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1 Inledning 
1.1 Syfte 
Täby kommun ska ta fram en VA-plan för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus. 
Syftet är att få ett verktyg för planering av vatten- och avloppsförsörjningen i hela 
kommunen, både inom och utom nuvarande VA-verksamhetsområde. Arbetet är tänkt 
att genomföras enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-
planering, Rapport 2014:1. Vägledningen förordar att arbetet startar med att en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp med tillräckliga resurser tillsätts och att denna får 
ett tydligt uppdrag. Första steget är att utarbeta en VA-översikt som beskriver 
omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och framtida behov. Här beskrivs vilka 
strategiska frågor som verksamheten står inför. Därefter beslutas om vägval för 
hantering av olika frågor. Dessa sammanställs i en VA-policy med riktlinjer, 
ställningstaganden och prioriteringsgrunder. Själva VA-planen tas fram utifrån VA-
översikten och VA-policyn och innehåller en plan för såväl den allmänna anläggningen 
som för VA-försörjningen utanför verksamhetsområdet. VA-planen revideras lämpligen 
minst en gång per mandatperiod. 
 
I Täby har ingen förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsatts för att utföra arbetet med 
VA-plan, då i princip all VA-försörjning hanteras inom befintlig verksamhetsområde 
och kommande exploateringsområden planeras ingå i framtida verksamhetsområde. 
Detta dokument utgör första steget i VA-planeringen, VA-översikt för Täby kommun. 
Syftet med VA-översikten är att belysa nuläget, problem och behov samt identifiera 
kommunens strategiska frågor, det vill säga de frågeställningar där det behövs ett 
principiellt ställningstagande från kommunledningen. Detta ger ett bra underlag för en 
VA-policy och för det fortsatta arbetet med kommunens VA-plan. VA-översikten 
omfattar hela kommunens VA-försörjning, det vill säga dricksvatten, spillvatten, dag- 
och dränvatten. 
 
1.2 Geografiskt läge och befolkning 
Täby kommun ingår i regionen Stockholm Nordost, som utöver Täby består av 
Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. I Täby går planeringen för ett 
ökat bostadsbyggande i ett högt tempo. Samtidigt pågår dubbelspårsutbyggnaden av 
Roslagsbanan, som efter beslut i den så kallade Sverigeförhandlingen ska förlängas till 
Stockholms city, via Odenplan. Centrala Täby ska utvecklas och byggas som en tätare 
och mer blandad bebyggelse i närhet till kollektivtrafik. Stadskärnan ska utvecklas till 
nordostsektorns naturliga målpunkt för resor och service, med hög tillgänglighet till hela 
Stockholmsregionen. 
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Tabell 1. Befolkningsutveckling och prognos1) för Täby kommun 1950-2050. 
År Befolknin

g 
Prognos enligt TRF1) 

Låg 
Prognos enligt TRF1) 

Bas 
Prognos enligt TRF1) 

Hög 

1950 10 343    
1960 21 413    
1970 38 406    
1980 47 105    
1990 56 714    
2000 60 197    
2010 63 789    
2015 68 281 68 300 68 300 68 300 
2020  75 400 79 000 78 400 
2030  88 400 98 100 100 100 
2040  100 700 113 100 121 300 
2050  113 300 127 200 142 700 

 

 
Figur 1: Befolkningsutveckling och prognos för Täby kommun 1950-2050. 

Prognosen visar på en fördubbling av befolkningen från 2015 och på 25-30 års sikt. Detta 
kommer att vara en utmaning och kraftigt ianspråkta eventuell överkapacitet hos de 
allmänna VA-anläggningarna. Det är nödvändigt att utreda när kapacitetstaket nås i olika 
anläggningsdelar och göra erforderliga förstärkningar vid rätt tidpunkt. 
 
1.3 Organisation 
Kommunstyrelsen i Täby leder förvaltningen av kommunen och samordnar bland annat 
utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av den 
kommunala verksamheten. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för ärenden 
som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar.  

                                                 
1) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting. Framskrivningar 
av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige. Rapport 2017:2 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060

Befolkningsutveckling  och prognos

Låg Bas Hög



 

  
 RAPPORT                           
 2018-02-07   
    
  

 

 

6(34)  

VA-enheten inom Teknik- och stadsmiljöavdelningen på Samhällsutvecklingskontoret 
verkställer huvudmannaskapet för den allmänna VA-anläggningen. I det ingår 
sammanfattningsvis: 

• planering av VA-verksamheten, VA-utbyggnad och förnyelse av den allmänna 
anläggningen 

• framtagande av underlag för VA-verksamhetens finansiering 
• verkställande av utbyggnads- och reinvesteringsbeslut 
• drift och förvaltning av den allmänna VA-anläggningen. 

 
Det stora antalet nya detaljplaner och planering för utbyggnad av den allmänna 
anläggningen ställer höga krav på delaktighet och kunskap hos VA-enheten. 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd, SRMH, är gemensam miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet för Täby och Vaxholm. SRMH:s uppdrag är bland annat att 
svara för Täbys tillsyn och kontroll enligt miljöbalken. Nämnden ska även svara för 
rådgivning, information och expertkunskap inom verksamhetsområdena, besvara 
remisser, delta i kommunernas krishantering samt ansvara för miljöövervakning. 
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2 Vattenpolitik 
2.1 EU:s vattendirektiv och svensk vattenförvaltning 
År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten vilket 
innebär en helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas 
vatten. Direktivet omfattar både ytvatten och grundvatten och det övergripande målet är 
att ”uppnå god vattenstatus, så att en långsiktigt hållbar vattenkvalitet och vatten-
användning tryggas”. God status för ytvatten innebär god ekologisk status och god 
kemisk status. För grundvatten är begreppet God status indelat i god kvantitativ och god 
kvalitativ status. 
 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt fastställde i december 2016 
förvaltningsplan, med åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för distriktets 
vattenförekomster, för perioden 2016-21. Målet är att alla vatten ska nå minst God 
status under perioden fram till år 2027. I åtgärdsprogrammet, som riktar sig till 
kommuner och myndigheter, beskrivs de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de 
beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid inom vattendistrikten.  
 
De föreslagna åtgärderna innebär dels att utveckla styrmedel, dels konkreta förbättringar 
av vattenmiljön. I förslaget till nytt åtgärdsprogram anges sammanlagt åtta åtgärder som 
kommunerna behöver vidta så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Följande fem 
åtgärder berör planering av de allmänna VA-anläggningarna: 

Kommunerna ska: 
• prioritera sin tillsyn så att de ställer krav på avloppsledningsnät och reningsverk 
• säkerställa ett långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen 
• genomföra sin planering enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs 
• upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner 
• utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras, både avseende kvantitet och 

kvalitet. 

Det finns en betydande koppling mellan vattenförvaltning och miljökvalitetsmålen, 
miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och andra regleringar. Ett 
framgångsrikt genomförande av vattenförvaltningen är därför beroende av många 
aktörer och det krävs stor bredd i arbetet. Samverkan är därför en central del i 
vattenförvaltningen. 
 
2.2 Lagkrav och villkor 
De viktigaste lagarna i VA-sammanhang är vattentjänstlagen, anläggningslagen, plan- 
och bygglagen och miljöbalken. 
 
Enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster, LAV (Lag 2006:412) är det kommunens 
skyldighet att vid behov ordna vattentjänster. 6§ i lagen lyder: 
 
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
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behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.” 
 
Enligt anläggningslagen (Lag 1973:1149) kan gemensamhetsanläggning inrättas som 
är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande 
betydelse för dem. Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid lantmäteriförrättning.  
 
Plan- och bygglagen, PBL (Lag 2010:900) innehåller ett antal bestämmelser för 
planläggning av mark, vatten och byggande. En av de viktigaste bestämmelserna är att 
kommunen ska upprätta en översiktsplan, som ska redovisa hur kommunen planerar att 
använda mark och vattenområden inom hela kommunen.  
 
Miljöbalken, MB (Lag 1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö.  
Enligt PBL och MB har kommunerna via översiktsplaner, detaljplaner och områdes-
bestämmelser möjlighet att synliggöra vattenresurserna. Framtagandet av lokala och 
regionala vattenförsörjningsplaner är en viktig del i detta arbete. En kommunal VA-plan 
bidrar till att lyfta fram vattenfrågorna i planeringsarbetet. 
 
2.3 Nationella och regionala miljömål 

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella 
miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen, där VA-
hanteringen mest påverkar ”Ingen övergödning”, ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd 
miljö”. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner och andra aktörer för att 
miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. De följer också upp hur 
miljöarbetet går. I länsstyrelsens uppföljning av de 16 miljömålen för Stockholms län, 
görs bedömningen att endast målet ”Bara naturlig försurning” är uppnått. Övriga mål 
kommer inte att nås till år 2020, med idag beslutade eller planerade åtgärder. 
I Stockholms län är miljömålsarbetet organiserat i en regional miljö- och 
samhällsbyggnadsdialog. Bland annat har nyligen tre regionala strategier fastställts med 
en gemensam inriktning kring länets arbete med bäring på de tre miljömålen; Giftfri 
miljö, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv. Sedan tidigare finns även en 
regional strategi för miljömålet Begränsad klimatpåverkan samt åtgärdsprogram för 
miljömålet Frisk luft. Miljömålet God bebyggd miljö fungerar som en ram för 
Länsstyrelsens arbete med de prioriterade miljömålen. 
 
Länsstyrelsen har tillsyn över att kommunerna erbjuder sina invånare vattentjänster så 
att kommunen uppfyller sina skyldigheter enligt 6 § LAV om anordnande av allmän 
vatten- och avloppsförsörjning. Länsstyrelsen ska även tillhandahålla 
planeringsunderlag och stötta kommunerna i deras strategiska arbete med att förbättra 
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vatten- och avloppsförsörjningen, till exempel genom att samverka med kommunerna 
när de tar fram VA-planer. Vidare samordnar de arbetet med att nå miljökvalitetsmålen i 
länet, där Ingen övergödning, Giftfri miljö och God bebyggd miljö påverkas mest av 
VA-hanteringen.  

Tabell 2: Nationella miljömål som direkt påverkar/påverkas av VA-försörjningen. 
Nationella mål 
7: Ingen 
övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. 

8: Levande 
sjöar och 
vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. 

9: Grundvatten 
av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

10: Hav i 
balans 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

 
 
2.4 Kommunala mål, planer och styrande dokument 
Täbys vision är att utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid. Visionen 
och kommunens inriktningsmål är beslutad i kommunfullmäktige och gäller alla 
kommunens verksamheter. Inriktningsmålen är: 
 

• Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby. 
• Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun. 
• Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare. 

Täby har ett miljöprogram som har sin grund i de nationella miljömålen. Ett mål i 
miljöprogrammet är att samtliga sjöar och vattendrag i kommunen ska ha god 
vattenstatus senast år 2027. Ett annat mål är att halva Täbys areal (total markareal) ska 
vara grönyta. 
 
Allmänna bestämmelser för användande av Täby kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, ABVA, är en lokal föreskrift som reglerar fastighetsägarnas 
anslutning av fastigheter och brukarnas användning av den allmänna VA-anläggningen. 
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Täby kommun har en dagvattenpolicy som lägger upp de stora dragen för 
dagvattenhanteringen och gäller för samtliga kommuner inom Oxundaåns 
avrinningsområde. Täbys dagvattenstrategi konkretiserar policyns inriktning under 
avsnitten:  

• Halva Täby grönt. 
• Begränsning av föroreningar.  
• Takavvattning och stuprör inom kvartersmark. 
• Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och 

aktivitetsytor. 

2.5 Ett förändrat klimat 
Klimatförändringar är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planering av infrastruktur. 
Det råder stor samstämmighet bland forskare om att nederbördsmängderna framöver 
kommer att både öka och minska beroende på var man befinner sig och vilken tid på 
året som avses. För Stockholmsregionen kommer nederbörden under sommarmånaderna 
att minska, vilket innebär torrare somrar med riktigt låga sjövattenstånd2). Regnen under 
sommarmånaderna kommer dock att bli mer frekventa och intensivare, med större 
regnmängd under kortare tid. Under vintermånaderna kommer nederbörden och 
temperaturen att öka. Omfördelningen av regn till höst-, vinter- och vårperiod med låg 
avdunstning kommer att innebära ökad avrinning under denna period.  
 
Det finns en mängd olika klimatscenarier, men enligt många prognoser3) bedöms den 
globala havsnivån stiga med ungefär 1 m från år 1990 till 2100. I Stockholmsområdet är 
landhöjningen ungefär en halv meter under 100 år, vilket skulle innebära en 
nettohöjning av havsytan med cirka 50 cm.  
Vid planering av bebyggelse och VA-hantering påverkas denna framförallt av ökade 
nederbörds-mängder och stigande nivåer i hav, sjöar och vattendrag. Detta medför en 
rad utmaningar för VA-försörjningen: 

• Ökad risk for torka och vattenbrist. 
• Ökad översvämningsrisk vid kraftiga regn eller hög havsnivå. 
• Ökad risk för förorening av vattentäkter. 
• Långsiktigt hot mot Mälaren som vattentäkt med hänsyn till höjd havsnivå. 
• Risk för översvämning av enskilda och allmänna avloppsanläggningar med 

utsläpp av orenat avloppsvatten som följd. 
• Svårighet att sköta reglerade vattendrag. 

 
Det kommer att krävas utredningar för att identifiera riskområden och förutsättningar 
för att skapa ytliga vattenvägar för avledning av det dagvatten som inte ryms i 
ledningssystem. I plan- och bygglagen framhålls kommunernas ansvar för 
klimatanpassning. Planläggningen ska främja goda miljöförhållanden genom dels 
anpassning till förändringarna och dels genom minskad miljöpåverkan. 
  
                                                 
2) Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport nr 2010-78, Regional klimatsammanställning 
– Stockholms län.  
3) http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-
klimatanpassning/stigande-havsnivaer/info2/ 
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3 Täbys vatten 
3.1 Miljökvalitetsnormer 
Täby kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kartläggning, analyser och 
utredningar inom distriktet handhas av Norra Östersjöns vattenmyndighet. Myndigheten 
fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Inom 
ramen för vattenförvaltningsarbetet har kommunens ytvattenförekomsters ekologiska 
status klassificerats enligt en fem-gradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande, 
dålig) och dess kemiska status enligt en två-gradig skala (god, uppnår ej god). 
Grundvattenförekomsters kemiska och kvantitativa status klassas antingen som god 
eller uppnår inte god status. 
 
