
                                        

  
  

                      

 

 

Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 

Seminarium 31 maj på Garnisonens konferens Karlavägen 100, Stockholm 

Den 31 maj 2016 9.30 – 16.00 arrangeras en seminariedag med fokus på Mälarregionens 

dricksvattenförsörjning. Målet är att ge kommuner och andra aktörer kunskapsuppdatering 

som ger stöd i arbetet dricksvattenplaneringen. Bland annat kommer följande frågor 

diskuteras:  

 Vad händer på nationell och regional nivå? 

 Vilka är de stora hoten mot vårt dricksvatten? 

 Vilka åtgärder är prioriterade på kort och lång sikt? 

 Hur ska kommunerna planera för att säkra dricksvattenförsörjningen 

 

Bland föreläsarna: 

- Folke K Larsson huvudsekreterare i den nationella Dricksvattenutredningen,  

- Gisela Holm Svenskt Vattens ansvarig för dricksvatten,  

- Göran Åström, Miljödirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län,  

- Malin Pettersson, Vattenmyndigheten Norra Östersjön 

Dessutom får vi ta del av exempel med kommunala och lokala erfarenheter. 

Anmäl dig senast 20 maj via http://simplesignup.se/event/75331-regionalt-seminarium-om-

dricksvatten. 

Seminariet riktar sig till samhällsplanerare, VA-tjänstemän, miljö- och vattenstrateger, 

miljöinspektörer på kommuner och länsstyrelser samt intresserade politiker. Seminariet är 

kostnadsfritt för medlemmar i Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö 

för miljoner. Övriga betalar 950 kr inkl moms. Avgiften betalas in på pg 34 64 37-7 senast 20 

maj. 

Medlemmar i Mälaren – en sjö för miljoner har företräde i händelse av platsbrist. 

Lunch ingår. Var vänlig ange kostönskemål i anmälningsformuläret. 

Kontakt – Frågor kan ställas till david.liderfelt@lansstyrelsen.se 010-224 94 13 eller 

mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 00 51. Information kommer att finnas på 

www.malaren.org.   

Arrangörer är Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner i 

samarbete med Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, Norrvatten och Stockholm Vatten. 

 

http://simplesignup.se/event/75331-regionalt-seminarium-om-dricksvatten
http://simplesignup.se/event/75331-regionalt-seminarium-om-dricksvatten


                                        

  
  

                      

 
Program Stockholm 31 maj 2016 

Tid Rubrik Talare 
9.00 Kaffe och incheckning  

9.30 Välkomna 
På gång i Mälaren en sjö för miljoner 

David Liderfelt, projektledare 
Mälaren – en sjö för miljoner  

9.45 En trygg dricksvattenförsörjning 
- resultat från den nationella 
dricksvattenutredningen 

Folke K Larsson 
Huvudsekreterare i 
Dricksvattenutredningen 

10.30 Vattendirektivet, vattenförvaltningen och 
dricksvattenförsörjningen 
 

Malin Pettersson, 
Vattenmyndigheten Norra 
Östersjöns Vattendistrikt 
 

10.50 Bensträckare  

11.05 Utmaningar för kommunernas 
dricksvattenförsörjning 
 

Gisela Holm, Svenskt Vatten 

11.30 Hydrodynamisk modell för Mälaren - så 
funkar den och potentiell nytta för 
vattenproducenter 
 

Ida Bodlund, Stockholm Vatten 

12.00 Lunch  

13.00 Regional Dricksvattenförsörjningsplan för 
Stockholms län 
 

Göran Åström, Miljödirektör 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

13.30 Macro DB – Hjälpverktyg för 
tillståndsprövning i vattenskyddsområden 

Mikaela Gönczi 
Centrum för kemisk bekämpning, 
SLU, 
Mika Silvikko, Södertörns Miljö- 
och hälsoskyddsförbund.  

14.10 Högfluorerade ämnen (PFAS) – resultat 
från nationell screening och förslag till 
åtgärder 

Maria Linderoth och Karl Lilja, 
Naturvårdsverket 

14.40 Kaffe  

15.00 Hälsofarliga kemikalier i dricksvatten  
– resultat från SafeDrink  

Karin Wiberg, SLU, tbc 

 Avslutande diskussion med framåtblick   

15.30 - 
16.00 

- Vilka åtgärder är prioriterade på kort och 
lång sikt? 
- Hur får vi in dricksvattenfrågan i 
kommunernas planering? 
 

Diskussion med föreläsare och 
publik 
 
 

 


