Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/1022)

Reviderat inriktningsbeslut Ugglevikens reservoar

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Inriktningen för projekt Ugglevikens reservoar till en total
investeringsutgift, enligt bilagan till utlåtandet godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Under slutet av 2017 och 2018 har utredningen gällande projekt Ugglevikens
reservoar återupptagits och drivits vidare. En fördjupad förstudie är framtagen
som visar ett relativt detaljerat förslag på den färdiga anläggningen och hur
genomförandet kan gå till.
Projektets mål är att bygga en ny reservoar på platsen där befintlig
reservoar står. Baserat på den utredning som gjorts bedöms att ett
inriktningsbeslut bör fattas på den indikativa projektkostnad som redovisas i
bilaga 1. Styrelsen för Stockholm Vatten AB har beslutat om 75 mnkr för
framtagande av underlag inför genomförandebeslut.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.
Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB anser att det är bra att
den nya reservoaren i Uggleviken kan placeras på samma plats där den gamla
står. Det framstår också som en bra lösning med att bygga i etapper så att
funktionen av en reservoar kan bibehållas under hela projektgenomförandet.
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Mina synpunkter
Stockholmarna blir fler och det ställer högre krav på tillgängligt dricksvatten.
Därför är det nödvändigt att staden kontinuerligt genomför förstärkningar som
behövs i våra drickvattenreservoarer, ledningsnät samt tillhörande vattenverk.
Den nya reservoaren i Uggleviken bidrar i detta arbete. Det är angeläget att de
ekonomiska riskerna och framtida revideringar i projektet minimeras. Vid
genomförandebeslutet ska omfattningen av projektet vara känt och kalkylerat
för att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv anläggning och en
framgångsrik upphandling.
Bilaga
Investeringskalkyl (SEKRETESS)
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Inriktningen för projekt Ugglevikens reservoar till en total
investeringsutgift, enligt bilagan till utlåtandet godkänns.

Stockholm den 18 december 2019
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Anna König Jerlmyr
Mats Larsson

2

Ärendet
Under slutet av 2017 och 2018 har utredningen gällande Uggleviken
återupptagits och drivits vidare. En fördjupad förstudie är framtagen som visar
ett relativt detaljerat förslag på den färdiga anläggningen och hur
genomförandet kan gå till.
Projektet planerar efter fördjupad utredning att ansöka om bygglov för
ombyggnad och etablering hösten 2019. Platsen omfattas av
områdesbestämmelser men är inte detaljplanelagd.
Projektets mål är att bygga en ny reservoar på platsen där befintlig
reservoar står. Den nya reservoaren ska bestå av tre behållare och ha en
bräddnivå som ligger fem meter över befintlig reservoars bräddnivå.
Höjningen medför att volymen ökar med ca 50 procent från 18 000 m3 till 27
000 m3.
Projektet genomförs inom ramen för Program 11 Reservoarer och utgör en
del av Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV).
Baserat på den utredning som gjorts bedöms att ett inriktningsbeslut bör
fattas på den indikativa projektkostnad som redovisas i bilagan. Styrelsen för
Stockholm Vatten AB har beslutat om 75 mnkr för framtagande av underlag
inför genomförandebeslut.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och Stadshus AB som lämnar
ett gemensamt tjänsteutlåtande.
Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB anser att det är bra att
den nya reservoaren i Uggleviken kan placeras på samma plats där den gamla
står. Det framstår också som en bra lösning med att bygga i etapper så att
funktionen av en reservoar kan bibehållas under hela projektgenomförandet.

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB
Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma
tjänsteutlåtande daterat den 14 juni 2019 har i huvudsak följande lydelse.
En snabbt växande stad i kombination med pågående klimatförändringar ställer
höga krav på stadens dricksvattenförsörjning. Stadsledningskontoret och
koncernledningen anser att det är nödvändigt att genomföra de förstärkningarna som
behövs i våra drickvattenreservoarer, ledningsnät samt tillhörande vattenverk.
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Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att det är bra att den nya
reservoaren i Uggleviken kan placeras på samma plats där den gamla står. Det
framstår också som en bra lösning med att bygga i etapper så att funktionen av en
reservoar kan bibehållas under hela projektgenomförandet.
Stadsledningskontoret och koncernledningen vill uppmana projektet att använda
tiden fram till genomförandebeslut till att säkra en större del av projektbudgeten för att
minimera de ekonomiska riskerna i projektet och att undvika framtida revideringar av
ett kommande genomförandebeslut. Vid genomförandebeslutet ska omfattningen av
projektet vara känt och kalkylerat för att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv
anläggning och en framgångsrik upphandling. Det är även viktigt att eventuella
kvarstående osäkerheter benämns och tillhörande konsekvenser av dessa beskrivs. Det
är av stor betydelse att hänsyn visas till miljö där projektet genomförs.
Projektet är att definiera som stort projekt (större än 300 mnkr) enligt
kommunfullmäktiges investeringsregler.
Stadsledningskontoret och koncernledningen uppmanar Stockholm Vatten AB att
kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med
lägesredovisningar i samband med tertialrapportering. Vid större avvikelser ska
bolaget återkomma med särskild lägesredovisning till styrelse och koncernledning.
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