Stockholmsregionens
gemensamma investeringsbehov
för VA-försörjning
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1. Investeringar i VA är nödvändiga
för fortsatt bostadsbyggande
viktigaste livsmedel. Varje del
av vår vardag bygger på att vi har rent vatten
i kranen och att avloppet tas om hand på ett
säkert sätt. Under miljonprogramsåren
byggdes VA-nätet, reningsverk och vattenverk
i Stockholms län ut till överkapacitet. Nu har
länets tillväxt kommit ifatt och kommunerna
står inför utmaningen att försörja en växande
befolkning med hållbara vattentjänster. För
det krävs långsiktiga investeringar.
Rådet för vatten- och avloppsamverkan i
Stockholms län (VAS), kommunernas
samverkansforum för VA-frågor, som har tagit
fram denna rapport kan konstatera att många
av länets VA-anläggningar inom kort når sina
kapacitetstak och behöver byggas ut för att
skapa möjligheter för ytterligare befolkningstillväxt.
Dessutom leder klimatförändringarna till
fler och längre värmeböljor som i sin tur leder
till längre perioder med hög förbrukning av
dricksvatten. Klimatförändringar betyder
också fler och kraftigare regn som bland annat
leder till bräddningar. Bräddningar innebär
ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten
till följd av att ledningsnät eller reningsverk är
vatten är vårt

överbelastat och vattenmängden är större än
vad VA-systemet klarar av.
Ny lagstiftning ställer också skarpare krav
på avloppsrening allteftersom anläggningarna
behöver nya verksamhetstillstånd.
Det nya säkerhetsläget gör det också viktigt
att ha kapacitet nog att säkerställa dricksvattenförsörjningen även om anläggningar är utslagna.
För att möta de här samhällsförändringarna
behöver länets vatten- och reningsverk rustas
upp och kapaciteten utökas. Under den närmsta
20-årsperioden handlar det om investeringar
på närmare 30 miljarder kronor.
För att kunna ta höjd för de nödvändiga
investeringarna behöver länets VA-taxor
höjas. I dag har en normalvilla en kostnad för
VA på cirka 6 500 kronor per år. Motsvarande
kostnad för el är 29 000 kronor.
Om vi ska kunna fortsätta leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet på ett
säkert sätt behövs en satsning på VA-tjänsterna
i Stockholms län. Länets politiker behöver
använda regionala samarbetsforum för att lyfta
VA-frågor och planera för framtida investeringar.
Om inget görs hotas både fortsatt bostadsbyggande och vattenkvaliteten i sjöar och hav.
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2. Kort om rapporten
Vatten- och avloppssamverkan i
Stockholms län (VAS) är Stockholmsregionens samarbetsforum för strategiska
vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl
politiker som tjänstemän för utbyte av
kunskap och erfarenheter i VA-frågor, initiera
olika typer av gemensamma insatser samt
för att skapa samsyn kring olika strategiska
frågor. Arbetet kan t.ex. innebära att klargöra
förutsättningar för gemensamma VAinvesteringar i regionen eller via utredningar
rådet för

tydliggöra möjligheter och hinder eller att
genomföra samlade informationsinsatser.
För att underlätta för länets politiker att
prioritera och fatta beslut i vattenfrågor har
VAS-rådet tagit fram denna rapport som
sammanfattar investeringsbehoven i större
VA-anläggningar för att säkerställa hälsa,
ut veckling och tillväxt i Stockholmsregionen.
Rapporten svarar mot åtgärd 1 i den regionala
vattenförsörjningsplanen; investeringar för
en robust dricksvattenförsörjning.

Framtagen september 2019 av: Sonny Sundelin, tf. vd, Stockholm Vatten och Avlopp. Carl-Olof Zetterman, vd, Syvab.
Johanna Lindgren, vd, Norrvatten, ordförande VAS. Anders Gelander, VA-chef, Norrtälje kommun. Linda Evjen, VA-chef, Botkyrka kommun. Sören Karlsson, vd, Roslagsvatten. Andreas Thunberg, vd, Käppalaförbundet. Thomas Fredriksson, processledare, Storsthlm. Lennart Isgren, samordnare för VAS. Peter Rohberg, Chef strategi och planering, Telge Nät och Telge Återvinning.