Med statusklassningarna som utgångspunkt har sedan miljökvalitetsnormer, MKN, 
fastställts. Täby kommun ska vid bland annat tillsyn, tillståndsprövning och planering 
verka för att miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls. Miljökvalitetsnormerna för 
vatten är därmed styrande för planering, tillståndsgivning och tillsyn vid ärenden som 
rör vattenanvändning. 
 
I Täby finns sju ytvattenförekomster beskrivna i VISS4). En ytvattenförekomst är ett 
homogent vattenområde av en viss storlek, exempelvis en sjö eller en sträcka i en å. Ett 
vattendrag, en sjö eller ett kustvattenområde kan vara uppdelat i flera 
ytvattenförekomster. 

Tabell 3: Sammanställning av vattenförekomster i Täby kommun, nuläge och risk att inte uppnå MKN. 
Vattenförekomst Kategori Ekologisk  status Kemisk status  

(utan överallt  
överskridande 

ämnen) 
Vallentunasjön Sjö Otillfredsställande 

 
År 2027=Ingen risk 

Uppnår ej god 
 

År 2027=Risk 
Rönningesjön Sjö Otillfredsställande 

 
År 2027=Ingen risk 

God 
 

År 2027=Ingen risk 
Ullnasjön Sjö Otillfredsställande 

 
År 2027=Ingen risk 

God 
 

År 2027=Ingen risk 
Ullnaån Vattendrag  Måttlig 

 
År 2027=Ingen risk 

God 
 

År 2027=Ingen risk 
Hagbyån Vattendrag Måttlig 

 
År 2027=Ingen risk 

Uppnår ej god 
 

År 2027=Risk 
Stora Värtan Kust Måttlig 

 
År 2027=Ingen risk 

Uppnår ej god 
 

År 2027=Risk 
 
Övriga sju ytvatten i Täby kommun klassas på grund av sin ringa storlek inte som 
vattenförekomster. 

                                                 
4) Vattenmyndighetens vatteninformationssystem för Sverige www.viss.lansstyrelsen.se  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell 4: Vatten i Täby som inte är vattenförekomster. 
Vatten Kategori Ekologisk status5) 

Fjäturen Sjö Måttlig 
Gullsjön Sjö Måttlig 
Kärringsjön Sjö Måttlig/Dålig 
Mörtsjön Sjö Måttlig 
Karbyån Vattendrag  Måttlig 
Mörtsjöbäcken Vattendrag Information saknas 
Rönningebäcken Vattendrag Information saknas 

 
I Täby finns en grundvattenförekomst beskriven i VISS.  

Tabell 5: Grundvattenförekomst i Täby kommun, nuläge och risk att inte uppnå MKN. 
Vattenförekomst Kategori Kvantitativ status Kemisk status 
Täby-Danderyd Grundvatten God 

 År 2021 = Ingen risk 
God 

År 2021 = Risk 
 
I arbetet med en handlingsplan för god vattenstatus togs under 2013/14 
faktasammanställningar om kommunens vatten i form av lättbegripliga faktablad samt 
datablad med ekologisk och kemisk status och risker fram. Dessa nås bland annat via en 
kartapplikation. 
 
Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för 2016-2021 anger när kommunen ska 
genomföra åtgärder, men det framgår inte vilken del av kommunens organisation som 
ska vara ansvarig, vilken kompetens eller vilka specifika aktiviteter som behövs, för att 
uppfylla åtgärdsprogrammet. Kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett mer 
detaljerat förslag till handlingsprogram som ska utgöra ett lokalt komplement till 
Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för 2016 - 2021. Kommunen har redan tidigare 
utfört ett stort åtgärdsarbete. Många åtgärder, framför allt för dagvatten och 
övergödning, är redan utförda och påverkanskällorna reducerade. 
  

                                                 
5) Enligt Täby kommuns kontrollprogram. 
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4 Den allmänna VA-anläggningen 
4.1 Verksamhetsområde 
När vattenförsörjning och avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang ska 
kommunen fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. Inom verksamhetsområdet 
ska behovet tillgodoses genom allmänna VA-anläggningar. Inom verksamhetsområdet 
gäller kommunens VA-taxa och Allmänna bestämmelser för användande av VA-
anläggningen (ABVA). Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller 
rättigheter gällande VA-försörjning genom den allmänna VA-anläggningen, varken för 
VA-huvudmannen eller för fastighetsägaren. 
 
I princip all samlad bebyggelse i Täby ligger inom fastställt verksamhetsområde. 
Undantaget är området Löttingelund som är ansluten till den allmänna anläggningen via 
avtal. Området försörjs via en så kallad allmänförklarad anläggning. Till en 
allmänförklarad anläggning enligt anläggningslagen möjliggjordes tvångsanslutning till 
gemensamhetsanläggningen och begränsades möjligheterna att lämna samarbetet. 
Statusen som allmänförklarad anläggning har dock upphört från och med 1 januari 
2017, i och med övergångsbestämmelser i LAV (2006:412). Diskussioner förs om att 
utvidga verksamhetsområdet med Löttingelund. 
 
I Täby kommun är 99,9 % av de mantalsskrivna invånarna anslutna till det den 
allmänna VA-anläggningen, inom verksamhetsområde eller via avtal. 
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Figur 2: Täby kommuns verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom svart område. 

Verksamhetsområdet omfattar i dagsläget samtliga vattentjänster, vatten, spill- och 
dagvatten. Det kan i framtiden vara aktuellt att se över detta. 
 
4.2 Vattenförsörjning 
4.2.1 Vattenproduktion och inköp 
Täby kommun ingår i kommunalförbundet Norrvatten och köper allt sitt dricksvatten 
därifrån. Dricksvattenproduktionen har länge legat på en relativt stabil nivå vid 
förbundets vattenverk Görvälnverket i Järfälla, men detta är på väg att ändras. 
Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 
medlemskommuner, alla med stark expansion i norra Storstockholm. Detta medför nya 
utmaningar både avseende kapacitet och kvalitet. Norrvatten har tagit fram en strategisk 
plan för åren fram till 2026. Syftet har varit att ta fram en gemensam och förankrad 
målbild och ge förvaltningen styrning och en strategisk riktning för arbetet de 
kommande tio åren. Målet är att ta fram en 10-årig investeringsplan. Finansiella mål och 
strategier ska tas fram samt prognos för avgiftsuttag och utökning av låneram. 
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Avgifterna för dricksvatteninköp kan därmed förväntas höjas betydligt mer än 
konsumentprisindex under de kommande åren. 
 
Skillnaden mellan inköpt och debiterad vattenmängd består dels av odebiterad 
vattenförbrukning och av utläckage från vattenledningsnätet. Ambitionen är att mäta all 
vattenförbrukning varför en vattenkiosk med mätning anlagts vid Fogden, där spol- och 
tankbilar kan hämta vatten.  Även om mätning av så kallat byggvatten inte alltid sker, 
finns en avgift för detta införd i VA-taxan. 
 
 Tabell 6: Fakta avseende vattenköp, förbrukning och utläckage i Täby. 

