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Remissvar, yttrande angående regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen-
RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Landstingets tillväxt- och regionplaneutskott har beslutat att remittera "RUFS 2010 -
underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet till berörda organisationer och 
verksamheter inom och i anslutning till Stockholmsregionen. Syftet är att samla in 
synpunkter avseende planens aktualitet och relevans. Norrvatten har, i egenskap av 
vattenproducent och leverantör av dricksvatten till norra länets kommuner, gått igenom de 
frågeställningar ni vill ha svar på och lämnat synpunkter på de delar som rör 
vattenförsörjningen. 

Vattenförsörjningen i länet behandlas huvudsakligen på sidorna 88-94 i RUFS 2010. 
Norrvatten hänvisar till sitt tidigare svar från 2008 och lämnar kompletterande kommentarer 
enligt nedan: 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa, 
med följande mål: 

• En öppen och tillgänglig region 
• En ledande tillväxtregion 
• En region med god livsmiljö 
• En resurseffektiv region 

Norrvatten kan inte se att det skulle föreligga någon förändring avseende synen på vision 
och mål. 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 
Norrvatten utgår i sitt arbete ifrån RUFS 2010 som understryker att det behövs en utveckling 
av den regionala samverkan kring vattenfrågorna, så att alla delar i länet har sin 
dricksvattenförsörjning säkrad. Sedan RUFS 2010 trädde i kraft upplever Norrvatten att den 
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regionala samverkan kring vattenfrågorna har stärkts. 

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag och hur kan det stärkas 
ytterligare? 
Ur ett dricksperspektiv har bl a följande aktiviteter på regional nivå genomförts: 

• Vattenledningen till Norrtälje är under utbyggnad. 
• Redundansledningen från Brottby ner till Åkersberga (och Vaxholm) beräknas att tas 

i drift under december 2013. 
• Norrvatten har tillsammans med Upplands Bro kommun och Sigtuna kommun 

genomfört en omfattande förstudie för att klarlägga förutsättningarna för en 
redundansledning mellan berörda kommuner. Beslut om ev utbyggnad beräknas ske 
under 2014. 

• Norrvatten har tillsammans med Stockholm Vatten initierat en förstudie för att 
klarlägga förutsättningarna för ytterligare en sammankopplingspunkt (vid Norrtull) 
mellan distributionsnäten. 

• Skyddsföreskrifterna för Norrvattens befintliga grundvattentäkter är föremål för 
revidering, och Länsstyrelsen beräknar kunna ta beslut, åtminstone för en del av 
täkterna, under 2014. 

• Den regionala samverkan kring beredskap vid avbrott i vattenförsörjningen har 
intensifierats. Bl a genomfördes en krisövning i Länsstyrelsens regi, 2013-12-02, 
med deltagande från flertalet berörda organisationer för länets norra del. 

• I VAS-Rådet (Rådet för Vatten och Avloppssamverkan i Stockholms län), där 
Norrvatten är medlem, har ett flertal rapporter tagits fram som berör 
reserwattenfrågor, klimatpåverkan inklusive saltvatteninträngning, 
nödvattenförsörjning, kostnad för störningar i dricksvattenförsörjningen m.m. 
Sammanfattningsvis är slutsatsen från dessa rapporter att dricksvattenförsörjningen i 
Stockholms län är sårbar på många sätt och att det krävs olika typer av åtgärder för 
att långsiktigt trygga denna för regionen. 

Vår förhoppning är att den ökade regionala aktiviteten i sig bli självförstärkande, dvs de 
inledda samarbetena skapar en god grund för ytterligare samarbeten kring vattenfrågorna. 

Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 
Som vi ser det är RUFS 2010:s största styrka att den ger en tydlig vägledning om 
inriktningen kring de framtida VA-frågorna. Vi upplever att RUFS 2010 på så sätt skapar en 
legitimitet hos berörda att aktivt arbeta med VA-frågorna på ett regionalt plan. 

Vi ser inte någon direkt svaghet i RUFS 2010; möjligen att materialet är digert och kan ha 
svårt att nå ut i länets alla berörda organisationer. 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
Ur ett dricksvattenperspektiv ser vi inga inaktuella delar i RUFS 2010 
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Ar utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
De regionala utmaningarna i att stärka skyddet av befintliga och potentiella vattentäkter, 
utveckla regionala VA-planer och förstärka och koppla ihop de regionala VA-systemen är 
fortfarande relevanta. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 
Vi ser den viktigaste framtida utmaningen i att kunna säkerställa a) 
reserwattenförsörjningen i Stockholmsregionen b) stärka Mälarens skydd mot ökat 
föroreningstryck i samband med snabbt växande befolkning och c) stigande halter av 
humusämnen i Mälaren, som stör de kemiska och mikrobiologiska barriärerna vid 
vattenverken, kräver på sikt utveckling av ny reningsteknik. 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår ifrån? 
Ur dricksvattenförsörjningssynpunkt är det viktigt att mer tydligt lyfta upp följande frågor: 

• Mälaren måste få ett heltäckande vattenskyddsområde. Östra Mälarens 
vattenskyddsområde är otillräckligt, eftersom eventuella föroreningsutsläpp i 
uppströms liggande delar av sjön även får påverkan på vattenkvaliteten i östra 
Mälaren. 

• Dricksvattenförsörjningen måste på ett tydligare sätt ta fram strategier för att möta de 
hot som är kopplade till klimatförändringen. 

• Den kraftigt ökande befolkningen de närmaste 35 åren inom Mälarens 
tillrinningsområde utgör ett växande föroreningshot i form av ökade utsläppsvolymer 
av dag- och avloppsvatten (miljö- och hälsofarliga ämnen, patogena 
mikroorganismer m.m.) samt ökad båttrafik (bränsleutsläpp m.m.) på sjön. 
Den kraftigt ökade befolkningstillväxten kan även innebära att vi kommer uppleva 
maxdygnsförbrukningar av vatten som vi får svårt att möta med den befintliga 
produktionskapacitet. 

/ 

AVd.chef 
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