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 Kommunstyrelsen 
 

Yttrande över förslag till riksintresseområde för anläggningar för 
dricksvattenförsörjning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande enligt bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har översänt reviderat förslag till nytt riksintresse för dricksvattenförsörjning 
till Uppsala kommun enligt bilaga 2, med begärt svar senast 26 maj. Uppsala kommun har 
fått förlängd remisstid till 15 juni. 
 
Ett tidigare förslag i samma ärende behandlades 2013. Plan- och byggnadsnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppsala Vatten och Avfall AB 
ställde sig då samtliga positiva till utpekandet av riksintresse. Kommunens yttrande återfinns 
för kännedom i bilaga 3. 
 
Beredning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har samrått med Uppsala vatten och avfall AB (UVAB). Bolaget 
yttrar sig direkt till Havs- och vattenmyndigheten. 
 
Föredragning 
Förslaget till riksintresse omfattar brunnsområden, infiltrationsområden, vattenverk och vissa 
distributionsanläggningar (se bilaga 2). I det tidigare förslaget fanns även vattentornen med, 
samt ett stort influensområde som var kopplat till vattenresursen Uppsalaåsen. 
 
Havs- och vattenmyndigheten redovisar i handlingarna inga särskilda motiv för att 
vattentornen dragits ur förslaget, men svarar på direkt fråga att det är säkerhetsaspekter, det 
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vill säga risken för sabotage som är bevekelsegrunden. Myndigheten vill helt enkelt inte 
kartredovisa placeringen av vattentornen. 
 
Influensområdet i förra remissförslaget omfattade hela tillrinningsområdet för uppsalaåsen 
och var alltså mer omfattande än förordnandet om vattenskyddsområde. Uppsala kommun 
påpekade i sitt remissvar (bilaga 3) att det vidlyftiga influensområdet reser frågor om hur det 
ska påverka den kommunala planeringen. Havs- och vattenmyndigheten meddelar nu att 
eftersom influensområdet var starkt knutet till vattenresursen (åsen) som med nuvarande 
lagstiftning inte kan utgöra del av riksintresse för vattenförsörjningen så tas influensområdet 
bort. Lagstiftningen tillåter alltså endast att ”anläggningar” pekas ut som riksintresse för 
ändamålet. 
 
Beskrivningar och kartredovisningen av riksintressets anläggningar och delområden har gjorts 
betydligt mindre detaljerad i denna version av förslaget. Det motiveras av sekretesskäl. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen ser inga skäl att invända mot föreslagna förändringar. Det är 
rimligt att dricksvattenförsörjningen av Uppsala stad och flera av kommunens övriga tätorter 
utgör riksintresse. Utpekandet av anläggningarna bedöms heller inte försvåra den kommunala 
planeringen. Samtidigt kan konstateras att den för vattenförsörjningen helt nödvändiga 
grundvattenresursen uppsalaåsen – som inte ingår i förslaget till riksintresse - är den del som 
är mest känslig för förändringar i mark- och vattenanvändning. Kommunens arbete med att ta 
fram kunskapsunderlag som kan underbygga riktlinjer för skilda delar av åsen och dess 
tillrinningsområde fortsätter (se t ex Vattenprogram för Uppsala kommun). 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
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Länsstyrelsen 

Remissvar på förslag till riksintresseområde för anläggningar för 
dricksvattenförsörjning 
 
Kommunstyrelsen är, som sagts i tidigare remissvar i ärendet, positiv till att kommunens 
vattenförsörjning omfattas av riksintresse. Kommunstyrelsen noterar att influensområdet till 
grundvattentäkterna i Uppsalaåsen tagits bort, eftersom det bedömts sakna lagstöd.  
 
Kommunstyrelsen noterar vidare att även vattentornen tagits bort som del av riksintresset, av 
säkerhetsskäl. Slutligen noterar kommunstyrelsen att beskrivningar och kartredovisningar av 
anläggningarna nu gjorts betydligt mindre detaljerade, också av säkerhetsskäl. 
 
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot de föreslagna förändringarna, men vill 
framhålla att det allra viktigaste för vattenförsörjningen är att säkerställa att vattenresursen i 
uppsalaåsen fortvarigt har tillräcklig kapacitet och kvalitet. Även om lagstiftning nu hindrar 
ett utpekande av åsen och dess influensområde som riksintresse utgår Uppsala kommun från 
att Havs- och vattenmyndigheten tar den frågan vidare.  
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
      
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande  Sekreterare 
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Havs- och 

vattenmyndigheten 

 Besök och leverans  Telefon 010-698 60 00  Plusgiro - 

 Gullbergs Strandgata 15  Fax 010-698 61 11  Bankgiro 199-6669 

Box 11 930  411 04 Göteborg  havochvatten@havochvatten.se  Organisationsnummer 

404 39 Göteborg    www.havochvatten.se  202100-6420 

 

 

   

   
  

  

 

 

 

Område av riksintresse för anläggningar 

för vattenförsörjningen – Uppsalaåsens 

dricksvattenanläggning 

I detta dokument sammanställs det underlag och de uppgifter som ligger 

till grund för myndighetens bedömning och som enligt 2 § förordningen 

(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden ska lämnas till 

länsstyrelserna.  