Täby 2016 2015 2014 2013 2012 
Antal anslutna personer, tm3 69 434 68 236 67 463 66 435 65 516 
Vatteninköp, tm3 4 931 4 847 4 802 4 785 4 782 
Inköpt vatten, l/pe. dygn 195 195 195 197 200 
Vattenförbrukning, debiterad, tm3 4 008 3 943 3 856 3 788 3 804 
Inköpt vatten/debiterad mängd, % 81 81 80 79 80 
Specifik förbrukning, debiterad. 
l/pe. dygn 

158 158 157 156 159 

Utläckage och ej deb. 
vattenförbrukning, tm3 

- Varav uppskattat utläckage, 10 % av 
inköpt mängd. 

923 
 

493 

903 
 

485 

946 
 

480 

           997 
 

478 

           978 
 

478 

 
Branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställer statistik och publicerar 
jämförande tabeller och diagram.  Driftstatistik för 2016 är ännu inte publicerad så 
jämförelser med andra kommuner har gjorts för 2015. Enligt denna har Täby kommun 
en låg debiterad vattenförbrukning och hög andel sålt vatten, se Figur 3 och Figur 4.  
 

 
Figur 3: Specifik debiterad vattenmängd l/pe. dygn enligt Svenskt Vattens driftstatistik 2015. Täbys värde 
2015=158 l/p.d. Värdet ska jämföras i kommungrupp 50-100 (tusen invånare). 
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Figur 4: Sålt vatten av inköpt (levererat) vatten, %, enligt Svenskt Vattens driftstatistik 2015. Täbys värde 
2015=81%. Värdet ska jämföras i kommungrupp 50-100 (tusen invånare). 

4.2.2 Distribution av dricksvatten 
Dricksvatten distribueras via ett trycksatt ledningsnät. För att säkerställa ett tillräckligt 
tryck i nätet har Norrvatten ett vattentorn i Täby.  
 
Det kan finnas osäkerheter i uppmätta vattenmängder och därmed även på beräknade 
värden. 
 
Tabell 7: Fakta avseende utläckage och driftstörningar på vattenledningsnätet. 

Täby 2016 2015 2014 2013 2012 
Antal anslutna personer, st 69 434 68 236 67 463 66 435 65 516 
Uppskattat utläckage, tm3  
(10 % av inköpt vattenmängd) 

493 485 480 478 478 

Vattenledning, km. vid årets slut 6) 286,37) 287,2 287,7 285,3 285,1 
Utläckage, m3/km, dygn 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 
Vattenprover, otjänliga 0 0 0 0 0 
Vattenprover, tjänliga med anm. 4 3 3 3 0 
Klagomål kvalitet st 5 14 14 9 10 
Klagomål tryck, st 1 1 - - - 
Vattenläckor på ledning, st 18 10 21 15 24 
Vattenläckor/ km ledning, st 0,06 0,03 0,07 0,05 0,08 

Det har varit få klagomål på dricksvattnet och inga vattenprover har varit otjänliga 
under perioden 2012-16.  
                                                 
6) Excelfil Ledningsstatistik 2017-01-09 
7) 2016 slopades fler vattenledningar än det byggdes nya, framförallt i Hägernäs strand 
och Täby C. 
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Utläckaget från vattenledningsnätet har uppskattats till 10 % av inköpt vattenmängd, 
vilket är lågt, medan antalet vattenläckor per km ledning är ganska likartad med andra 
kommuner med samma befolkningsstorlek, enligt Svenskt Vattens driftstatistik för 
2015, se Figur 5 och Figur 6.  
 

 
Figur 5: Vattenförluster i procent av producerat/inköpt dricksvatten, enligt Svenskt Vattens driftstatistik 
2015. Täbys uppskattade värde 2015=10%. Värdet ska jämföras i kommungrupp 50-100 (tusen 
invånare). 

 
Figur 6: Läckor per km vattenledning, enligt Svenskt Vattens driftstatistik 2015. Täbys värde 2015=0,03 
st/km. Värdet ska jämföras i kommungrupp 50-100 (tusen invånare). 

 Sammanfattningsvis har vattenledningsnätet i Täby i dagsläget en god funktion i 
förhållande till andra kommuner.  
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4.2.3 Belastning och kapacitet 
Täby kommun har låtit upprätta en dricksvattenmodell som baserar sig på kommunens 
digitala ledningskartverk, som belastats med debiterad vattenförbrukning och med 
Svenskt Vattens förbrukningskurvor. Ett antal beräkningar har utförts på hastigheter och 
tryck i ledningsnätet under ett genomsnittligt dygn. Beräkningarna visar på ett mestadels 
bra nät med goda förutsättningar för utökad belastning och därmed ger möjligheter för 
utökad exploatering. Utredningen visar dock att vissa högt belägna områden, 
exempelvis kring Vallabrink, riskerar låga vattentryck och områden runt Näsbypark 
riskerar höga vattentryck. 
 
Modellen kan fortsatt användas till att beräkna behovet av eventuella ledningsförstärk-
ningar och ombyggnader som krävs i vattenledningssystemet för att klara framtida 
vattenförsörjningsbehov. 
 
Utifrån befolkningsprognoser för Täby kan ett framtida vattenbehov beräknas. 
Prognosen baserar sig på en specifik vattenförbrukning av 170 l/person och dygn för 
tillkommande personer. 

Tabell 8: Prognosticerad vattenförbrukning år 2020 och 2050. 
Vattenförbrukning 2016 2020 - 

prognos 
2050 - 

prognos 
Personer, basprognos8) 69 479 79 000 127 200 
Årsvolym, debiterad, 
tm3 

4 008 4 599 7 590 

Medeldygn, tm3 11 13 21 
Maxdygn9), tm3 19 21 35 

 
Ledningsnätsmodellen bör belastas med den långsiktigt prognosticerade vattenförbruk-
ningen för att beräkna de långsiktiga behoven av eventuella förstärkningsåtgärder. 
 
 Ledningsnätets långsiktiga kapacitetsbehov bör utredas. 

4.2.4 Reserv- och nödvattenförsörjning 
I Livsmedelsverkets handbok ”Risk och sårbarhetsanalys för dricksvatten” definieras 
begreppet reservvatten som: leverans av vatten från en alternativ källa eller alternativ 
huvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet. 
 
Regional dricksvattenproduktion och reservvattenförsörjning via Norrvatten är en viktig 
förutsättning för Täby kommun. Reservvatten säkras bland annat genom att 
grundvattentäkter skyddas och förvaltas för att ingå i Norrvattens produktionssystem. 
Därutöver har Norrvatten en överenskommelse med Stockholm Vatten och Avfall som 
kan leverera upp till 80 000 m3/dygn, motsvarande två tredjedelar av Norrvattens 
normalproduktion (2016). Täby kommun betjänas av flera inkommande 

                                                 
8) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting. Rapport 2017:2 
 
9) Maxdygnsfaktor=1,7 från VAV P83  



 

  
 RAPPORT                           
 2018-02-07   
    
  

 

 

19(34)  

huvudvattenledningar från Norrvatten vilket ger en ökad robusthet i 
reservvattenförsörjningen. 
 
Täby kommun har fyra grundvattentäkter med bergborrade brunnar inom 
vattenförekomsten Täby-Danderyd. De har för liten kapacitet att kopplas på det 
kommunala nätet och kan därför inte anses vara reservvattentäkter.  
 
