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Ang: Remissvar, sammanfattning, på samrådsförslag ”Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen RUFS 2050” och ”Samverkan och planering i östra 
Mellansverige ÖMS 2050”.   
Stockholms stad, Kommunstyrelsen, Dnr. 111-650/2016.  
Stockholms läns landsting, Dnr. TRN 2016-0047 

 
 
Med anledning av Stockholms läns landstings brev, daterat Stockholm, mars 2016, och 
Stockholm Stadshus AB e-post, daterad 18 april 2016, angående remiss ”RUFS 2010 – 
Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet”, Dnr. LS 1304-0578 med begäran 
om synpunkter kring vad som framförs i remissen, kan följande anföras. 
 
Stockholm Vattens synpunkter, sammanfattning: 
Osäkerheter finns angående 
 
• Befolkningstillväxten och dess fördelning inom länet.      
Sammanställs befolkningstillväxten utifrån de till SVAB anslutna kommunernas egna 
prognoser och översiktsplaner blir befolkningsutvecklingen ännu större och snabbare än 
enligt strukturbild B i RUFS. Enligt kommunerna Järfälla och Sundbybergs egna prognoser 
så ökar befolkningen betydligt snabbare än i tabell 3 angivna 60%. I vissa fall upp till en 
fördubbling till 2040.  

  
• Klimatförändringen avseende storlek och tidplan.  
RUFS tar upp problematiken med översvämningar på grund av regn och att klimatföränd-
ringen kan innebära en ökad risk för översvämningar. Det står vidare att ”Mälaren är en av 
Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och kan i ett längre tidsperspektiv (efter år 2100) hotas av stigande 
havsnivåer” och att ”Nya Slussen löser problemet under detta sekel”. 
 
Det står vidare i RUFS att ”Mälaren är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och kan i ett längre        
 tidsperspektiv (efter år 2100) hotas av stigande havsnivåer” och att ”Nya Slussen löser problemet under 
detta sekel”. Skillnaden i medelnivå mellan Mälaren och Saltsjön minskar från ca 0,7 m i 
nuläget till 0,2 m år 2100. Mälarens medelnivå ökar och vi får längre perioder med relativt 
höga nivåer i Mälaren.  
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- Den nya regleringen av Mälaren och ökad maximal avtappningskapacitet innebär 

en ökad säkerhet mot översvämningar ända till 2100. 
 

- Säkerheten mot saltvatteninträngning i Mälaren minskar dock redan efter år 2050 
på grund av att då står Saltsjön betydligt oftare högre än Mälarens nivå. Risken för 
låga nivåer i Mälaren ökar även i antagen framtida klimatförändring på grund av 
mindre nederbörd under sommarhalvåret. För att säkra Mälaren som vattentäkt 
efter år 2050 måste regleringen ses över i mitten av seklet.  

 
- Den snabba befolkningsutvecklingen tillsammans med den framtida klimatföränd-

ringen innebär en stor påverkan på VA-systemet. Även de yttre kraven på vad ett 
va-system ska klara, vara dimensionerat för, har ökat. VA-systemets totala funktion 
och kapacitet måste ses över i snabbare takt än tidigare för att kunna klara va-
försörjningen i en växande stad samtidigt med kraftigare regn och höjda 
vattennivåer i Mälaren och Saltsjön på grund av en pågående klimatförändring.  

 
Regionplanen bör även belysa perioden 2050 – 2100 och perioden 2100 – 2200 på grund 
av risken för en havsnivåhöjning på mer än 1 meter.  
 
Angående Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs 
Östersjökusten respektive Mälarens stränder i Stockholms län och det faktaunderlag som 
ligger till grund för dessa har Stockholm Vatten 2013 respektive 2015, vid framtagandet av 
Länsstyrelsens rekommendationer, framfört följande sypunkter: 
 

- Länsstyrelsens rekommenderade nivåer år 2100 är bra men länsstyrelsens nivåer år 
2200 bör höjas med ytterligare 1 m!  

- Samhällsviktiga/kritiska funktioner/byggnader bör placeras ytterligare ca 1m högre. 
- De angivna grundläggningsnivåerna bör gälla enbart för bebyggelse direkt vid 

strandkant.  
 