3. Nödvändiga investeringar
de större, gemensamma och
regionala investeringar som krävs för att möta
en ökande befolkning, klimatförändringar
och miljökrav samt ett nytt säkerhetsläge.
Gemensamt för alla investeringar är att de
påverkar fler än en kommun och är större än
500 miljoner kronor samt kommer att kräva
politiska beslut under den närmaste mandatperioden.
Sammanlagt omfattar dessa investeringar
närmare 30 miljarder kronor. Större delen
av investeringarna behöver göras inom
perioden 2020–2030.
nedan presenteras

3.1 Stockholms framtida vattenförsörjning
(SVOA)
För Stockholm Vatten och Avfall väntas
antalet anslutna till år 2050 öka från cirka
1,5 miljoner till cirka 2,15 miljoner. Enligt en
förnyad vattenprognos behöver vattenverkens
uthålliga produktionskapacitet öka med drygt
40 % för att bibehålla en robust och säker
vattenproduktion både lokalt och regionalt1.
Stockholm Vatten och Avfall behöver vidta
flera åtgärder, i såväl vattenverk som huvudvattenledningsnät och reservoarer, för att
säkra vattenförsörjningen fram till 2050. Det
gäller både ordinarie vattenförsörjning och
4

reservvattenförsörjningen för att exempelvis
kunna hantera ett större produktionsbortfall.
Genom samverkan med framförallt Norrvatten
men även Telge Nät, finns goda möjligheter
till en säkrare och robustare vattenförsörjning
inom Stockholm/Huddinge och i ett regionalt
perspektiv. Det handlar både om att renovera
befintliga vattenledningar och anläggningar
för att säkerställa nuvarande kapacitet och att
bygga om/ut för att öka kapaciteten. Bland
annat planeras utbyggnad av fler långsamfilter på Norsborgs vattenverk, en helt ny
produktionsanläggning vid Lovö vattenverk
och renovering av 12 vattenreservoarer.
Dessa åtgärder utgör investeringsprogrammet Stockholms framtida vattenförsörjning.
3.2 Utbyggnad Görvälnverket (Norrvatten)
Invånarantalet i Norrvattens i medlemskommuner beräknas öka från dagens
630 000 till 1 miljon år 2050. För att möta
medlemskommunernas expansion behöver
Norrvatten öka sin produktionskapacitet
med 75 %. Behovet av rent vatten överstiger
periodvis produktionskapaciteten vilket
riskerar att en del abonnenter blir utan
vatten. Norrvattens vattenverk Görväln-
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verket behöver därför byggas ut för högre
produktionskapacitet2. Dessutom behövs
investeringar i reningsteknik för att hantera
framtida föroreningar till följd av klimatförändringar. Det krävs även investeringar
i förbättrad kapacitet och leveranssäkerhet i
ledningsnätet samt för att utöka reservvattenkapaciteten.
3.3 Telge Nät
Telge Nät försörjer Södertälje och Nykvarns
kommuner med dricksvatten. Man kan upprätthålla sin vattenproduktion en tid även om
tillförseln av infiltrationsvatten från Mälaren
upphör. Om grundvattenmagasinet är välfyllt
kan hela behovet tillgodoses under minst
en månad3. Telge Nät har utrett flera olika
alternativ för att öka sin redundans och få
tillgång till begränsad och/eller långvarig
reservvattenförsörjning. En fördjupad
förstudie pågår.
3.4 Himmersfjärdsverket (Syvab)
Himmerfjärden, där Himmersfjärdsverket
släpper ut sitt renade avloppsvatten, har
klassats till måttlig ekologisk status och
åtgärder i minskade utsläpp kommer därför
att krävas för att uppnå en god ekologisk
status enligt EU:s vattendirektiv4.
För att klara de skärpta reningskraven
krävs investeringar i en ny processanläggning
och torkanläggning för slam. Målsättningen är
att den uppgraderade anläggningen inte ska
öka energiförbrukningen samt kunna minska
behovet av insatskemikalier. När ombyggnationen är klar kommer anläggningen att
kunna behandla läkemedelsrester och ska gå
att kompletteras och byggas ut allt eftersom
nya krav och högre flöde tillkommer.
3.5 Käppalaverket (Käppalaförbundet)
För att klara nya utsläppsvillkor enligt ett
nytt verksamhetstillstånd som gavs i slutet av
2017 av länsstyrelsen och samtidigt hantera
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en befolkningsökning krävs en ombyggnad av
Käppalaverket. Efter ombyggnaden kommer
verket att klara att rena avloppsvattnet från
900 000 personer, jämfört med de cirka
700 000 som det idag klarar av.
Ombyggnaden innefattar bland omfattande
åtgärder i de centrala reningsstegen med ny
anläggning för kemisk fosforavskiljning,
dosering av kol till den biologiska reningsprocessen, ny anläggning för rening av kväverika internströmmar i reningsverket, nya
luftarsystem, förstärkt kvävereningskapacitet
och förberedelser för läkemedelsrening.
3.6 Anslutning Vaxholm Österåker
(Käppalaförbundet)
För att långsiktigt säkra reningskapaciteten
för Österåkers kommun och Vaxholms stad,
pågår förhandlingar med Käppalaförbundet
om en utbyggnad av avloppssystemet från
Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet, en utbyggnad som även skulle
förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby
och Vallentuna. Jämte dessa förhandlingar
pågår även en förstudie om ett eventuellt nytt
reningsverk för de båda kommunerna. Likaså
pågår en utvärdering av utbyggnaden av
befintliga reningsverk för att möta morgondagens behov.
3.7 Fördubblad kapacitet Henriksdals
reningsverk (SVOA)
I projektet Stockholms framtida avloppsrening
fördubblas kapaciteten på Henriksdals
reningsverk. Projektet innebär också att
Bromma reningsverk stängs och en ny
14 kilometer lång avloppstunnel dras
30–90 meter under marken från Bromma till
Henriksdal.
Ombyggnationen är nödvändig för att möta
befolkningsökningen i Stockholm och på
grund av att Bromma reningsverk stängs
renas avloppsvattnet mer effektivt och
antalet bräddningar kan minimeras.