Livsmedelsverket definierar begreppet nödvatten som: leverans av vatten för dryck, 
matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet (till exempel 
med tankar eller tankbilar). Enligt Livsmedelsverkets riskhandbok för 
dricksvattenförsörjning är normal försörjning i fredstid 200 liter/person och dygn. Vid 
en allvarlig kris i fredstid, som varar i 2-10 dagar, är lägsta acceptabla försörjningsnivå 
15 liter/person och dygn. I genomsnitt under dygnet skulle Täbys behov för idag 
anslutna personer uppgå till drygt 12 l/s vid en allvarlig kris.  
 
Provpumpningar troligen gjorda 1993 och sammanställda till SGU 2003 visade 
kapaciteter om: 

• Centralparken 0,5 l/s 
• Skördevägen 1,3 l/s 
• Slottsparken 3,3 l/s 
• Mårdvägen 2,9 l/s. 

Kapacitetsmässigt kan brunnarna användas som tappställe vid en kris, dit folk kan gå 
direkt och fylla plastdunkar, eller för att fylla tankbilar. Dessa kan inte klara hela Täbys 
behov av nödvatten vid en allvarlig kris. Därutöver skulle kommunen inte klara 
logistiken runt distribution via tankar och tankbilar till alla invånare.  
 
Grundvattentäkterna ska troligen ses som innehållande ”sanitetsvatten” och som inte ska 
distribueras via ledningsnätet.  Utöver den låga kapaciteten har de förhöjda värden av 
klorid, sulfat, natrium, konduktivitet och bekämpningsmedel. En pågående utredning10), 
som initierats i samband med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för Täby 
stadskärna, visar på risk för sämre grundvattenkvalitet än vad som redovisas i VISS. 
Vattenmyndighetens bedömning av den potentiella föroreningsbelastningen inom 
vattenförekomsten är ”Mycket stor” varför det finns risk för att ”God status” avseende 
kvalitet inte uppnås år 2021. I den pågående utredningen föreslås att kommunen bör 
utöka egenkontrollverksamheten för nödvattenbrunnarna. Ökad kunskap om 
möjligheterna till större uttag under en längre tid föreslås, detta genom provpumpningar 
med samtidig uppföljning av grundvattnets kvalitet. 
 
 Det är önskvärt att kartlägga påverkanskällor/riskobjekt och få större förståelse 

för hur dessa kan riskera att påverka vattnet. Det vore i detta avseende önskvärt 
att förstå grundvattnets strömningsriktningar och om det är samma akvifer som 
försörjer samtliga borrhål. Kommunen önskar en bättre beskrivning av 
påverkansområdet till varje täkt som stöd vid planering, tillstånd och tillsyn. 
(Detta ingår delvis i pågående utredning.) 

                                                 
10) PM Grundvattenförekomsten Täby-Danderyd, WRS i samarbete med Blombergsson 
& Hansson HB, Granskningshandling 2018-01-15. 
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4.3 Spillvattenhantering 
Täby kommun ingår i kommunalförbundet Käppala som består av elva medlemskom-
muner. Förbundet har till uppgift att avleda och rena medlemskommunernas avlopps-
vatten i avloppsreningsverket på Lidingö. Reningen sker på ett effektivt sätt, den näring 
och energi som finns i avloppsvattnet tas tillvara och slam, biogas och värme återförs 
till samhällets kretslopp. För närvarande planerar Käppalaförbundet för en utbyggnad av 
avloppssystemet i nordost, som innebär att förstärka avloppssystemet i Täby Kyrkby 
och Vallentuna samt att ansluta avloppsvatten även från Vaxholm och Österåker. 
Utbyggnaden innebär en stor investering för Käppalaförbundet, samtidigt som fler 
medlemmar skulle medfinansiera andra nödvändiga investeringar i befintlig anläggning. 
Förbundet räknar med att avgifterna därigenom skulle kunna sänkas i stället för att 
höjas. Täby påverkas av att en ny bergtunnel kommer att anläggas genom kommunen 
till Käppalas befintliga tunnel i Karby.  
 

 
Figur 7: Tänkt förläggning av sjöledning (rödstreckad) och bergtunnel (svartstreckad). Blå linje visar 
befintlig tunnel.  

Spillvatten är förorenat vatten från toalett, bad/dusch, disk och tvätt. I Täby leds detta 
via allmänna spillvattenledningar till kommunalförbundet Käppalas tunnel för vidare 
avledning till Lidingö. Förorenat vatten från verksamheter och industrier tas emot om 
det inte avviker nämnvärt från normalt hushållsspillvatten. Spillvattnet avleds från 
anslutna fastigheter i självfallsledningar där det är möjligt. I vissa fall behöver 
spillvattnet pumpas. I det kommunala spillvattenförande ledningsnätet i Täby finns 28 
pumpstationer. Bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten) orsakas dels av 
driftstörningar, dels av kapacitetsbrist (hydraulisk överbelastning) i pumpstationer och 
ledningsnät. Bräddningar kan lokalt bidra till betydande utsläpp av kväve och fosfor. 
 
Ledningsnät är till skillnad från reningsverk inte tillstånds- eller anmälningspliktigt 
enligt miljöprövningsförordningen men miljörapport upprättas årligen och inlämnas till 
SRMH.  
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Tabell 9: Fakta avseende spillvattenmängd och driftstörningar. 
 2016 2015 2014 2013 2012 

Renad avloppsvattenmängd, 
tm3 

5 711 6 100 7 186 7 580 6 302 

Debiterad 
avloppsvattenmängd, tm3 

3 934 3 876 3 856 3 788 3 804 

Tillskottsvatten, tm3 1 777 2 224 3 330 3 792 2 498 
Utspädningsgrad, % 145 157 186 200 166 
Tillskottsvatten per km ledning, 
m3/km dygn 

17 
 

21 
 

32 
 

37 
 

24 

Nederbörd, mm/år 495 411 528 578 779 
Spillvattenledning, km 11) 282,9 283,5 283,4 281,3 281,8 
Spillvattenpumpstationer, st 28 28 28 28 27 
Stopp, spillvattenledning 14 12 22 36 27 
Stopp per km ledning 0,05 0,04 0,08 0,13 0,10 
Stopp, servis 15 12 2 5 18 
Källaröversvämning, nederbörd 0 2 0 0 1 
Källaröversvämningar, totalt 1 2 9 7 3 
Bräddning, m3 10012) 1 1 - - 

 
Tillskottsvattenmängden kan bestå av inläckande grundvatten, dräneringsvatten och 
dagvatten. Tillskottsvattenmängden på årsbasis visar dock inte någon god korrelation 
med den årliga nederbördsmängden, se Figur 8. Det kan dock finnas osäkerheter i 
uppmätta avloppsvattenmängder och därmed även på beräknade värden.  
 

 
Figur 8: Tillskottsvattenmängd, tm3 och nederbördsmängd, mm, åren 2012-16. 

                                                 
11) Excelblad Ledningsstatistik 2017-01-09 
12) Stopp inkommande ledning till P20 Östra Banvägen i mars, samt till P18 
Sollentunavägen i december (20-30m3).  
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Utspädningsgraden är mycket låg i jämförelse med andra kommuner enligt Svenskt 
Vattens driftstatistik för 2015, se Figur 9. 
 

