beskrivs på olika håll i 
remissen, när det gäller dricksvattenfrågor. Viktiga delar är, som påpekats, skydd av Mälaren 
och befintliga och potentiella vattentäkter, klimatanpassning av VA-försörjningen, 
anpassning till en successivt ökad befolkning, samarbete med olika kommunala VA-aktörer 
inom regionen m.m. 
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Det är bra att säkerställande av kapacitet för vatten nämns i samrådsförslaget. En växande 
region kräver nya investeringar både i produktionsanläggningar, ledningsnät och andra yttre 
anläggningar som vattentorn och tryckstegringar. Det är viktigt att ta fram tänkbara platser 
för nya tekniska anläggningar. Norrvatten anser att regionens framtida behov av dricksvatten 
ska bedömas på samma sätt som regionens framtida energibehov. En karta, liknande karta 7 
för fjärrvärmenätet, med anläggningar för dricksvattenproduktion bör ingå i remissförslaget. 

Norrvatten anser att det är positivt med förtätning men förutsätter att dagvatten hanteras 
hållbart så att avloppssystemen inte överbelastas med bräddningar till Mälaren som följd. 
Hållbar dagvattenhantering kräver gröna ytor där regnvatten kan uppsamlas och avrinna 
långsamt. Det är positivt och viktigt för Mälarens kvalitet att minska läckage av 
näringsämnen. Även andra föroreningar som ex PFAS från brandsläckningsskum måste 
begränsas. 

I samrådsförslaget framförs en rad åtgärdsförslag för att nå de uppställda målen. De är dock i 
vissa fall för vaga och otillräckliga. Remissförslaget saknar ett helhetsgrepp från vattentäkt 
till konsument. Vattenfrågorna borde samlas på ett ställe i utvecklingsplanen för att få en 
översyn av hela kedjan. 

Sammanfattningsvis ser Norrvatten att följande åtgärder gemensamt ska prioriteras för 
regionens vattenförsörjning: 

• Skydda Mälaren och större grundvattenvattentäkter mot föroreningar 
• Planera markanvändningen så att vattenkvalitet inte försämras eller äventyras 
• Utöva tillsyn för att följa upp efterlevnad av vattenskydd och tillstånd. 
• Ytterligare stärka den regionala samverkan för att säkerställa reserwattenförsörjning 

i regionen 

Vattenförsörjning är i högsta grad en regional fråga. Sjöar, åar och grundvattentäkter sträcker 
sig över olika administrativa gränser. Det leder till att det regionala samarbetet måste utvecklas 
mer i framtiden, speciellt när det gäller reserwatten. Inom regionen finns de naturliga 
aktörerna Uppsala, Norrvatten, Stockholm Vatten och Södertälje vilket bör framgå i det 
kommande RUFS förslaget tillsammans med det pågående arbetet med en Regional 
Vattenförsörjningsplan. 

Inledning 

Bakgrund om RUFS 
Stockholms läns landsting arbetar med nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050, som ska ersätta den aktuellt gällande planen RUFS 2010. 
Den nya förslaget till RUFS 2050 förutspår en kraftigt ökande befolkning i hela regionen. 

Syftet med en regional utvecklingsplan är att vägleda regionen under planperioden. Den ska 
vara grunden för kommunernas planering, mellankommunal samordning, samt regional- och 
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statlig infrastrukturplanering. Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att 
skicka ut samrådsförslaget på remiss till berörda organisationer och verksamheter. 

RUFS 2050 planeras att fastställas år 2018. 