Stockholm Vatten och Avfall. (2018). Stockholms framtida vattenförsörjning

www.insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1948396
2

Norrvatten. (2018). Årsredovisning 2018.

www.norrvatten.se/contentassets/1a50e99f87c44238aa225c51bdbf9db7/norrvatten_arsredovisning_2018_webb_tillg.pdf
3

Stockholms läns landsting (2018). Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.

www.insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1967531
4

Länsstyrelsen. (2019). Vatteninformationssystem Sverige

www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA55952587
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4. Framtida investeringar
investeringar som påverkas
av i dag oklara faktorer som krav på läkemedelsrening och slamhantering.
nedan redovisas

4.1 Regional slamförbränning
Skulle det komma krav på slamspridning på
jordbruk innebär det att nuvarande strategi
för avsättning av slam från reningsverk och
rötanläggningar inte längre är hållbar. För
att hantera slammet krävs en investering i en
regional slamförbränningsanläggning med
fosforåtervinning.

4.2 Läkemedelsrening
För att klara av att rena läkemedelsrester
krävs ombyggnad av reningsverken. Dock
väntas större investeringar i ny teknik dröja
ett antal år innan nya krav faktiskt har
formulerats från tillsynsmyndigheten. Vilka
läkemedel samt vilka nivåer som måste
uppfyllas är i dagsläget inte klart. Med den
information som finns tillgänglig idag är
ozonering och filtrering med aktivt kol på det
utgående vattnet den mest troliga tekniken.
Käppalaförbundet, som kommit långt i dessa
frågor, bedömer att det kommer att finnas
lagkrav på att rena läkemedel i framtiden.