• Huvudsystem för dricksvatten. 
Stockholm Vatten, Norrvatten mm (hela regionen) måste givetvis alltid säkra sin vattentäkt 
Mälaren men bör sannolikt även inom en snar framtid säkra ytterligare en större möjlig 
reservvattentäkt, t.ex. Yngern.  
Att säkra vattentäkter (Mälaren respektive reservvattentäkter) är något som blir ännu 
aktuellare på grund av befolkningstillväxten och klimatförändringen (varmare och torrare 
somrar samt förändrad nederbördscykel under året). 
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Ang: Remissvar på samrådsförslag ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
RUFS 2050” och ”Samverkan och planering i östra Mellansverige ÖMS 2050”.   
Stockholms stad, Kommunstyrelsen, Dnr. 111-650/2016.  
Stockholms läns landsting, Dnr. TRN 2016-0047 

 
 
Med anledning av Stockholms läns landstings brev, daterat Stockholm, mars 2016, och 
Stockholm Stadshus AB e-post, daterad 18 april 2016, angående remiss ”RUFS 2010 – 
Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet”, Dnr. LS 1304-0578 med begäran 
om synpunkter kring vad som framförs i remissen, kan följande anföras. 
 
Stockholm Vattens synpunkter 
Samrådsförslaget för RUFS 2050 har en giltighet mellan åren 2018-2026 och har delmål 
för år 2030 och målår 2050 för hela planen.  
 
Osäkerheter finns angående 

- Befolkningstillväxten och dess fördelning inom länet. 
            Rufs anger en ökning med mellan 700 000 till 1,1 miljoner fler invånare år 2050    
            eller från 2,2 M invånare år 2015 till drygt 3 M invånare år 2050.  
 
Två fördelningar/Strukturbilder anges: en mer utspridd fördelning (A) och en mer 
koncentrerad fördelning (B) i länets kommuner. Se utdrag från RUFS nedan. 

 
”Skillnader i bebyggelsestruktur och täthet 
Länets kommuner har i analysarbetet delats in i tre 
zoner: kommuner i den centrala delen av regionen, 
kommuner i de inre delarna av regionen och kommuner 
i de yttre delarna av regionen. 
Stockholm, Solna och Sundbyberg tillhör den centrala 
delen. I inre delarna ingår Järfälla, Sollentuna, 
Täby, Danderyd, Lidingö, Nacka, Tyresö och Huddinge. 
I de yttre delarna ingår Upplands-Bro, Sigtuna, 
Upplands Väsby, Vallentuna, Norrtälje, Österåker, 
Vaxholm, Värmdö, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, 
Södertälje, Nykvarn, Salem och Ekerö. Andelarna av befolknings- och sysselsättningstillskottet 
är i strukturbild A fördelat på samma sätt som i 
RUFS 2010 men volymerna är högre då tidsperspektivet 
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är framflyttat till år 2050. Strukturbild B har ett 
större tillskott av befolkning och sysselsättning i kommunerna 
i regionens centrala del, och i de yttre regionala 
stadskärnorna som har en storregional koppling, 
men tillskottet är avsevärt mindre i de kommuner som 
ligger i de yttre delarna av länet. Se tabell 3. 
 

 
” 
En utveckling enligt strukturbild B ger således en mycket kraftig befolkningsökning i 
Stockholm, Solna och Sundbyberg och i närliggande kommuner.  
 
Sammanställs befolkningstillväxten utifrån de till SVAB anslutna kommunernas egna 
prognoser och översiktsplaner blir befolkningsutvecklingen ännu större och snabbare. 
Enligt kommunerna Järfälla och Sundbybergs egna prognoser så ökar befolkningen 
betydligt snabbare än i tabell 3 angivna 60%. I vissa fall upp till en fördubbling till 2040.  
 
Järfälla: 

- Under prognosperioden 2015 - 2030 kommer folkmängden i Järfälla 
               kommun att öka med 55144 invånare, från 72 429 till 127 573 personer. 

- Under perioden 2016 – 2030 planeras det att byggas 20 393 bostäder.  
 