I form av VA-huvudman ansvarar Norrvatten för att dess tekniska VA-system är uthålliga, 
robusta och klimatanpassade. Efter att RUFS 2010 trädde i kraft har Norrvatten genomfört 
följande åtgärder av regional karaktär: 

• 50 km huvudvattenledning till Norrtälje, byggd 2015. 
• 8 km redundansledning mellan Brottby i Vallentuna och Åkersberga (och Vaxholm), 

byggd 2015. 
• 800 m redundansledning vid Kaninholmen mellan Solna och Danderyd kommun, 

byggd 2014. 
• Redundansledning mellan Upplands Bro kommun och Sigtuna kommun är under 

utbyggnad. Första etappen ca 4 km är kopplad till Norrvattens distributionsnät. 
• En ytterligare sammankopplingspunkt mellan Norrvatten och Stockholm vatten vid 

Hagastaden är under framtagning. 
• Skyddsföreskrifterna för Norrvattens befintliga grundvattentäkter i Stockholmsåsen 

är under revidering, och Länsstyrelsen beräknar kunna ta beslut, åtminstone för en 
del av täkterna, inom närmaste tiden. 

• En förstudie inför planering av reserwatten för Knivsta är genomförd. 

Norrvattens framtidsplaner grundar sig på befolkningsprognoser från den nya preliminära 
RUFS 2050 samt kommunernas översiktsplaner fram till år 2030 vilka förutspår en kraftigt 
ökande befolkning i hela Storstockholmsregionen 

Norrvatten utgår i sitt arbete ifrån tidigare RUFS som understryker att det behövs mer 
utveckling av den regionala samverkan kring vattenfrågorna speciellt beträffande 
reserwattenförsörjning, så att alla delar i länet har sin dricksvattenförsörjning säkrad. 

Som medlem i VAS-Rådet (Rådet för Vatten och Avloppssamverkan i Stockholms län), 
verkar Norrvatten för framtagning av Regional Dricksvattenförsörjningsplan för att 
långsiktigt trygga vattenförsörjning för regionen. 

Norrvattens roll 
Norrvattens roll är att ta ställning och lämna synpunkter till de förslag som utarbetats, såsom 
förslag, mål, strategier och åtaganden för Stockholmsregionen och östra Mellansverige, vilka 
berör produktion och distribution av dricksvatten. Våra främsta intressen är att stärka 
sammanhållningen mellan olika VA-aktörer, säkra dricksvattenresurserna samt säkerställa 
distributionen av dricksvatten. 
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Strategi - stärkt sammanhållning 

I Storstockholmsområdet finns behov att fördjupa kunskapen om hur vattenproducenter och 
vattenleverantörer kan hantera svåra föroreningssituationer i Mälaren och svåra haverier i 
vattenverk eller ledningsnät, som hotar att slå ut dricksvattenförsörjningen. 

Den regionala samverkan för att stärka sammanhållningen, säkra dricksvattenförsörjningen 
samt öka beredskapen inför eventuella störningar i dricksvattenförsörjningen har utökats och 
stärkts under senare år och detta arbete måste fortsätta. Som ett led i detta har Länsstyrelsen i 
Stockholms Län, på uppdrag av KSL, inlett ett arbete med att ta fram en strategisk 
vattenförsörjningsplan för länet. Denna ska vara klar 2017-11-30. Vidare har Norrvatten och 
Stockholm Vatten utvecklat sitt samarbete genom en gemensam avsiktsförklaring kring de 
frågeställningar man anser att organisationerna behöver hantera tillsammans. 

Förutom att stärka dricksvattenförsörjningen ser vi framför oss att de gemensamma 
resurserna då kan utnyttjas bättre, vilket sannolikt också medför ekonomiska besparingar för 
regionen. 