5. Finansieringsförutsättningar
sverige är taxefinansierade,
endast i undantagsfall finansieras de av skattemedel. Hur hög taxan är bestämmer varje
enskild kommun men det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är
nödvändiga för att ordna och driva VAanläggningen. VA-verksamheterna får alltså
inte gå med vinst5.
I Stockholms län är den genomsnittliga VAtaxan för en normalvilla 6 500 kronor per år.
Motsvarande kostnad för el är 29 000 kronor.
va-verksamheterna i

5

Kostnaderna per liter vatten varierar från
Solnas 2,16 öre till Norrtäljes 7,63 öre6.
Stora delar av anläggningarna är helt
avskrivna trots att avskrivningstiderna är
långa. Dagens bokförda värde motsvarar
därmed bara en bråkdel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Detta medför att
verksamheterna måsta låna för att finansiera
nya anläggningar eller för att förnya befintliga
anläggningar.

Prop. 2005/06:78 Allmänna vattentjänster

www.lagen.nu/prop/2005/06:78
6

Svenskt Vatten. (2018). Taxeundersökning

www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-juridik/va-statistik/taxeundersokning/
6
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6. Nulägesbeskrivning
det första kommunala
vattenverket i Stockholm och under det
senaste seklet har VA-systemen byggts ut.
Merparten av VA-ledningsnätet byggdes
under 60- och 70-talen och den tekniska
livslängden närmar sig sitt slut.
I hela landet investeras 12 miljarder per år
i infrastrukturen för kommunal vatten- och
avloppsförsörjning7. Enligt Svenskt Vatten
skulle investeringsnivån under kommande
20 åren behöva öka med 35 procent för att
klara ett säkert dricksvatten och rena sjöar
och hav. För att finansiera denna ökning
kommer VA-taxorna att behöva fördubblas i
dagens penningvärde de kommande 20 åren.
I Stockholm har samverkan kring vattenoch avloppsförsörjning blivit en modell som
lett till samordningsvinster och stordriftsfördelar. Samtliga länets 26 kommuner ingår
i någon form av samverkan kring vatteneller avloppsförsörjning. Kommunalförbundet Norrvatten bildades exempelvis redan år
1926 i syfte att ha gemensam dricksvattenproduktion i tre kommuner. Idag är det 14
kommuner som ingår i förbundet som förser
25 % av invånarna i Stockholms län med
dricksvatten. Norrvatten, SVOA och Telge
Nät förser tillsammans drygt 2 miljoner
invånare i länet. Motsvarigheter på avloppssidan är Käppalaförbundet, SVOA och Syvab
som tillsammans renar avloppsvattnet från
över 2 miljoner invånare i länet.
Vatten- och avloppsförsörjningen är organiserad i olika former, men oavsett så är länets
alla kommuner beroende av varandra för en
trygg och fungerande försörjning. Ansvaret
att förse medborgarna med dricksvatten
och avloppstjänster är kommunalt, men i
Stockholms län är dricksvattenförsörjningen
och avloppsreningen regional och bygger på
samverkan.
Anslutningen av nya kommuner och
samverkan kring utbyggnader till följd av nya
krav förutsätter interkommunala beslut.
redan 1861 byggdes
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Det måste finnas en gemensam målbild och
strategi för länet. För samverkan av dricksvattenförsörjningen i länet har en regional
vattenförsörjningsplan tagits fram av länsstyrelsen, Region Stockholm och Storsthlm.
Planen är förankrad inom länets kommuner
och beskriver målsättningar och strategier för
en trygg och säker dricksvattenförsörjning.
På avloppssidan finns ingen liknande plan,
varför gemensamma målsättningar och
strategier saknas på regional nivå.
6.1 De regionala verken
I Stockholmsregionen finns det fem vattenverk och fyra reningsverk som är av regional
betydelse. Tillsammans levererar de VAtjänster till över två miljoner människor över
hela regionen (se karta).