      En fortsatt byggtakt som fram till år 2030 även för åren 2030-2040 innebär en   
      dubblering av befolkningen till 2040. 
 
Sundbyberg: 

- Från 44090 inv år 2014 till 70237 invånare år 2030. 
            Ökning med 26 147 invånare (59%) redan till år 2030 
       
       En fortsatt byggtakt år 2030 även för åren 2030-2040 innebär en dubblering av   
      befolkningen till 2040-50. 
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- Bostadsutvecklingen.   
Rufs har som delmål för år 2030:  
• Minst 9 000 och upp till 16 000 bostäder ska färdigställas varje år fram till 2030. 
Således mellan 126 000 – 224 000 bostäder till 2030. 
Anmärkning: En mycket stor andel av dessa bostäder planeras att utföras inom till 
SVAB anslutna kommuner, Stockholm, Huddinge, Nacka, Järfälla 
(avloppsansluten) och Sundbyberg (avloppsansluten).  
  

- Klimatförändringen avseende storlek och tidplan.  
RUFS tar upp problematiken med översvämningar på grund av regn och att 
klimatförändringen kan innebära en ökad risk för översvämningar. Här tas även upp 
behovet av lågpunktskartering/översvämningskartering för att identifiera 
översvämningskänsliga områden och minska risken för översvämning.  
Länsstyrelsens lägsta rekommenderade grundläggningsnivå för byggande längs 
Mälaren och Östersjökusten redovisas i Figur 12 respektive 13.  

            Det står vidare att ”Mälaren är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och kan i ett längre        
                 tidsperspektiv (efter år 2100) hotas av stigande havsnivåer” och att ”Nya Slussen löser problemet   
                under detta sekel”. 

Se utdrag från RUFS nedan.  
” 
Klimatanpassning 
De globala klimatförändringarna påverkar i sin tur alla 
delar av samhället. Blötare vintrar, torrare somrar, stigande 
hav och förändrade flöden i vattendrag och sjöar 
kan öka riskerna för översvämningar, ras och skred. 
Infrastruktur och bebyggelse, dagvattenhantering 
med mera måste allt mer anpassas för att hantera de 
förväntade förändringarna i klimatet. Genom att vara 
medveten om de möjliga framtida konsekvenserna av 
klimatförändringarna går det att minska samhällets 
sårbarhet genom fysisk planering och bygga ett långsiktigt 
robust samhälle. För Mälaren och Östersjön 
finns det sedan 2015 rekommendationer för var olika 
typer av verksamheter kan anläggas utan att det behöver 
vidtas särskilda åtgärder med tanke på översvämningsrisken. 
 
Med fler väderrelaterade kriser i framtiden drabbas 
både det privata och det offentliga och det blir därför 
allt viktigare att förebygga olika scenarier. I det hänseendet 
är det viktigt att det i tätbebyggda områden finns 
en väl utvecklad grönstruktur i form av parker, trädplanteringar, 
gröna tak etcetera. Där regleras temperaturen 
av gröna ytor, i jämförelse med ett område med 
asfalt och bebyggelse där värmen absorberas. Att 
anlägga gröna ytor blir allt viktigare i ett varmare klimat. 
Även ökade regnmängder absorberas av grönytor 
och rinner undan, i jämförelse med asfalt där vattenmängderna 
stannar kvar på marken eller överbelastar 
dagvattensystemen. Den länsövergripande lågpunktskartering 
som togs fram 2015 visar var i landskapet 
vatten kan ansamlas vid kraftig nederbörd. Lågpunktskarteringen 
kan användas av kommunen som 
ett första steg för att identifiera vilka områden som 
behöver utredas mer i detalj för att minska översvämningsrisken 
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till följd av kraftig nederbörd eller skyfall. 
Eftersom Stockholms län är ett kustnära län med 
mycket vatten är det viktigt att stärka den mellankommunala 
samverkan när det gäller översvämningsrisker 
och dricksvattenförsörjning.  
 
