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Idag har vi lärt oss en hel del om riskerna i 

Stockholmsregionens vattenförsörjning



Ökad kunskap om Stockholmsregionens 

Vattenförsörjning 

• STORSTOCKHOLM

Krishantering och reservvattenförsörjning

• Reservvattenförsörjning Östra, Nordvästra och 

Sydvästra Storstockholm

• Dricksvattenförekomster i Stockholms län -

Prioritering för långsiktigt skydd

http://www.ab.lst.se/


En allvarlig störning i dricksvattenförsörjningen 

– Vad skulle kunna bli konsekvenserna?

• En tätort eller en hel kommun utan vatten 

upp till 48 timmar

• Försämrad vattenkvalitet 1 – 2 veckor 

• Vattenburen smitta

• Regional brist på dricksvatten



Förslag till åtgärder

• Skydd av vattentäkter

• Åtgärder i 

vattenverken

• Reservvatten-

ledningar

• Reservvattentäkter

• Stora investeringar 

• Avvägning mot andra 

intressen



Vad kostar det att inte 

genomföra åtgärder?

Hur stora 

samhällskostnader 

uppstår vid ett avbrott 

eller en annan störning i 

dricksvatten-

försörjningen?  

VAS-rådets rapport nr 7



Två ”typkommuner”

• Typkommun A:

20 000 invånare

Kommunal service

Skolor, butiker, småindustri

• Typkommun B:

60 000 invånare

Kommunal service

Skolor, butiker, småindustri

Akutsjukhus

Processindustri

Kraftvärmeverk



Två Scenarier

• Scenario 1:

Totalt leveransavbrott i 48 timmar

• Scenario 2:

Förorenat dricksvatten

- allt vatten måste kokas

Ett tilläggsscenario

• Scenario 2a:

Vattenburen smitta



Var uppstår de största 

kostnaderna?

• Sjukvården

• Evakuering

• Livsmedelsbutiker

• Hushåll (vid sjukdom)

• Sjukskrivning / Vård av barn

• Fjärrvärmeförsörjning
• Följdkostnader inte beräknade



Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a

Typkommun

A 7 Mkr 37 Mkr 136 Mkr

Typkommun

B 80 Mkr 160 Mkr 415 Mkr

Och totalkostnaden blir…



Definition av ”nödvatten” enligt Livsmedelsverkets handböcker?

Nödvatten: leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan 
att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel med tankar eller tankbilar)

Reservvatten: leverans av vatten från en alternativ källa eller alternativ 

huvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet

Samma scenarier:

•Scenario 1: Totalt leveransavbrott i 48 timmar

•Scenario 2: Förorenat dricksvatten, allt vatten måste kokas

Samma typkommuner:

•Typkommun A: 20 000 inv

•Typkommun B: 60 000 inv

Kan en kommun i Storstockholm försörjas med nödvatten?



Mål för nödvattenförsörjning

Scenario Behov: 

(l/pd)

Normal försörjning i fred 200

Avbrott kortare än 24h 10

Allvarig långvarig vattenbrist i fred 50

Mycket allvarig kris i fred 2-10 dagar eller uthållig 

kris under krig.

15

Överlevnad 5

Identifiera kunder med särskilda behov:

Sjukvård, livsmedelsindustri, djurhållning m.m.



Tankar för nödvattenförsörjning

• Ett fåtal egna tankar

• Avtal med grannkommuner 

om att nyttja varandras 

utrustning

• Nationella nödvattenlager 

(VAKA)

• Förpackat vatten enligt avtal 

med mejerier och bryggerier

Kommunen har ansvar för nödvattenförsörjningen
- vilka resurser har kommunen tillgång till?



Vilka resurser behöver kommunen?

Scenario 1

(leveransavbrott 48 tim)

Scenario 2

(otjänligt vatten 2 veckor)

Typkommun 

A

Typkommun 

B

Typkommun 

A

Typkommun 

B

Antal anslutna 18 000 55 000 18 000 55 000

Vattenranson invånare l/p,d 15 15 5 5

Invånare vattenbehov l/d 270 000 825 000 90 000 275 000

Åldreboenden och 

vårdcentraler vattenbehov l/d

10 000 20 000 5 000 10 000

Sjukhus vattenbehov l/d - 50 000 50 000 

Erforderligt antal tankar i 

krissituation

280 895 95 335



Analys och diskussion

• Nödvattenförsörjning är teoretiskt möjlig för en 

kommun i Storstockholm

• De beräknade kostnaderna är små i förhållande till 

de totala samhällskostnaderna vid dessa scenarier

• Det saknas beredskap för nödvattendistribution i 

tillräcklig omfattning

• Det är osäkert om det kan genomföras i praktiken



Några slutsatser

• Öka beredskapen genom samarbete

• Öka kunskapen om ledningsnätets funktion vid 

vattenbrist







Några slutsatser

• Öka beredskapen genom samarbete

• Öka kunskapen om ledningsnätets funktion vid 

vattenbrist

• Förebygg nödvattensituationer genom att investera 

i god reservvattenförsörjning



Tack för uppmärksamheten

Frågor och synpunkter:

krister.torneke@tyrens.se