Görvälnverket

Görvälnverket ägs och drivs av Kommunalförbundet Norrvatten och producerar dricksvatten till 630 000 invånare i 14 medlemskommuner. De kommuner som får sitt
dricksvatten från Norrvatten är: Danderyds
kommun, Järfälla kommun, Knivsta kommun,
Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad,
Täby kommun, Upplands-Bro kommun,
Upplands Väsby kommun, Vallentuna
kommun, Vaxholms kommun och Österåkers
kommun.

Lovö och Norsborgs vattenverk

Lovö och Norsborgs vattenverk ägs och drivs
av Stockholm Vatten och Avlopp. Vattenverken producerar dricksvatten till närmare
en 1,5 miljon människor i 12 kommuner. De
levererar dricksvatten till Stockholms stad,
Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Ekerö
kommun, Haninge kommun, Lidingö kommun,
Nacka kommun, Nynäshamn kommun,
Salems kommun, Strängnäs kommun, Tyresö
kommun och Värmdö kommun.

Svenskt Vatten. (2017). Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp

www.svensktvatten.se/globalassets/rapporter-och-publikationer/externa-rapporter/va-kostnader_0905.pdf
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Djupdals vattenverk

Vattenverket är beläget i Södertälje och drivs
av Telge Nät och levererar årligen dricksvatten till cirka 90 000 människor i Södertälje
och Nykvarns kommuner.

Käppalaverket

Avloppsreningsverket invigdes 1969 och
drivs av Käppalaförbundet och renar avloppsvatten från cirka 600 000 människor i
elva medlemskommuner och industriavlopp
motsvarande 100 000 personer. De kommuner
som ingår är: Danderyd kommun, Lidingö
kommun, Nacka kommun, Sigtuna kommun,
Sollentuna kommun, Solna kommun, Täby
kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands
Väsby kommun, Vallentuna kommun,
Värmdö kommun. Delar av Järfällas avloppsvatten tas också emot, kommunen är dock
inte medlem i förbundet.

Himmerfjärdsverket

Reningsverket invigdes 1974 och drivs av
SYVAB. Verket renar avloppsvatten från
Botkyrka kommun, Huddinge kommun,
Nykvarn kommun, Salem kommun, sydvästra Stockholm samt Södertälje kommun.
Cirka 350 000 människor är anslutna till
Himmerfjärdsverket.

Bromma reningsverk

Reningsverket består av två anläggningar
och renar avloppsvatten från cirka 290 000
människor i västra Stockholm, Sundbyberg
kommun, samt Järfälla och Ekerö kommuner.

Henriksdals reningsverk

Henriksdals reningsverk är det största i
Stockholmsområdet och ett av de största
verken i Europa. Reningsverket renar avloppsvatten från cirka 752 000 människor
från Stockholms centrala och södra delar
samt från Nacka kommun, Tyresö kommun,
Haninge kommun och Huddinge kommun.

Figur 1: De regionala vatten- och reningsverken. Vattenverken i blått och avloppsverken i rött.

7. Omvärldsfaktorer
tre trender som påverkar
behovet av investeringar i VA-anläggningar.
Det är befolkningstillväxten, klimatförändringarna och miljökrav samt det nya
säkerhetsläget.
vi ser framförallt

7.1 Befolkningstillväxt
Enligt Region Stockholms prognos kommer
antalet invånare i Stockholms län öka med
en miljon fram till 2050, från dagens 2,3
miljoner personer till 3,4 miljoner personer.
8