Samarbete mellan olika VA-aktörer inom regionen 
VAS-rådet (Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län) är ett 
samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor mellan politiker och tjänstemän i 
Stockholmsregionen. Ändamålet är att utbyta kunskap och erfarenheter i VA-frågor, initiera 
olika typer av gemensamma insatser samt att skapa samsyn kring olika strategiska frågor. 
Arbetet kan t ex innebära att klargöra förutsättningar för gemensamma VA-investeringar i 
regionen eller via utredningar tydliggöra möjligheter och hinder eller att genomföra samlade 
informationsinsatser. 
Norrvatten och Stockholm Vatten har i samarbete med VAS genomfört en rad projekt i syfte 
att utreda sårbarheten för Storstockholms dricksvattenförsörjning. I utredningen har också 
ingått att se över reserwattenförsörjning samt i vilken grad sårbarheten i nuvarande 
produktions-/distributionskedja kan minskas genom olika åtgärder, såsom införande av 
effektivare reningsteknik vid vattenverken, möjlighet att överföra vatten mellan Norrvattens-
och Stockholm Vattens distributionsnät m.m. 

Reserwattenförsörjning 
Reserwattenförsörjningen i Storstockholmsregionen kan i dagsläget anses som 
otillfredsställande i händelse av bortfall av Mälaren som råvattentäkt. En viktig fråga för den 
framtida reserwattenförsörjningen är därför skyddet av befintliga och potentiella 
vattentäkter. Dricksvattenproducenterna måste samplanera denna, men även andra frågor, för 
att kunna lösa reserwattenförsörjningen i regionen på ett tillfredställande sätt. Även andra 
aktörer, såsom Länsstyrelsen och kommuner, måste emellertid aktivt bidra i detta arbete då 
dricksvattenproducenterna inte har rådighet i alla frågor. Länsstyrelsen har initierat arbetet 
med en Regional Vattenförsörjningsplan, vilket är bra, men det är av vikt att planen också 
blir ett reellt planeringsverktyg och följs av aktörerna i regionen. 
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Det fortsatta arbetet med att genomföra vattenförsörjningsplanen görs lämpligen av berörda 
organisationer och kommunerna. Förslag till samfinansiering av större investeringar av 
intresse för flera parter bör utgöra en del av ett sådant uppdrag, t ex större 
överföringsledningar och vattenverk. 

Norrvatten har sedan förra RUFS-arbetet gjort en del undersökningar och praktiska försök 
med att förstärka sina grundvattentäkter genom konstgjord infiltration, vilka visar på en stor 
potential. Norrvatten har även fört samtal med Uppsala Vatten och Avfall AB om 
sammankopplingar av organisationernas vattenledningsnät. 

Idag får flera av Norrvattens medlemskommuner vatten via överföringsledningar som är 
enkelmatade, det vill säga redundansledningar ("rundmatning") saknas. För att minska 
sårbarheten byggs ett antal länkar som knyter samman de befintliga distributionsområdena i 
ett regionalt system. T ex har en redundansledning byggts mellan Vallentuna och Åkersberga 
och byggnation av en huvudvattenledning för att knyta ihop Upplands-Bro och Sigtuna 
pågår. 

För att ytterligare minska sårbarheten har Norrvatten och Stockholm Vatten har byggt två 
anslutningspunkter i Lunda och Rissne där överföring av vatten kan göras i båda 
riktningarna. 
Ytterligare en kopplingspunkt mellan distributionsnäten vid Norrtull är planerad, och till viss 
del igångsatt. 

När dessa arbeten är genomförda är det bara Knivsta, inom Norrvattens distributionsområde, 
som har enkelmatning. 

Säkra dricksvattenresurserna 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Norrvatten delar i stort de synpunkter som framförs i "Förslag till samlad 
konsekvensbeskrivning av RUFS 2050". 

En ökad befolkningstäthet ökar sannolikt risken för oönskade föroreningsutsläpp till östra 
Mälaren från land eller till sjöss. Utsläpp som sker nära råvattenintagen (bränsle från båtar, 
förorenat dagvatten, bräddning av avloppsvatten m.m.) kan medföra allvarliga störningar i 
dricksvattenproduktionen. 

