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Stockholm har dricksvatten i världsklass!



Allt detta har inte kommit av sig självt

• Viktiga strategiska beslut i 
början av 1900-talet
– Markförvärv vid Bornsjön 
– Placering av Norsborgs

vattenverk

• Stora investeringar
– Regionala avloppsverk
– Bortledning av renat 

avloppsvatten från 
östra Mälaren Karikatyr ur ”Söndagsnisse” 19/8 1866



Läs om Stockholms Tekniska Historia

Stockholmsmonografier, utgivna av 
Stockholms Stad Liber förlag



Trots allt finns 
en sårbarhet 
i vattenförsörjningen



Vattenresurser

Ojämn fördelning i regionen

Ytvattenresurser

• Mälaren i väster (stor)

• Erken i norr 

• Bornsjön och Yngern i söder

Grundvattenresurser (åsar)

• Få i norr

• Fler i söder



Lovö

Norsborg

Görväln
Stort beroende 
av Mälaren

Ca 90% av dricksvattnet 
hämtas från östra Mälaren

Ca 5% hämtas från södra 
Mälaren

Djupdal



Vattenförsörjningen 
i Stockholms län -
distributionsområden

• Norrvatten (25%)
– Görvälns vattenverk
– Östra Mälaren

• Stockholm Vatten (65%)
– Norsborgs och Lovö vattenverk
– Östra Mälaren

• Telge Nät (5%)
– Djupdals vattenverk
– Södra Mälaren och 

Malmsjöåsen

Karta: RUFS2010



Grundstötning/
kollision

Vägverksfärja 
kollision

Brand 
Hässelbyverket

Tågolycka med 
farligt gods

Utsläpp av 
dag- och 
bräddvatten

Grundstötning/
kollision

Spillvattenledning
läckage

Många hot mot 
vattentäkten

Parasiter 
och virus



Hot mot distributionssystemet

• Ledningsbrott

• Förorening och smittspridning



Framtida utmaningar



Stockholmsregionen växer



Tillväxt i
• Regionala kärnor och förtätning
• Utanför tätorterna

RUFS, 2010



KlimatförändringarHögre 
temperaturer

Mer nederbörd

Längre 
vegetationsperiod

Kortare period 
med is

Mindre snö

Högre havsnivå

Mer extrem 
nederbörd



Mälaren – en vik av havet?

Foto: Krister Törneke

BIld: SMHI



BIld: Exploateringskontoret, 
Stockholm stad

Mälaren – en vik av havet?

Foto: Krister Törneke



Förändrad vattenkvalitet och kvantitet

• Humus

• Mikroorganismer

• Alger

• Miljögifter

• Järn och mangan

• Temperatur

• Saltvatten

• Förändrad grundvattenströmning 

• Förändrade grundvattennivåer

Foto: Per Ericsson

Foto:Stefan Löfgren



Framtida utmaningar och risker
• Ökat behov av VA-försörjning

• Ökad belastning på Mälaren

• Ökade föroreningsrisker

• Försämrad vattenkvalitet och försvårad vattenrening

• ”Cocktail”-effekter

• Reservvattenförsörjning

• Större befolkning medför allvarligare konsekvens vid störningar

Foto: Krister Törneke



Förändrade risker?
- Driftavbrott i enkelmatad huvudvattenledning

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Risk Driftavbrott i 
huvudledning

Driftavbrott i 
huvudledning

Driftavbrott i 
huvudledning

Driftavbrott i 
huvudledning

År



Förändrade risker? 
- Förorening i östra Mälaren vid två av tre vattenverk

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Risk

Förorening i 
Ö. Mälaren –
2 vattenverk

Förorening i 
Ö. Mälaren –
2 vattenverk

Förorening i 
Ö. Mälaren –
2 vattenverk

År



Förändrade risker?
- Saltvatteninträngning i östra Mälaren

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Saltvatten-
inträngning i 
östra Mälaren

Saltvatten-
inträngning i 
östra Mälaren

Saltvatten-
inträngning i 
östra Mälaren

Saltvatten-
inträngning i 
östra Mälaren

Risk

År



Vill vi ha 
vatten i världsklass 
även i framtiden?
Vad behöver då göras?



Vad behöver göras?
- och vad händer om inget görs?

• Skydd av vattenresurser
– Det kommer att saknas säkra vattenresurser för Stockholms behov

• Anpassning av reningsprocesserna
– Kranvattnet kan inte användas som dricksvatten

• Sammankoppling av distributionssystemen

• Förbättrad reservvattenförsörjning
– Långvariga avbrott i dricksvattenförsörjningen blir vanliga



Två exempel

• Yngern – en framtida 
reservvattentäkt?
– Då behövs 

vattenskydd snarast

• Erken – ett tillfälle som inte 
kommer tillbaka?
– Då behöver 

investeringarna 
anpassas



• Utveckla kompetens och delaktighet
– Stockholmarna saknar 

förtroende för kranvattnet och 
föredrar flaskvatten

Vad behöver göras?
- och vad händer om inget görs?



• Strategi för Mälaren vid höjda 
nivåer i Östersjön
– Stockholmsregionen måste 

försörjas med vatten från 
Vättern, Dalälven eller 
avsaltat havsvatten

Exploateringskontoret

Vad behöver göras?
- och vad händer om inget görs?



Vem har ansvar?

• Många aktörer och huvudmän – ansvaret 
hamnar lätt mellan stolarna

• VAS-rådet fyller en viktig funktion 
– som mötesplats
– för att ta fram beslutsunderlag

Men:
• VAS-rådet kan inte fatta de beslut som 

behövs

• Vem tar ansvar för att nästa generation 
har dricksvatten i världsklass?

Karta: RUFS2010



Tack för att ni lyssnade!
susanna.bruzell@tyrens.se

krister.torneke@tyrens.se
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