Befolkningen ökar med i genomsnitt 34 400
personer årligen, det vill säga cirka 1,5 procent
per år8.
I länets kommuner planeras över
300000 nya bostäder mellan 2018 och
20309. Under den kommande 12-årsperioden planeras det med andra ord lika
många lägenheter som det byggdes under
40-årsperioden 1978–2017. Stockholm är
den kommun i länet där det planeras flest
bostäder, 98 000 fram till 2030.
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Befolkningstillväxten innebär nya utmaningar
och förutsättningar för VA-verksamheterna.
Många av anläggningarna når inom kort sina
kapacitetstak och behöver byggas ut för att
skapa möjligheter för ytterligare befolkningstillväxt. För att Stockholmsregionen ska kunna
växa och utvecklas krävs rent dricksvatten
och fungerande avlopp.
Under en lång period, nära 50 år, har
vattenförbrukningen i Stockholm län varit
relativt konstant10. Sedan 1970-talet har
antalet invånare fördubblats, medan den
totala vattenförbrukningen legat still. Tack
vare allt mer vattensnåla installationer, som
duschar, toaletter och diskmaskiner, har
vattenförbrukningen per person minskat.
Vi har inte behövt tillverka mer dricksvatten
utan de investeringar som gjordes på 1940och 1960-talen har räckt till.
Nu är läget annorlunda. Trenden de senaste
åren är att vattenförbrukningen per år stiger.
Den främsta anledningen är att befolkningsökningen nu överstiger minskningen i vattenanvändning per person11.
För att möta den ökade vattenförbrukningen krävs en kraftfull ökning av
vattenproduktionen i regionen.
Befolkningsökningen innebär också att
exploaterings- och förtätningstrycket i länet
ökar. Exploatering och förtätningar innebär
att konkurrensen om plats i gaturum och
parkmiljöer blir större. För att klara av uppdraget att leverera dricksvatten och ta hand
om avloppsvatten behöver VA-aspekterna av
exploatering tas in tidigt i planeringen och
samordnas med andra intressen som har
behov av plats i gaturummet.

8

7.2 Klimatförändringar och miljökrav
Drygt två miljoner människor får i dag sitt
dricksvatten från Mälaren12. Samtidigt som
Mälaren är länets absolut viktigaste dricksvattentäkt används den som recipient för
renat avloppsvatten och dagvatten, som
transportled för sjöfart med bland annat
transport av farligt gods, samt för friluftsliv
och rekreation. Dessutom påverkas vattenkvaliteten i Mälaren av en mängd möjliga
föroreningskällor inom tillrinningsområdet.
Förändringar i klimatfaktorer som
temperatur, nederbördsvariationer och flöden
skapar nya utmaningar för både dricksvattenproduktionen och avloppshanteringen.
De ökade nederbördsmängder som klimatförändringarna medför ökar risken för höga
nivåer av föroreningar i råvattnet som i sin tur
ställer högre krav på vattenverkens rening.
Eftersom dagvattensystemet är sammanbyggt
med avloppssystemen på många platser kan
kraftig nederbörd också innebära bräddningar
av orenat avloppsvatten. Kombinerade system
gör också att vi i onödan använder våra
avloppsreningsverk och ledningskapacitet
till att hantera dagvattenflöden istället för
spillvatten. För att motverka detta krävs fördröjning av regnvatten i högre utsträckning
och separat hantering av dagvatten.
Fler och längre värmeböljor kommer leda
till längre perioder med hög förbrukning
av dricksvatten. Trots att tillgången till
råvatten är god tack vare Mälaren riskerar
produktionskapaciteten i vattenverken att inte
räcka till under längre torrperioder13.