En försämrad reningseffekt i avloppsreningsverken påverkar Mälaren negativt vilket i sin tur 
resulterar i negativa effekter på reningen i vattenverken. För att skydda 
dricksvattenresurserna måste reningen i avloppsverken förbättras, speciellt med tanke på 
genomsläpp av virus, miljögifter och läkemedelsrester. 
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Minska föroreningsbelastningen till Mälaren 
Mälaren är den enda långsiktigt uthålliga vattentäkten för Storstockholmsregionen och att 
bevara och om möjligt förbättra vattenkvaliteten är därför av avgörande betydelse för 
regionens fortsatta expansion. Mälaren är dock i nuläget recipient för avloppsvatten, både 
renat och bräddat, dagvatten och andra utsläpp från industri, förorenad mark, jordbruksmark 
m.m. inom sjöns tillrinningsområde. Både avlopps- och dagvatten innehåller en mängd 
oönskade miljö- och hälsostörande ämnen liksom sjukdomsframkallande mikroorganismer. 
Ca 5 % av inkommande råvatten till Görvälnverket har passerat igenom ett avlopps- eller 
dagvattensystem. Trots stor utspädning och viss naturlig självrening i sjön kan en rad kemiska 
och mikrobiella föroreningar redan i nuläget påvisas i inkommande råvatten till 
Görvälnverket. Dessa utsläpp kommer sannolikt att öka i omfattning i och med den pågående 
kraftiga befolkningsökningen, om inte kraftfulla motåtgärder sätts in i tid. 

Visionen för Mälaren är att vattnet på sikt inte ska innehålla mänskliga kemiska och 
mikrobiella föroreningar. Utsläppen av störande ämnen måste istället lösas uppströms i 
vattenkedjan och helst redan vid källan. Läkemedelsrester, perfluoriderade ämnen liksom 
andra miljö- och hälsostörande ämnen liksom sjukdomsframkallande mikroorganismer ska 
överhuvudtaget inte få släppas ut i Mälaren. 

Prioriterade åtgärdsförslag 
De prioriterade åtgärder som bör ges större fokus är följande: 

• Minska nuvarande föroreningsbelastning till Mälaren 
• Införa olika kraftfulla åtgärder för att minska klimathotet mot VA-försörjningen 
• Minska föroreningshotet kopplat till båttrafiken på Mälaren 

Prioriterade åtgärder bör omfatta olika åtgärder för att begränsa dagvattenutsläppen till sjön i 
kombination med effektivare rening av befintliga och eventuellt tillkommande avlopps- och 
dagvattenutsläpp. För att åstadkomma denna målsättning krävs i sin tur att alla berörda 
länsstyrelser, kommunala och andra aktörer runt Mälaren samarbetar för att begränsa 
utsläppen. Hur detta skall gå till tas inte upp i samrådsförslaget, d.v.s. vilka bindande regler 
som måste till liksom vilka ekonomiska styrmedel som erfordras. 

Åtgärder bör också sättas in för att begränsa närsalttillförsel från jordbruksmark, enskilda 
avlopp och kommunala utsläpp i syfte att begränsa övergödningen av sjön och med denna risk 
för mycket omfattande algblomningar i sjön, vilket översiktligt tas upp i remissförslaget. 

Klimatanpassning - Vattenlagstiftning 

Klimathot - åtgärdsbehov 
Klimatförändringen medför bl.a. en kraftigt ökad risk för omfattande föroreningsutsläpp i 
samband med extremregn och översvämningssituationer. Råvattnet riskerar då att bli akut 
kemiskt och mikrobiologiskt förorenat, vilket vattenverken inte är anpassade för. 
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Klimatförändringen medför också en på sikt försämrad vattenkvalitet i Mälaren i form av bl.a. 
ökande halter av störande humusämnen, ökande halter av närsalter och med dessa kopplade 
risker för omfattande blomningar av giftproducerande alger m.m. 

