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Livsmedelsverket har ombetts att ge inspel på godsstrategin för Stockholmsregionen. 
Med utgångspunkt från i huvudsak förmågan till livsmedels- och dricksvattenförsörjning 
lämnar Livsmedelsverket följande synpunkter till utredningen. 

Stockholmsregionen är sårbar när det gäller försörjning av livsmedel och dricksvatten. På 
dricksvattensidan är man i huvudsak beroende av Mälaren som vattentäkt och de tre stora 
vattenverken som finns inom området. Dessa är oerhört viktiga för samhällets alla 
funktioner men också en potentiellt sårbara. Därför måste planeringen också ta hänsyn till 
behovet av reservvattentäkter, och att dessa finns tillgängliga. Områden med grund- och 
ytvattentäkter som kan användas för dricksvattenförsörjning behöver skyddas oberoende 
av vilken av stockholmsregionens kommuner de är belägna i. Därför behövs en 
samverkan mellan kommunerna så att dessa områden inte nyttjas till byggnation eller 
annan begränsande verksamhet utan reserveras för framtida dricksvattenförsörjning. 

Livsmedelsförsörjningen är helt beroende av transporter till området och inom regionen. 
Transporterna sköts av privata aktörer och det är viktigt att det finns en privat-offentlig 
samverkan så att de här transporterna kan ske på smidigt sätt i vardagen men också under 
påfrestningar och krislägen. På samma sätt är det viktigt att nödvattenförsörjning kan ske 
inom kommunerna och där finns likartade behov för att kunna transportera och 
distribuera dricksvatten till sårbara grupper och innevånare i kritiska situationer. 

I strategin nämns behovet av klimatsmarta transportsätt vilket naturligtvis är angeläget. 
Men man måste också arbeta med att klimatanpassa transportsystemen då effekterna av 
klimatförändringen kommer att kvarstå under lång tid framöver.  

Avslutningsvis vill Livsmedelsverket lyfta att kunskap och information inom 
dricksvatten- och livsmedelsförsörjningsområdet kan kräva särskild försiktighet ur 
sekretess- och säkerhetssynpunkt. 

Beslut i detta ärende har fattats av teamchef Mats Johansson. I den slutliga 
handläggningen har deltagit dricksvattensamordnare Per-Erik Nyström, föredragande. 

Mats Johansson 
Teamchef Per-Erik Nyström 

         Dricksvattensamordnare 

TRN 2017-0055