Länsstyrelsen Stockholm. (2019). Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019.
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Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av
kväve och fosfor till Östersjön eftersom dessa
ämnen bidrar till övergödningen.
Åtagandena regleras i Baltic Sea Action Plan
och i EU:s vattendirektiv som också ställer
krav på andra substanser som läkemedelsrester och organiska miljögifter. Detta har lett
till allt skarpare krav på avloppsrening, både
vad gäller existerande rening av kväve och
fosfor men även kommande nya tekniker som
läkemedelsrening. Allteftersom anläggningarna
behöver nya verksamhetstillstånd kommer
skärpta reningskrav ställas med omfattande omoch nybyggnation av reningsverken som följd.
7.3 Nytt säkerhetsläge
Hotbilden för terrordåd har ökat globalt.
Sverige har en förhöjd terrorhotbild14.
Skydds- och säkerhetsarbete har fått större
betydelse i takt med att hotbilden förändrats
och omvärlden blivit allt mer osäker.
Vattentjänster utgör en viktig samhällsfunktion och är en del av totalförsvaret.
Vattenanläggningarna lyder under säkerhetslagen och säkerhetsskyddslagen. Vatten är
sårbart för sabotage då det utgör en effektiv
bärare som är lätt att sprida och når ut till
många, därför är det viktigt att skydda dricksvattenanläggningar och ha marginaler och
reservvatten att säkerställa dricksvattenförsörjningen även om anläggningar skulle
slås ut.
De större dricksvattenaktörerna i Sverige
har numera ett seriöst säkerhetsskyddsarbete
och arbetar mer eller mindre dagligen med
säkerhet och skyddsfrågor.
Även avloppsreningsverken måste ta den
höjda säkerhetsbilden i beaktande. Framförallt stora reningsverk i tätbebyggelse kan vid
till exempel IT-attacker mot styrsystem leda
till omfattande smittspridning i samhället.
För att möta ett förändrat säkerhetsläge
krävs investeringar i kapacitet för att kunna
öka säkerhetsmarginaler och stärka reservkapaciteten.

14

7.4 Övriga omvärldsfaktorer
Förutom de tre omvärldsfaktorerna ovan
som påverkar investeringsbehovet just nu
finns ett antal mer osäkra faktorer som kan
komma att påverka behovet i framtiden.
Bland dem finns till exempel:

7.4.1 Ökade krav på hantering av avloppsslam
Under 2019 ska en utredning presenteras på
uppdrag av regeringen för att beskriva hur
fosfor ska återföras till det naturliga kretsloppet samtidigt som slamspridning förbjuds. I dag har reningsverken en väl uppbyggd struktur för återföring av fosfor till
jordbruken via slamspridning inom ramen
för kvalitetssystemet Revaq. Utfallet från
utredningen kan medföra krav på nybyggnation av förbränningsanläggningar i
regionen där slammet istället kan förbrännas.

7.4.2 Inläckage av vatten

Med skärpta krav på rening av miljöstörande
ämnen i avloppsvattnet ställs också krav på
att så kallad ”bräddning”, att avloppsvatten
släpps ut orenat vid hydraulisk överbelastning, mer eller mindre helt upphör. En
avgörande fråga för reningsverken är då att
mängden ovidkommande vatten, allt vatten
som inte är avloppsvatten, på sikt minskar.
Nödvändiga åtgärder är renovering av gamla
ledningsnät och justering av felkopplat dagvatten. Arbete är mycket omfattande och
långsiktigt och spänner över samtliga
kommuner i regionen.

7.4.3 Ökat behov av reinvesteringar i åldrad
infrastruktur
Stora delar av ledningsnätet, tunnlar och
avloppsreningsverken har inte genomgått
större renoveringar sen 50- och 60-talet.
En stor underhållsskuld finns således att
hantera.

Säkerhetspolisen. (2019). Bedömning av terrorhot för 2019.

www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-03-22-bedomning-av-terrorhotet-for-2019.html
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8. Slutsats
i länets vattenoch avloppsförsörjning. För att säkerställa
Stockholmsregionens fortsatta tillväxt, möta
klimatförändringarna och ett nytt säkerhetsläge behöver Stockholms läns kommuner
kraftsamla kring vattenfrågorna. De
kommande satsningarna måste upp på den
politiska dagordningen och den långsiktiga
finansieringen av investeringarna måste
säkerställas. Det kommer krävas höjningar
nu behövs investeringar

av VA-taxorna i länet. De beslut om nya
planer för bostäder och verksamheter som
tas i länets kommuner innebär indirekt även
ett beslut om utbyggnad av VA-systemen.
För att klara av att leverera högkvalitativt
dricksvatten och ta hand om avloppsvatten för
en växande befolkning kommer det förutom
dessa investeringar också krävas ett fortsatt
fokus på effektiv vattenanvändning, minskat
läckage och skyddade vattentäkter.
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