De prioriterade åtgärder som fordras och som delvis nämns i remissen, är att kraftfulla 
klimatanpassade åtgärder krävs för att minska föroreningshoten mot Mälaren inom en rad 
områden, såsom: 

• dagvattenhantering 
• jord- och skogsbruk 
• avloppsrening 
• enskilda avlopp m.m. 

I samband med extremregn utgör bräddning av avlopps- och dagvatten till Mälaren en akut 
föroreningsrisk. Olika tekniska åtgärder bör därför göras i Va-systemen för att minska denna 
risk. Här kan de åtgärder som vidtagits i Köpenhamn efter den stora översvämningen 2011, 
vara en god förebild. Översvämningsrisken runt östra Mälaren, där råvattnet tas till en stor del 
av länets befolkning, är inte försumbar i nuläget och den väntas successivt öka med tiden. 
Utsläppsbegränsande åtgärder bör därför genomföras så fort som möjligt i befintliga system 
och vara ett krav i eventuellt nytillkommande anläggningar. Detta bör framgå i de prioriterade 
åtgärdsförslagen. 

Humus ämnen - begränsa tillförseln 
Tillförseln av humusämnen till Mälaren kommer sannolikt att öka i ett varmare och blötare 
klimat. Den främsta källan är framförallt läckage från skogsmark. Olika typer av åtgärder bör 
därför på sikt sättas in inom skogsbruket för att om möjligt minska uttransporten av 
humusämnen till Mälaren. 

Närsalter 
Fram till nästa sekelskifte beräknas sommarperioden förlängas med ca 90 dagar inom 
Mälardalsregionen, vilket medför längre perioder med temperaturskiktat vatten i Mälaren och 
därmed risk för syrebrist i bottenvattnet. Vid syrebrist kan fosfatfosfor läcka ut från sjöns 
mycket närsaltrika bottensediment och orsaka omfattande och, för dricksvattenproduktionen, 
kraftigt störande algblomningar. På sikt kan det därför finnas behov av konstgjord syresättning 
av Mälarens bottenvatten, vilket är tekniskt möjligt, men dyrt. Det är dock viktigt att ta höjd 
för detta när man närmar sig 2050. 

Saltvatteninträngning - hotbild 
Saltvatteninträngning till Mälaren kan enligt en av VAS-Rådet (Rådet för Vatten och 
Avloppsamverkan i Stockholms län) framtagen rapport bli ett hot mot 
dricksvattenförsörjningen först i mitten av nästa sekel om klimatprognoserna stämmer. 
Reningsteknik finns för att producera dricksvatten från bräckt vatten. 
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Båttrafik på Mälaren 

Den omfattande båttrafiken på sjön, både den yrkesmässiga och fritidsbåtarna, utgör ett 
potentiellt hot mot Mälarens som vattentäkt. I utredningen "Storstockholm - Krishantering 
och reserwattenförsörjning"-2006, bedöms det största kemiska hotet mot regionens 
dricksvattenförsörjning vara risken för bränsleutsläpp från båtar och då framförallt 
fritidsbåtar. 

Störst föroreningsrisk utgör utsläpp av bränsle, bensin/diesel, i samband med eventuella 
olyckor eller spill, samt vid drift av utombordare med 2-takts motorer. Ca 1/3 av bränslet går 
i det senare fallet oförbränt ut i vattnet. Diesel/bensin orsakar redan i extremt låga halter 
kraftiga luktstörningar på inkommande råvatten till vattenverken. En del av de utsläppta 
kolvätena är också starkt toxiska. 

Utsläpp av latrin från fritidsbåtar är visserligen nu förbjudet, men efterlevnaden är svår att 
kontrollera. Även små volymer i närheten av råvattenintagen kan utgöra en mikrobiologisk 
hälsorisk, vilket speciellt är fallet för olika patogena virus. 