 
Figur 9: Utspädningsgrad, %, behandlad avloppsmängd i förhållande till debiterad enligt Svenskt 
Vattens driftstatistik 2015. Täbys värde 2015=157%. 

Enligt en utredning som Käppalaförbundet låtit utföra 2012 är dock 
tillskottsvattenmängden relativt sett större från området benämnt Lövängsvägen än från 
övriga Täby, se Figur 10 och Tabell 10.  
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Figur 10: Spillvattenledningar från rosa området avleds till Lövängsvägen. 

Tabell 10: Data från rapporten Käppala tillskottsvatten, daterad 2014-01-16, från Sweco. 
Område Utspädningsgrad Anslutna 

spillvattenledningar 
(m) 

Tillskottsflöde 
per 
ledningslängd 
(l/d, m) 

Bidragande area 
per 
ledningslängd 
(m2/m) 

Lövängsvägen 
MR15 

2,0613) 36 390 37,58 65,40 

Östra 
Banvägen 
MR16 

1,68 330 977 14,42 25,17 

Karby MR17 Mätfel 34 335 Mätfel Mätfel 
Visinge MR18 1,32 19 603 11,95 21,07 

 
Om tillskottsvattenflödet till Lövängsvägen skulle minskas till samma nivå som till 
Östra Banvägen, skulle den årliga tillskottsvattenmängden minska med cirka 300 000 
m2, motsvarande cirka 5 % av avloppsvattenmängden till Käppala. 
 
Även inom området till anslutningen vid Östra Banvägen finns delområden, till exempel 
till pumpstation P11 på Sågtorpsvägen, där det finns indikationer på att 
tlllskottsvattenmängderna är relativt sett högre. Området utgörs av en mycket stor del av 
Täby, se Figur 11. Det är främst inom detta som utbyggnad och nyanslutningar kommer 
att ske. Kapaciteten i systemet behövs till detta och att avlasta systemet från 
tillskottsvatten kan därmed vara kostnadseffektivt. 
                                                 
13) Troligen överskattad enligt rapporten. 
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Figur 11: Rosa område ansluts till Käppalatunneln vid Östra Banvägen. 

 
Källaröversvämningar i samband med nederbörd är ovanliga. Antalet stopp på 
huvudledning visar viss korrelation med antalet källaröversvämningar, se Figur 12. 
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Figur 12: Antalet stopp på huvudledning och antal källaröversvämningar när det inte varit nederbörd 
2012-16. 

Antalet stopp på spillvattenförande huvudledning visar en nedåtgående trend och är 
relativt lågt i jämförelse med andra kommuner enligt Svenskt Vattens driftstatistik för 
2015, se Figur 13. 
 

 
Figur 13: Antal stopp per km ledning enligt Svenskt Vattens driftstatistik 2015. Täbys värde 2015=0,04 
st/km. 

I kommunens databas, VA-banken, finns sedan 2015 även problem i pumpstationer 
inlagda. Se Tabell 11 för dokumenterade problem från mars 2015- januari 2018. 
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Tabell 11: registrerade problem i pumpstationer 2015- januari 2018. 
Pumpstation Problem Orsak 
P1 2 Stopp 

1 elstopp – bräddning 4 timmar 
Trasor 
Säkring 

P3 2 Stopp Okänd 
P6 Stopp Trasor/isoleringsmaterial 
P7 2 Stopp 

Elproblem 
Pumpproblem 

Trasor (kläder) 
Mjukstartare trasig 
Felaktighet (garanti gäller) 

P10  Rostiga geiderrör 
P11 Lukt 

Stopp 
Okänd 
Externt elavbrott 

P18 Gammal, sliten  Svårt med reservdelar till 
rostiga delar  

P20 Stopp Okänd 
P21 2 Stopp Trasor 
P22 Stopp Externt elavbrott 
P25 Larm om pumpstopp Felaktigt larm 
P26 Låg pumpeffektivitet Pump i behov av service 
P31 Lukt Okänd 
   

 
 

 Sammanfattningsvis har det spillvattenförande ledningsnätet i Täby en god 
funktion i förhållande till andra kommuner. Några verktyg för att jämföra Täby 
kommuns pumpstationers funktion med andra kommuners finns dock inte.  

4.3.1 Belastning och kapacitet 
Täby kommun har låtit upprätta en hydraulisk spillvattenmodell som baserar sig på 
kommunens digitala ledningskartverk som kalibrerats mot genomförda flödesmätningar 
i ledningssystemet vid olika nederbördssituationer. Ett antal beräkningar har utförts på 
flöde och trycklinje i ledningsnätet vid torrväder, 5-års och 10-årsregn. Utredningen 
visar att vissa ledningar har trycklinjen nära eller över marknivå redan vid torrväder.  
Modellen kan fortsatt användas till att beräkna behovet av ledningsförstärkningar som 
krävs för att klara framtida avledningsbehov samt visa effekter av de åtgärdsförslag som 
tas fram. Även kort- och långsiktig kapacitet hos kommunens 28 pumpstationer och 
eventuella behov av förstärkningsåtgärder behöver utredas. 
 
Utifrån befolkningsprognoser för Täby och planerade exploateringar kan en framtida 
spillvattenbelastning på ledningsnätet beräknas. Spillvattennätet belastas därutöver även 
med tillskottsvatten från inläckande grundvatten, dräneringsvatten och havsvatten samt 
nederbördspåverkan. Nyanlagda ledningsnät antas ha låga tillskottsvattenmängder i 
förhållande till äldre ledningsnät. 
 
 Åtgärder för att klara ledningsnätets nuvarande och framtida belastningssituation 

bör utredas och genomföras vid strategiska tidpunkter. 
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4.4 Dagvattenhantering 
4.4.1 Dagvattenavledning 
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från vägar, parkeringsplatser och hustak. 
Dagvattenmängderna beror på nederbördens intensitet och varaktighet, markytans 
beskaffenhet och lutningsförhållanden samt avrinningsområdets storlek och form. 
Dagvattnet leds via diken och dagvattenledningar till vattendrag eller sjöar.  

Tabell 12: Fakta om dagvattenanläggningen. 
 2016 2015 2014 2013 2012 
Dagvattenledning, km 267,1 265,9 263,7 261,0 260,3 
Dagvattenpumpstationer 10 9 8 8 8 
Stopp, dagvattenledning 0 0 0 0 0 

 
Exploatering och utbyggnad av nya områden ger ett förändrat avrinningsförlopp och 
snabbare avrinningsvägar för dagvatten. Det är viktigt att man skapar plats för 
dagvattenhantering och översvämningshantering inom bebyggelseområdena och att man 
tar hänsyn till områdenas förutsättningar vid översikts- och detaljplanering. 
 
4.4.2 Dagvattenrening 
Dagvattnets innehåll av föroreningar som metaller (bly, zink, koppar), olja med mera 
varierar från plats till plats och är beroende av årstid. Generellt sett är 
föroreningsinnehållet störst från trafikleder och industriområden och minst från 
villabebyggelse. Föroreningar i dagvatten blir alltmer uppmärksammade, och krav på 
dagvattenrening finns i miljöbalken, svensk vattenförvaltning och Baltic Sea Action 
Plan (BSAP).  
 
