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Norrvattens medlemskommuner för beslut i Kommunstyrelsen 

Hemställan att godkänna Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning 

Bakgrund 

Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14 medlemskommuner med 
drygt 600 000 invånare i norra Stockholmsregionen. I regionen finns ett stort antal 
samhällskritiska funktioner som Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och 
Arlanda flygplats vars verksamheter förutsätter en säker dricksvattenleverans. 

2018 slog vattenförbrukningen i Norrvattens medlemskommuner alla tidigare rekord. I maj 
var förbrukningen upp till 35 % högre än normalt och produktionen på Görvälnverket låg 
nära max.kapaciteten under drygt en månad. Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall 
gick tillsammans ut med vädjan till allmänheten om att spara vatten. Många hjälpte till att 
sprida den, men effekten uteblev. 

Norrvattens dricksvattenproduktion har legat på en relativt stabil nivå sedan 1970-talet trots 
att antalet invånare fördubblats under denna period. Detta beror på en kontinuerlig 
minskning av vattenanvändningen i hushållen tack vare installation av vattensnål teknik. 
Trenden de senaste åren är att den totala vattenförbrukningen per år stiger, vilket beror på 
den snabba befolkningsökningen i medlemskommunema. Åtgärder planeras och genomförs 
för att öka produktionskapaciteten på kort och lång sikt. Det kommer dock ta många år innan 
Norrvatten har hunnit bygga ut vattenverket och har en utökad produktionskapacitet. 

De mest kritiska perioderna för Norrvatten, då vattenförbrukningen är som störst, infaller 
under varma försommardagar under maj och juni då såväl allmänhet som kommuner 
bedriver vattenförbrukande aktiviteter. Under senare år har dessa perioder tenderat att vara 
under flera veckor vilket har gett Norrvatten ett mycket ansträngt produktionsläge med 
påföljande risk för störningar i dricksvattenleveransen. Norrvatten behöver därför, 
tillsammans med medlemskommunema, vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen 
under dessa perioder. Medlemskommunema har uttryckt önskemål om att Norrvatten ska ta 
fram riktlinjer i syfte att alla 14 medlemskommuner ska agera på ett likartat sätt i dessa 
frågor. 
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