I och med den kraftigt växande befolkning kring Mälaren kommer sannolikt båttrafiken att 
öka ytterligare, vilket medför ett ännu större föroreningstryck på sjön. I remisshandlingen 
belyses endast fördelarna med båttrafik, men inte nackdelarna ur vattentäktssynpunkt. 
Föroreningshoten kopplade till båttrafiken bör därför lyftas upp och närmare belysas i 
samrådsförslaget, RUFS 2050 liksom i ÖMS 2050. 

Skyddsområden 

Mälaren 

Mälaren - vattenskyddsområde 
För att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen för Storstockholmsregionen skulle det 
behövas ett heltäckande vattenskyddsområde för hela Mälaren och dess tillrinningsområde. 
Ett sådant arbete är emellertid omfattande och kräver ett nära samarbete mellan berörda 
länsstyrelser och kommuner runt sjön. I ÖMS 2050 nämns lite om att det krävs 
länsövergripande samarbete när det gäller Mälarfrågor, men de behöver konkretiseras på ett 
tydligare sätt i samrådsförslaget när det gäller behovet av ett heltäckande vattenskyddsområde 
för Mälaren. 

Det finns behov att förstärka uppföljning av efterlevnad av vattenskyddsföreskrifter för Östra 
Mälaren genom kontinuerlig tillsyn av verksamheter inom området. 

Reserwattentäkter 
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Skydd av befintliga och potentiella reserwattentäkter 
Inom ramen för framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen ingår att säkra 
dricksvattenförsörjningen ur ett flergenerationsperspektiv vilket innebär att befintliga och 
potentiella reserwattentäkter inom länet måste ges ett fullgott och långsiktigt skydd. 

Reserwattenförsörjningen är i nuläget otillräcklig. I utredningen "Norrvattens 
reserwattenförsörjning - Förutsättningar för konstgjord grundvattenbildning och potentiellt 
nya reserwattentäkter", ges förslag på hur reservkapaciteten på olika sätt kan ökas bl.a. 
genom förstärkt grundvattenbildning. 

• Utredningen pekar på ett antal yt- och grundvattenmagasin som bör ges ett 
långsiktigt skydd vilket även gäller för de av VAS (Rådet för Vatten- och 
avloppssamverkan i Stockholms län) och Länsstyrelsen utpekade potentiella 
reserwattentäkterna i länet. För Norrvattens del handlar det om att utveckla 
förbundets grundvattentäkter på Norra Stockholmsåsen, men även överväga om 
Toresta och Kungshamn kan bli aktuella som grundvattentäkter. 

Dagvattenhantering 
Vid extremväder i form av kraftigt regn i kombination med översvämning av mark finns risk 
för att både mikrobiella och kemiska föroreningar mobiliseras och transporteras ut i Mälaren, 
bl.a. via dagvattensystemen. Framtida exploateringar ökar andelen hårdgjorda ytor och 
därmed dagvattenmängden. I skyddsområdesföreskrifterna för östra Mälaren ställs krav på 
att det dagvatten som når Mälaren skall renas innan utsläpp. Undantag görs dock för 
befintliga utsläpp. På sikt bör även dessa renas inte minst med tanke på klimatförändringen. 

Det är högst väsentligt att mark avsätts i planer för hållbar dagvattenhantering. Vid häftiga 
regn överbelastas avloppssystem med bräddning av orenat avloppsvatten till Mälaren som 
följd. 

Säkerställa distributionen av dricksvatten 

Hopkoppling av distributionsnät 
Som nämnts under avsnittet om reserwattenförsörjning får flera av kommunerna i regionen r 
idag vatten via överföringsledningar som i många fall är enkelmatade, det vill säga 
reservledningar saknas. Detta innebär stora risker för brukarna, som vid störningar i 
huvudvattennätet under lång tid kan bli helt utan vatten. Vattenbrist i systemet ökar 
dessutom risken för föroreningar i vattnet. Med en växande befolkning kommer problemen 
sannolikt förvärras ytterligare. 