Inom Täby kommun avleds dagvatten från fastigheter och vägar till lämpliga 
recipienter. I ett flertal allmänna dagvattenanläggningar renas dagvattnet innan det 
släpps ut i recipienten. Se Tabell 13. 
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Tabell 13: Fakta om dagvattenreningsanläggningar som ingår i den allmänna VA-anläggningen. 
Anläggningsnamn Reningsfunktion 

(huvudsaklig) 
Beskrivning (översiktlig) 

RÖNNINGESJÖN     
Löttingebassängen med 
flytande våtmarker 

Sedimentering och närings-
upptag i växter/stommar 

Sjöförlagda flytväggsbassänger med 
flytande våtmarker 

Källparksbassängen Sedimentering Sjöförlagd flytväggsbassäng 
Hästängsdammarna Sedimentering, luftning och 

näringsupptag i växter 
Utjämningsdamm, översilning och 
dammar 

Virauddsbassängen Sedimentering Sjöförlagd flytväggsbassäng 

MÖRTSJÖN     
Mörtsjöbassängen Sedimentering Sjöförlagd flytväggsbassäng 

Mörtsjö översilning Sedimentering, luftning, 
näringsupptag i växter 

Översilningsyta och dammar - 
Sjövattenrening 

VALLENTUNASJÖN     
Fågelsångsdammen Utjämning, viss sedimentering Utjämningsdamm vid sidan av dämt dike 

Skogbergadammen Sedimentering Större damm 
Sandborgsdammen Torr/våtdamm för utjämning 

och sedimentering 
Utjämningsmagasin uppströms dike 

Runborgs översilning 
och damm 

Sedimentering, luftning, 
näringsupptag i växter 

Översilningsyta samt damm och dike vid 
Jarlabankes bro 

Karbydammen Sedimentering Mindre damm 
Karby översilning Sedimentering, luftning, 

näringsupptag i växter 
Översilningsyta och dike 

Visingedammarna Sedimentering Två större dammar med 
kommunicerande ledning 

Vallatorpsdammarna Sedimentering Två mindre dammar med 
kommunicerande ledning 

Lövbrunnadammen Sedimentering Damm 

Myrängsdammen Sedimentering Damm 
STORA VÄRTAN     
Arninge 
utjämningsmagasin 

Viss sedimentering Underjordiskt utjämningsmagasin 

Sjöängsbassängen med 
flytande våtmarker 

Sedimentering och närings-
upptag i växter/stommar 

Sjöförlagda flytväggsbassänger med 
flytande våtmarker 

Viggbydalsdammarna Sedimentering Två dammar med kommunicerande 
ledning 

Lahällsdammen Sedimentering Mindre damm 
F2-dammen Sedimentering Tre små dammar 
Stupets översilning Sedimentering, luftning, 

näringsupptag i växter 
Översilningsområde och dike 

Hägernäsbassängen Sedimentering Sjöförlagd flytväggsbassäng 
Hägerneholmsdammarna Sedimentering Två parallella dammar med utlopp till 

samma dike 
RÖSJÖN     
Rösjömagasinet Mindre sedimentation Utjämning i underjordiskt 

bergkrossmagasin 
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Det är viktigt att beakta dagvattenstrategin vid planering av ny- och ombyggnad av 
hårdgjorda och andra ytor. Kommunens egen strävan att efterleva strategins intentioner 
är viktig. Enligt strategin ska fördröjning i första hand ske i vegetationsbaserade 
lösningar, vilket ska uppfattas som att så ska ske om detta inte är omöjligt. 
 
4.5 Förnyelse av ledningar och anläggningar 
Ledningsnätet omfattar 286 km vatten-, 254 km spillvatten- och 261 km 
dagvattenledningar. Ledningsmaterialet varierar beroende av ledningsslag, 
grundförhållanden, dimensioner och läggningsår. Tidigare användes främst betong till 
spill- och dagvattenledningar och gjutjärn till dricksvattenledningar. Sedan 70-talet 
används även plast av olika slag för alla ledningsslag. Numer används främst polyeten 
(PE) och polyvinylklorid (PVC).  
 
Ledningsnätet i Täby är utbyggt huvudsakligen under 1960-1990. Ledningsnätets ålder 
är i genomsnitt cirka 37 år. Investeringar i VA-ledningar avskrivs för närvarande på 70 
år vilket innebär att den förväntade nyttjandetiden är 70 år. En ytterst liten del av 
ledningsnätet är äldre än 70 år.  
 

 
Figur 14: Ledningarnas läggnings- eller renoveringsår. 

Förnyelsetakten är knutet till ledningsnätets ålder och den varierar kraftigt mellan olika 
kommuner. En vanlig nivå är cirka 0,5 %, d.v.s. 200 år.  

Tabell 14: Förnyelsetakt på ledningsnätet. 
2016 Vatten Spillvatten Dagvatten 
Ledningslängd, km 286 267 267 
Omlagd/renoverad, km 1 1 1 
Förnyelsetakt, år 286 267 267 

 
Under 2012-2016  har cirka 1 km/år av respektive ledningsslag lagts om eller 
renoverats. Det ger en förnyelsetakt på cirka 275 år. Beslut om förnyelsetakt och 
förnyelseobjekt bör ske baserat på kunskap om ledningssystemets status och 
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driftförhållanden och inte på grund av ledningarnas ålder. Förnyelsetakten väljs i 
dagsläget utifrån status, driftförhållanden och tillgängligt budgetutrymme. Att förnya 
befintliga ledningar samtidigt som en kraftig utbyggnad av nya ledningar pågår, ställer 
höga krav på utredning och planering för att reinvesteringarna ska göras på rätt ställe 
och vid rätt tidpunkt. 
 
4.6 Utbyggnadsplaner 
Täby har genom Sverigeförhandlingen utlovat en kraftfull bostadsutbyggnad i 
kommunen. Enligt bostadsförsörjningsplanen ska en utbyggnad av 10 000 bostäder 
påbörjas under perioden 2018-2027 och totalt cirka 15 000 på lite längre sikt.  

Tabell 15: Bostadsförsörjningsplan i Täbys Verksamhetsplan 2018. 

 
 
Den planerade utbyggnaden är huvudsakligen lokaliserad inom tillrinningsområdet till 
den anslutning till Käppalatunneln som är belägen vid Östra Banvägen. 
 
4.7 VA-ekonomi 
VA-verksamheten i Täby är liksom i de flesta kommuner finansierad genom VA-
avgifter. En allmän förutsättning är kommunallagens självkostnadsprincip. Det finns 
dock inga hinder mot att kommunerna skattefinansierar sin VA-verksamhet. Enligt 
vattentjänstlagen får avgifter inte vara högre än vad som behövs för att täcka 
nödvändiga kostnader. Det är därför ett krav att de nödvändiga kostnaderna kan 
särskiljas. Den ekonomiska redovisningen ska upprättas enligt god sed och ge en 
rättvisande bild av planering och utfall. 
 
VA-avgifternas belopp ska framgå av en taxa som beslutas av kommunen. Fördelningen 
av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. Avgifterna får 
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bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en 
engångsavgift för att täcka kostnader för att ordna en allmän VA-anläggning. 
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för att täcka drift- och underhållskostnader, 
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader som inte täcks av 
anläggningsavgiften.  
 
Enligt utslag i Statens VA-nämnd ska avgiftshöjningar vara måttliga, varför taxan 
behöver ses över regelbundet. 
 
