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Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV)
Om programmet
Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen har varit påtaglig under 2000-talet och den senaste RUFS:en
(Regional utvecklingsplan för Stockholms län) visar på fortsatt kraftig befolkningstillväxt fram till 2050.
Tillväxten innebär att kapaciteten i Stockholm Vatten och Avfalls anläggningar för dricksvattenproduktion
och -distribution inte kommer att räcka till i framtiden. Redan idag börjar situationen periodvis bli
ansträngd.
Vidare har Länsstyrelsen i Stockholm Län i sin Regionala Vattenförsörjningsplan pekat på nödvändigheten
att länets dricksvattenproducenter utökar sitt samarbete för att säkra dricksvattenförsörjningen i ett regionalt
perspektiv.
För att säkerställa det framtida behovet behöver en omfattande utbyggnad av det befintliga
dricksvattensystemet genomföras. Det innebär i praktiken att olika delar av systemet successivt kommer att
åtgärdas under lång tid framöver.
På grund av utbyggnadens omfattning och komplexitet valde bolaget att (år 2018) skapa ett program,
Stockholms Framtida Vattenförsörjning, SFV för utbyggnaden, innefattande tre delprogram för vattenverk,
huvudvattenledningar respektive reservoarer (vattentorn). Vidare tillsattes en specifik organisatorisk enhet
med samma namn för att kontinuerligt leda och samordna arbetet. Enheten ansvarar även för att ta fram en
välgrundad helhetsstrategi för utbyggnaden i vilken enskilda åtgärder och investeringar införlivas.
Inledningsvis har bolaget identifierat ett stort antal större och mindre åtgärder som behöver genomföras
under de nästkommande två decennierna. Totalt handlar det om uppemot ett 100-tal olika åtgärder till en
indikativ kostnad om 11-13 mdkr, varav huvuddelen planeras att genomföras mellan år 2020 och 2035.
Bolaget avser inte att söka beslut om hela utbyggnaden i ett ärende utan de ingående utbyggnadsprojekten
kommer att skrivas fram som separata investeringsärenden allteftersom arbetet fortskrider.
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Principillustration över de tilltänkta utbyggnaderna inom Stockholms Framtida Vattenförsörjning.