Dricksvattenförsörjning 
Klimatförändringarna och den snabba befolkningstillväxten 
ökar bland annat vattnets sårbarhet. Mälaren 
är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och 
kan i ett längre tidsperspektiv (efter år 2100) hotas av 
stigande havsnivåer. I skärgården är det redan idag 
problem med havsvatteninträngning i grundvattnet 
vid för stora uttag. Nya Slussen löser problemet under 
detta sekel. 
” 
” 

 
” 
 
Stockholm Vattens synpunkter: 
Den snabba befolkningsutvecklingen tillsammans med den framtida klimatförändringen 
innebär en stor påverkan på VA-systemet. Även de yttre kraven på vad ett va-system ska 
klara, vara dimensionerat för, har ökat från att klara ett så kallat 10-årsregn till ett 30-
årsregn inklusive ett påslag med + 25% på grund av klimatförändring. I vissa fall 
dimensioneras även för att klara 100-årsregn. Det betyder att Stockholm Vatten förutom 
för nya VA-system även måste se över hela det befintliga VA-systemets totala funktion 
och kapacitet i snabbare takt än tidigare för att kunna klara va-försörjningen i en växande 
stad samtidigt med en pågående klimatförändring.  
 
Projekt Slussen, del ny reglering av Mälaren inklusive ökad avtappningskapacitet, innebär 
en klar förbättring av översvämningssituationen. Dock innebär en framtida förändrad 
nederbörd med ca + 25 % en ökad risk för översvämningar. Efter år 2050/60 ökar den 
risken ytterligare då sannolikt havsnivån då stigit mer än landhöjningen.  
 
Det står vidare att ”Mälaren är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och kan i ett längre        
 tidsperspektiv (efter år 2100) hotas av stigande havsnivåer” och att ”Nya Slussen löser problemet   
 under detta sekel”. 
 
I SMHI´s rapport 
”Nr. 2014-3 SMHI – Mälarens nivå vid olika höjning av havets medelnivå i tidsperspektivet fram till år 2200” 
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redovisas följande angående vilken vattenståndsskillnad som behövs mellan Mälaren och 
havet: 
Se utdrag från SMHI´s rapport nedan: 
 
” 

” 
” 
Vilken vattenståndsskillnad behövs mellan Mälaren och 
havet? 
För att kunna hålla Mälaren på en önskad nivå krävs det en vattenståndsskillnad mellan Mälaren 
och havet. För arbetet inom projekt Slussen har tidperspektivet varit det innevarande seklet. De 
vattenståndsförändringar av havets nivå som har beaktats i arbetet har begränsats till en global 
havsnivåhöjning på + 1 m som en ungefärlig övre gräns. I kombination med landhöjningen i 
Stockholm har detta antagande approximerats konservativt till en relativ ökning av havets nivå 
på + 50 cm (nettohöjning) från 1990-2100. Förhållandet mellan medelnivå i havet och i Mälaren 
för dagens situation och utifrån antagandet om en nettohöjning med +50 cm illustreras i figur 
10. Denna ökning av havets nivå i kombination med förändrat tillrinningsmönster ligger nära 
vad den utökade kapaciteten kan klara om Mälaren ska hållas inom de nivåer som ges av 
vattendomen (Andréasson m.fl, 2011). 
Även denna ökning innebär svårigheter att reglera Mälaren inom de gränser som är acceptabla, 
om inte regleringen justeras för att fokusera mer mot översvämningssäkring. Syftet med 
strategin är att den ska fungera väl för de behov som har identifierats för de nuvarande 
klimatvariationerna. En förändring av strategin, som fokuserar mer på risk för översvämningar, 
kommer troligt att göras först då behovet uppstår. 
 