För att bättre kunna nyttja de gemensamma resurserna vid allvarliga störningar i 
vattendistributionen och -produktionen, har Norrvatten och Stockholm Vatten byggt två 
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anslutningspunkter i Lunda och Rissne där överföring av vatten kan göras i båda 
riktningarna. Ytterligare en kopplingspunkt mellan distributionsnäten vid Norrtull är 
planerad, och till viss del igångsatt. 
När dessa arbeten är genomförda är det bara Knivsta, inom Norrvattens distributionsområde, 
som har enkelmatning. 

Fler kopplingspunkter mellan distributionsnäten i regionen bör komma till stånd för att 
minska sårbarheten. 

Känsliga verksamheter 
I takt med en kraftigt växande befolkning ökar behovet av en mycket robust och långsiktigt 
resilient dricksvattenförsörjning inom regionen. Vissa verksamheter är t. ex. mycket sårbara 
även för korta avbrott i dricksvattenförsörjningen, såsom storsjukhus, flygplatser 
(Arlanda/Bromma), m.fl. anläggningar. En viss beredskap finns redan i nuläget när det gäller 
t.ex. redundans i ledningsnäten, men vid kraftiga störningar i vattenproduktionen vid något 
av de tre stora Mälarverken kan dock läget bli mycket bekymmersamt. 

För att minimera dessa risker krävs på sikt ett än mer nära samarbete mellan olika huvudmän 
inom och utom länet. En vattenförsörjningsplan för hela regionen håller därför på att 
utarbetas genom Länsstyrelsens försorg. 

Av speciellt stor vikt är följande: 
• Att ge befintliga och potentiella reserwattentäkter inom länet ett fullgott skydd, även 

sådana som i nuläget inte har intresse, men kan få det på lång sikt i och med en 
kraftigt växande befolkning. För Norrvattens del handlar det om att utveckla 
förbundets grundvattentäkter på Norra Stockholmsåsen, men även överväga om 
Toresta och Kungshamn kan bli aktuella som grundvattentäkter. 

• Att det samarbete som nu finns mellan t.ex. Norrvatten och Stockholm Vatten, när 
det gäller att minska sårbarheten i dricksvattenförsörjningen inom länet utvecklas 
ytterligare. Här kan på sikt överföring av vatten mellan andra distributionsnät, inom 
och utom regionen, vara av intresse, såsom överföring av vatten mellan Norrvatten 
och Uppsala Vattens ledningsnät. 

Risk- och säkerhetsaspekter 
Klimatförändringarna påverkar alla delar av samhället och innebär att infrastruktur och 
bebyggelse måste anpassas för att klara kommande utmaningar. Genom en ökad 
medvetenhet och fysisk planering går det att hantera konsekvenserna av 
klimatförändringarna och bygga ett hållbart samhälle. För att klara 
dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat med ökade risker för våra vattentäkter krävs 
samverkande åtgärder på ett regionalt plan. 
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Bostadsbyggande/befolkningstillväxt - påverkan på kapacitet vid 
vattenverk och i ledningsnät 

Kapaciteten vid Görvälnverket bedöms räcka till 2060 vad beträffar 
medeldygnsförbrukningen, men redan 2021 kan vi räkna med att få kapacitetsproblem vid hög 
förbrukning. I det korta perspektivet arbetar Norrvatten med att förstärka vissa processteg för 
att kunna möta perioder av hög förbrukning, men till 2030 måste beredskap finnas för att utöka 
kapaciteten rejält. Hur tillskapandet av kapacitet ska göras utreds f n och måste sammanvägas 
med målsättning för hälsosamt vatten och klimatförändringens påverkan på Mälarens 
vattenkvalitet, vilken i sin tur påverkar val av reningsteknik. 

Aven ledningsnätets kapacitet är föremål för utredning och kommer byggas ut för det framtida 
kapacitetsbehovet. 

Med vänlig hälsning 
Norjfvatten 
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