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Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har i samarbete med Storsthlm,
Stockholms läns landsting och länets kommuner arbetat fram en
regional vattenförsörjningsplan. Stockholm Vatten och Avfall har
deltagit i såväl projektgrupp som referensgrupp under arbetets gång.
Stockholm Stadshus AB ställer sig i sin helhet bakom dotterbolaget
Stockholm Vatten och Avfalls (bolaget) yttrande.
Bolaget tycker att målet ”Ett av de fem stora vattenverken i länet
ska kunna tas ur drift under en månad och leveransen av
dricksvatten i regionen ska ändå kunna fortgå utan samhällskritiska
störningar” ger bra vägledning i planeringen av redundans och
kapacitet i reservvattenförsörjningen.
Vad gäller planens tre övergripande strategier; nyttja olika delar av
Mälaren, reservvattenförsörjning oberoende av Mälaren och öka
robustheten i vattenverken, vill bolaget påpeka att dessa behöver
kombineras då ingen enskild strategi kan säkra
dricksvattenförsörjningen långsiktigt.
Ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har i samarbete med Storsthlm,
Stockholms läns landsting och länets kommuner arbetat fram en
regional vattenförsörjningsplan.
Stockholms Stadshus AB
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Underremiss
Stockholm Vatten och Avfalls svar har i huvudsak följande lydelse
Bolaget välkomnar en regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län och ställer sig bakom planens mål och strategier. De
ligger i linje med den planering som bolaget redan har påbörjat
genom det nystartade investeringsprogrammet Stockholms framtida
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vattenförsörjning, ett beslut som togs i bolagets styrelse 2018-1108.
Bolaget tycker att målet ”Ett av de fem stora vattenverken i länet
ska kunna tas ur drift under en månad och leveransen av
dricksvatten i regionen ska ändå kunna fortgå utan samhällskritiska
störningar” ger bra vägledning i planeringen av redundans och
kapacitet i reservvattenförsörjningen.
Vad gäller planens tre övergripande strategier; nyttja olika delar av
Mälaren, reservvattenförsörjning oberoende av Mälaren och öka
robustheten i vattenverken, vill bolaget påpeka att dessa behöver
kombineras då ingen enskild strategi kan säkra
dricksvattenförsörjningen långsiktigt.
För bolaget, som är VA-huvudman för Stockholm och Huddinge
och leverantör av dricksvatten via avtal till ytterligare 10
kommuner, väntas antalet anslutna till år 2050 öka från ca 1,5
miljoner till ca 2,15 miljoner. För att möta det ökade vattenbehovet
behöver flera åtgärder vidtas, i såväl vattenverken som
huvudvattenledningsnätet och reservoarer. Det handlar både om att
renovera befintligt för att säkerställa nuvarande kapacitet och att
bygga ut för att öka kapaciteten. För att klara en större störning i
vattenförsörjningen handlar det främst om att ha tillräcklig
redundans i systemet. Genom samverkan med kommunalförbundet
Norrvatten men även Telge Nät, finns goda möjligheter till en
säkrare och robustare vattenförsörjning inom Stockholm/Huddinge
och i regionen. Redan idag finns sammankoppling mellan bolagets
och Norrvattens ledningsnät.
Synpunkter och förslag
Koncernledningen ställer sig i sin helhet bakom Stockholm Vatten
och Avfalls svar.
Krister Schultz
VD
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