 
I dag har vi, som beskrivits tidigare, en nivåskillnad mellan Mälarens medelnivå och havets 
medelnivå på drygt 70 cm (se figur 10). Gränsen för vad som kan hanteras med Mälarens nivåer 
fortsatt inom acceptabla gränser är minst ca 20-30 cm nivåskillnad i medelvattenstånd (dagens 
nivåskillnad på drygt 70 cm - knappt 50 cm), enligt resonemanget ovan. Då erhålls högstanivåer 
i Mälaren på ca 50-60 cm över Mälarens medelvattenstånd baserat på genomförda beräkningar 
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inom projekt Slussen. Med hänsyn till osäkerheterna i denna uppskattning motsvarar detta grovt 
räknat ca 70-90 cm över havets medelvattenstånd som högsta nivå i Mälaren. Detta är en nyckel 
för att kunna skatta Mälarens framtida högstanivåer i förhållande till förändringar i havets nivå. 
Vartefter vattenståndsskillnaden mellan Mälaren och havet minskar blir det allt svårare att 
reglera Mälarens vattennivåer så att dagens variationer i vattenstånd tillåts. Det blir svårare att 
få ut vattnet från Mälaren och mer fokus hamnar automatiskt på att hålla nere nivåerna, eftersom 
vattenståndet i Mälaren oftare kommer att vara i den övre delen av det tillåtna nivåintervallet 
(vilket idag är 0,69 – 1,39 m). När skillnaden i medelvattenstånd mellan Mälaren och havet 
minskar kommer det också att bli vanligare att havets nivå kortvarigt överstiger nivån i Mälaren. 
Det är därför mycket viktigt att det går att stänga alla förbindelser mellan havet och Mälaren så 
att inte saltvatten vid dessa tillfällen tränger in i Mälaren. 
 
En förutsättning för 
bedömningarna är att den av Projekt Slussen föreslagna tappningskapaciteten och 
regleringsstrategin gäller, vilket även innebär att luckor kan stängas. En sammanställning av ett 
antal studier om havsnivåer fram till 2200 har också gjorts. Följande huvuddrag framgår av 
föreliggande rapport, med nivåer angivna i höjdsystem RH2000: 
 Samstämmighet råder om att stigande havsnivåer är ett långsiktigt problem, men få 
studier behandlar ett så långt tidsperspektiv som fram till år 2200. 
 Siffror över framtida havsnivåer i ett så långt tidsperspektiv omges av stor osäkerhet. 
Flera meters höjning av havet under de kommande århundradena, nämns dock i flera 
rapporter. 
 Medelvattenstånd vid Skeppsholmen är idag 11cm (i RH2000). Med 1m (3 m) global 
havsnivåhöjning fram till år 2100 (år 2200) beräknas medelvattenståndet till 63 cm 
(211 cm). Havsvattenstånd med återkomsttid 100 år är idag ca 116 cm. Med 1m (3 m) 
global havsnivåhöjning fram till år 2100 (år 2200) beräknas havsvattenstånd med 100 
års återkomsttid vara ca 168 cm (316 cm). 
 Idag är den genomsnittliga vattenståndsskillnaden mellan Mälaren och havet drygt 70 
cm. Vattenståndsskillnaden mellan Mälaren och havet kommer att minska. Det blir 
svårare att få ut vattnet från Mälaren och vattenstånden i Mälaren kommer oftare att 
vara i den övre delen av det tillåtna nivåintervallet. 
 Det i denna rapport förda resonemanget ger att Mälarens högsta vattenstånd i framtiden 
grovt räknat blir ca 70-90 cm över havets medelvattenstånd om havet stiger mer än 50 
cm netto (dvs. landhöjningen inkluderad). 
 Det blir också vanligare att havets nivå kortvarigt överstiger nivån i Mälaren. Därför 
behöver alla förbindelser mellan havet och Mälaren kunna stängas, för att förhindra 
saltvatten att tränga in i Mälaren. 
 Ett högsta högvattenstånd i havet varar kort tid medan en högflödessituation i Mälaren 
pågår under flera veckor. En begränsad tappningsförmåga under en kortare period 
påverkar inte Mälarens nivå nämnvärt. 
 Resultaten visar att en havsnivåhöjning i tidsperspektivet 2200 kan komma att få stor 
påverkan på Mälarens vattenstånd, vilket i sin tur kommer att leda till stora 
konsekvenser för hela Mälardalen. 
” 
Skillnaden i medelnivå mellan Mälaren och Saltsjön minskar således från ca 0,7 m i 
nuläget till 0,2 m år 2100. Mälarens medelnivå ökar och vi får längre perioder med relativt 
höga nivåer i Mälaren.  
 
