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SÄKRAR DRICKSVATTNET FÖR KOMMANDE GENERATIONER



• Välkomna!

• Presentationsrunda

• Uggleviken
– nu är vi inne i samrådsperioden

• Gestaltningsförslag
- Wingårdhs

• Frågor

Dagens agenda



• All kommunikation ska ske skriftligen till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

• Samlingssida för samråd

Viktigt om samrådsprocessen!

mailto:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2020-02200


Nu tar vi nästa steg 
och säkrar 
dricksvattnet 
här och nu 
och för kommande 
generationerStockholms framtida 

vattenförsörjning
en av Stockholms 

viktigaste satsningar
på infrastruktur 

i modern tid



5

Ekerö

Salem

Botkyrka

Haninge

Tyresö

Nacka
Värmdö

Lidingö

Stockholm

Huddinge

Strängnäs

Nynäshamn

Vi ska täcka behovet hos hushåll och 
verksamheter i 12 kommuner



Viktigt säkra hela regionens vattenförsörjning

3,4 miljoner 
invånare år 2050



Stockholms infrastruktur för dricksvattenförsörjning 
ska byggas ut, renoveras och moderniseras

Vattenverken 
i Lovö och Norsborg

50 km 
huvudvattenledningsnät 11 reservoarer
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Renovering och modernisering 
av reservoarer

Stort behov av renovering Säkerställa funktionen 
anpassat till dagens krav

Utökning av 
reservoarvolymen

Renovering av bl a 
betongkonstruktion, tak, 
ytskikt, rörsystem, pumpar, vvs, 
el- och styrsystem

Behov av ny reservoar

Nuläge Mål Åtgärder 
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Regionala
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Mark- och
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Utbyggnad
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Södertälje

System-
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Risk- och
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Fornborgsreservoaren

Projekt-
ering



Renovering och utbyggnad av 
reservoarer/vattentorn
RICKARD ANDERSSON, PROGRAMLEDARE 11 RESERVOARER



Renovering och 
kapacitetsutbyggnad 
för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen 
år 2050

Ökad
kapacitet

Ökad 
leveranssäkerhet



Samtliga 
reservoarer i behov 
av renovering och 
modernisering



Behov av ökad 
kapacitet vid 
Uggleviken



Uggleviken begränsar kapacitetsutnyttajndet för andra reservoarer 



Bräddnivå 
+5 meter

Volym

18 000 m3

27 000 m3+50%

Uggleviken begränsar kapacitetsutnyttandet för andra reservoarer 



Utredda alternativ för placering av ny reservoar

Grundläggande 
funktionskrav

– Inom försörjningsområdet
– Tillräcklig plats

– Bräddnivå 62,5 m
– Volym 27 000 m³



Övriga kriterier vid utvärdering av de olika 
lokaliseringsalternativen

• Så centralt som möjligt inom försörjningsområdet

• Nära befintligt huvudvattennät 

• Hållbar lösning som medför begränsad 
energianvändning för vattendistributionen

• Begränsad omgivningspåverkan (naturmiljö, 
kulturmiljö, stadsbild mm)

• Begränsade störningar under byggtiden

• Ekonomisk rimligt



Ugglevikens nya 
vattenreservoar

2021-06-09



Med krona och krenelering 
kröns huvudstaden av sitt 
nya vattentorn















Naturmiljö



































Fiskartorpet



Fjällgatan



Furusundsgatan



Hagaparken



Hagaparken



Hagaparken



Hagaparken



Hjorthagshöjden



Katarinavägen



Klevgränd



Observatoriekullen



Ryttarfältet



Ryttarfältet



Skansen



Uggleviksvägen



Uggleviksvägen



Östermalms IP



Tack!



Synpunkter kopplade till 
samrådet ska skickas till

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se



Tillsammans för världens 
mest hållbara stad
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