Under 2014 gjordes en översyn av Täbys anläggningsavgifter och taxan justerades för 
att anläggningsavgifterna skulle täcka planerade VA-utbyggnader. Kommunernas VA-
taxor brukar jämföras via kostnaden för ett så kallade typhus A respektive typhus B. 
Typhus A avser ett enbostadshus med en vattenförbrukning om 150 m3/ år som är 
ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Anläggningsavgiften för typhus A i Täby 
uppgick i januari 2017 till 154 150 kr. Täby ligger i det övre skiktet av landets 
kommuner. 
 

 
Figur 15: Anläggningsavgift för typhus A i Sveriges kommuner 1 januari 2017. 

 
Brukningsavgiften för typhus A i Täby uppgick i januari 2017 till 4288 kr/år. Täby 
ligger i det nedre skiktet av landets kommuner. 
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Figur 16: Brukningsavgift för typhus A i Sveriges kommuner 1 januari 2017. 

 
Typhus B avser ett flerbostadshus med 15 lägenheter, en vattenförbrukning om 2000 
m3/år och anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten. Anläggningsavgiften för typhus 
B i Täby uppgick i januari 2017 till 782 000 kr. Jämförande statistik saknas.  
Brukningsavgiften för typhus B i Täby uppgick i januari 2017 till 45 307 kr/år. Täby 
ligger i det nedre skiktet av landets kommuner. 
 

 
Figur 17: Brukningsavgift för typhus B i Sveriges kommuner 1 januari 2017. 

Kommunens upprättade resultaträkning samt ackumulerade anläggningstillgångar inom 
VA-verksamheten för åren 2012-2016 redovisas i Tabell 16. 
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Tabell 16: Täby kommuns upprättade resultaträkning samt ackumulerade anläggningstillgångar för åren 
2012-16. 

mnkr 2016 2015 2014 2013 2012 
Intäkter 91,2 90,4 80,2 70,5 62,8 
-varav brukn.avg 88,0 87,8 77,2 68,1 60,0 
-varav övrigt 0,2 -0,1 0,5 0 0,8 

-varav anl.avg 3,0 2,7 2,6 2,3 2,1 
Rörelsekostnader 72,6 73,8 71,2 65,1 62,3 
-varav övrigt 31,4 31,9 29,9 25,2 25,4 
-varav vatteninköp 19,1 18,1 17,3 16,6 15,4 
-varav avloppsrening 22,1 23,8 23,9 23,2 21,5 
Kapitalkostnader 12,9 11,9 12,2 13,2 13,4 
-varav ränta 3,1 1,6 2,8 4,7 5,5 
-varav avskr. 9,8 10,3 9,4 8,5 7,9 
Resultat 5,7 4,6 -3,2 -7,8 -12,9 
      
Resultatfond 5,6 -0,1 -4,7 -1,5 6,2 
      
Anläggningstillgångar 640 623 621 584 513 

 
Kostnaderna för VA-verksamheten kan förväntas öka framöver, då det är nödvändigt att 
göra erforderliga förnyelse- samt förstärkningsåtgärder när kapacitetstaket i olika 
anläggningsdelar inom kommunen nås. Även avgifterna för dricksvatteninköp förväntas 
höjas betydligt mer än konsumentprisindex under de kommande åren då Norrvatten står 
inför omfattande investeringar.  
 
Käppalaförbundets planerade utbyggnad för att ansluta fler medlemskommuner innebär 
en stor investering, men förbundet räknar med att avgifterna därigenom skulle kunna 
sänkas då fler medlemmar bidrar till finansieringen. Kommer utbyggnaden inte till stånd 
kommer avgifterna däremot att behöva höjas för att kunna genomföra övriga 
nödvändiga investeringar. 
 
Intäkterna kommer att kunna öka då fler invånare i Täby kommer att vara anslutna till 
den allmänna anläggningen och medfinansiera nödvändiga investeringar i befintlig 
anläggning och ökade avgifter från förbunden. 
 
VA-taxan kommer att påverkas och bör ses över regelbundet, då taxeökningar inte bör 
ske i stora steg.   
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5 Strategiska frågor för VA-försörjningen 
Sammanställningen av VA-verksamhetens strategiska frågor, se Tabell 17. 
 
Tabell 17: Strategiskt viktiga frågor för VA-verksamheten. 

Nuläge Risk Orsak Förslag till åtgärd 
Planläggning och 
exploatering sker i hög 
takt 

Beslut om åtgärder som inte 
passar in i en långsiktig VA-
hantering kan tas. 
 
Dåliga beslut avseende 
huvudmannaskap fattas. 

Tid för grundlig 
utredning och 
delaktighet saknas. 
 
 
 

Framtagande av VA- 
utbyggnadsplan pågår. 
Framtagande av 
prioriteringsgrunder, rutiner 
och checklistor för arbetet 
med nya detaljplaner 
behövs. 
  

Befintliga 
spillvattenledningar har 
begränsad kapacitet 

Översvämning Nya områden ansluts 
till ledningsnätet. 

Utred kortsiktiga behov av 
förstärkningsåtgärder i 
spillvattennätet. 

VA-ledningar har 
begränsad kapacitet för 
framtida belastning, 
främst spillvattennätet 

Kapacitetsbrist som ger 
översvämning och/eller låga 
vattentryck. 

Exploatering av nya 
områden. 
Befolkningsökning 

Utred långsiktigt behov av 
förstärkningsåtgärder. 
Ta fram dimensionerings-
kriterier. 

Vattenförekomster 
uppnår inte fastställda 
MKN 

Vattenförekomsterna når 
inte MKN till år 2027. 

Finns andra ansvariga 
aktörer än VA-
huvudman. 

Ta fram möjliga åtgärder 
och prioritera dessa. Ingår i 
kommunens framtida plan 
för god vattenstatus. 

VA-ekonomi och taxa Ökade kostnader Täbys investeringar i 
utökad kapacitet 

Höjd VA-taxa alternativt 
skattefinansiering 

VA-ekonomi och taxa 
 

Ökade kostnader Höjda avgifter till 
Norrvatten (och 
eventuellt Käppala). 

Höjd VA-taxa 

VA-ekonomi och taxa Felaktigt uttag av främst 
dagvattenavgifter. 

Dagvattenavgift tas 
inte ut av alla 
väghållare. 

Se över avgiftsuttag. 

Löttingelund inte i VO – 
”Allmänförklarad VA-
anläggning” upphört. 

Höga kostnader för över-
tagande av anläggningen 
och ianspråktagande av 
resurser. 

Statusen 
allmänförklarad 
anläggning utgått. 

Utredning pågår om att ta in 
i verksamhetsområde (VO). 

Klimatförändringar Översvämningar Överbelastade 
ledningssystem 

Identifiera riskområden och 
förutsättningar för att skapa 
ytliga vattenvägar för 
avledning av det dagvatten 
som inte ryms i 
ledningssystem. 

Nödvattenförsörjning Sämre kvalitet på 
grundvattnet än vad som 
registrerats i VISS 

Oklart Utredning pågår. 

Verksamhetsområde Felaktigt uttag av främst 
dagvattenavgifter. 

Verksamhetsområde 
för dagvatten kan 
vara upprättat trots 
att tjänsten inte 
erbjuds. 

Se över 
verksamhetsområde. 
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