Stockholm Vattens synpunkter: 

- Den nya regleringen av Mälaren och ökad maximal avtappningskapacitet innebär 
en ökad säkerhet mot översvämningar ända till 2100. 

 
- Säkerheten mot saltvatteninträngning i Mälaren minskar efter år 2050 på grund av 

att då står Saltsjön betydligt oftare högre än Mälarens nivå. Risken för låga nivåer i 
Mälaren ökar även i antagen framtida klimatförändring på grund av mindre 
nederbörd under sommarhalvåret.  
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- Mälarens medelnivå ökar och vi får längre perioder med relativt höga nivåer i 
Mälaren. Det innebär perioder med ökat inläckage av Mälarvatten i 
avloppssystemet vilket leder till ökade utsläpp av föroreningar i Saltsjön.  

 
 

- Åtgärder:  
För att säkra Mälaren som vattentäkt efter år 2050 måste regleringen ses över i 
mitten av seklet samt förslag på åtgärder tas fram. 
För att minska inläckaget av Mälarvatten till avloppssystemet måste ett 
åtgärdsprogram tas fram. 

 
 
Regionplanen bör även belysa perioden 2050 – 2100 och perioden 2100 – 2200 på grund 
av risken för en havsnivåhöjning på mer än 1 meter.  
 
Angående Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs 
Östersjökusten respektive Mälarens stränder i Stockholms län och det faktaunderlag som 
ligger till grund för dessa har Stockholm Vatten 2013 respektive 2015, vid framtagandet av 
Länsstyrelsens rekommendationer, framfört följande sypunkter: 
 

• Det är bra att länsstyrelsen anlägger ett planeringsperspektiv som sträcker sig 
fram till 2200 eftersom det är svårt att i efterhand höjdjustera en 
sammanhängande bebyggelsestruktur. 

• Länsstyrelsens rekommenderade nivåer år 2100 är bra men länsstyrelsens 
nivåer år 2200 bör höjas med ytterligare 1 m! Det är tveksamt om den valda 
säkerhetsmarginalen på 0,5 meter för havsnivåhöjningar efter 2100 utgör en 
tillräcklig säkerhet. Stiger den globala havsnivån mer än 2 meter till 2200 
kommer marginalen inte att räcka till.  

• Samhällsviktiga/kritiska funktioner/byggnader bör placeras ytterligare ca 1m 
högre. 

• För att dagvatten ska kunna avledas även vid högvatten måste mark- och 
byggnader ligga på nivåer som tillåter avledning med självfall mot recipienten. 
De angivna grundläggningsnivåerna bör således gälla enbart för bebyggelse 
direkt vid strandkant. För övrig bebyggelse/mark bör antingen marken höjas 
med ytterligare ca 1 % av avståndet från strandkant till byggnad eller med 
lutningen för avledning av ett 30-årsregn. Detta medför att lägsta mark- och 
grundläggningsnivåer måste ökas med upp till en meter för var 100:e meter man 
rör sig bort från recipienten.  

• För att spillvatten och kombinerat avloppsvatten ska kunna avledas även vid 
högvatten måste lägsta avloppsenhet i byggnad ligga på nivå som tillåter 
avledning med självfall mot bräddnivå i avloppspumpstation. Antingen höjs 
lägsta avloppsenhet som avleds med självfall med ytterligare ca 1 % av 
avståndet från strandkant till byggnad eller med lutningen för avledning av ett 
30-årsregn. 
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Översyn och förstärkning utförs även kontinuerligt av huvudsystemet för dricksvatten 
(vattentäkt, vattenverk och huvudvattennät). Stockholm Vatten, Norrvatten mm (hela 
regionen) måste givetvis alltid säkra sin vattentäkt Mälaren men bör sannolikt även inom 
en snar framtid säkra ytterligare en större möjlig reservvattentäkt, t.ex. Yngern. Att säkra 
vattentäkter (Mälaren respektive reservvattentäkter) är något som blir ännu aktuellare på 
grund av befolkningstillväxten och klimatförändringen (varmare och torrare somrar samt 
förändrad nederbördscykel under året). 
 
 

Med vänliga hälsningar 

 
 
 
 
Krister Schultz                                                                
 
                                                                                      Stefan Rosengren     
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