Riksintressets namn 

Uppsalaåsens dricksvattenanläggning, Uppsala län 

Berörda kommuner 

Riksintresset berör Uppsala, Knivsta och Tierps kommuner. 

Huvudman är Uppsala vatten och avfall AB. Om mer information behövs så 

ska huvudmannen kontaktas. 

Anläggningen med dess enheter 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att Uppsala 

dricksvattenanläggningar med tillhörande infrastruktur bestående av 

nedanstående delar uppfyller kriterierna för att utgöra riksintresse för 

vattenförsörjningen enligt 3 kap 8 § MB.  

 Brunnsområden: Storvad, Galgbacken, Stadsträdgården/Kronåsen, 

Sunnersta 

 Infiltrationsområden: Tunåsen, Stora Vallskog 

 Vattenverk: Gränby, Bäcklösa, Galgbacken (reserv) 

 Distributionsanläggningar: Stynsbergs pumpstation, 

överföringsledning från Tämnaren till Fyrisån, samt 

råvattenledningar 
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Beskrivning av anläggningen 

Uppsalaåsen är en mäktig isälvsavlagring med hög hydraulisk kapacitet.  

Åsen fungerar som råvattenmagasin, vattentäkt och för behandling av 

ytvatten från Fyrisån och sjön Tämnaren. Systemet består förutom 

Uppsalaåsen av ett antal olika tekniska anläggningar som 

infiltrationsanläggningar, brunnar, vattenverk och vattentorn mm.  

Den konstgjorda grundvattenbildningen som sker gör att 

grundvattennivåerna i Uppsalaåsen kan kontrolleras så att inte skadliga 

grundvattensänkningar uppstår. När vattnet från Fyrisån infiltreras 

blandas det med naturligt bildat grundvatten. Uppehållstiden för det 

infiltrerade vattnet till de närmaste brunnarna i åsen är mellan sex och åtta 

månader. Den långa uppehållstiden för det infiltrerade vattnet medför att 

vattnet förändras och får samma karaktär som naturligt bildat grundvatten. 

Vatten från Uppsalaåsen pumpas sedan upp ur brunnar vid något av de fyra 

brunnsområdena och pumpas vidare till något av vattenverken. Vattnet leds 

via huvudledningar och vidare i mindre distributionsledningar till de olika 

användarna i Uppsala. Under vissa tider på dygnet kan vattnet stanna i 

något av vattentornen innan det transporteras vidare till konsument.  

Under sommaren pumpas vatten även från sjön Tämnaren till Fyrisåns 

avrinningsområde, via en pumpstation vid Stynsberg i Tierps kommun, 

genom en ledning över vattendelaren och vidare genom en grävd kanal till 

Fyrisån. Syftet är att förstärka vattenföringen i Fyrisån så att uttag av vatten 

för infiltration är möjlig även under perioder med liten naturlig 

vattenföring i ån. 

 

Figur 1. Principskiss över Uppsalas vattenförsörjningssystem, Källa: 

Uppsala Vatten 
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Råvattenanläggningar 

Till anläggningar för råvattenhantering räknas brunnar och infiltrations-

anläggningar, samt de anläggningar och ledningar som krävs för att pumpa 

vatten mellan anläggningarna, t.ex. från sjön Tämnaren till Fyrisån och 

vatten från Fyrisån till infiltrationsdammarna i Uppsalaåsen. 

Brunnar finns i brunnsområdena Storvad, Galgbacken, Stadsträdgården 

och Sunnersta. Infiltrationsanläggningar finns vid Stora Vallskog och 

Tunåsen med intag och filteranläggningar vid Fyrisån.  

Uppsala Vatten har enligt tillstånd möjlighet att fritt fördela uttagen mellan 

de olika brunnsområdena, dock får inte ett medeluttag om 850 l/s eller 

maxuttag om 1280 l/s under ett och samma dygn överskridas. I tillståndet 

för vattenuttaget kan uttagsmängden fördelas fritt mellan Galgbacken och 

Stadsträdgården/Kronåsen vattentäkt. Tillståndsgiven medel- och 

maxkapacitet är 300 l/s respektive 500 l/s. 

Det finns två anläggningar för infiltration i Uppsalaåsen: Tunaåsen och 

Stora Vallskog. Vatten leds från Fyrisån dels vid Storvad till 

infiltrationsområdet Tunåsen, och dels vid Vallskog till infiltrationsområdet 

Stora Vallskog. Även intaget, ledningarna och pumpstationen ingår i 

riksintresset.  

Vid Stynsbergs pumpstation, i Tierps kommun, leds vatten från Tämnaren 

till Fyrisån. Enligt tillstånd får högst 15 miljoner m³/år pumpas.  

Produktionsanläggningar 

Uppsala stads tre vattenverk utgör dricksvattensystemets 

produktionsanläggningar.  

Motiv till utpekandet av riksintresset 

En robust vattenförsörjning är en samhällskritisk infrastruktur som är av 

avgörande betydelse för en trygg samhällsutveckling. 

Dricksvattenförsörjningen är formellt ett kommunalt ansvar, men 

organiseras idag ofta regionalt. Detta innebär vidare att samhället ofta har 

investerat stora belopp i tekniska anordningar såsom överföringsledningar 

med tillhörande tryckstegringstationer och vattenreservoarer. Några 

anläggningar är så strategiskt viktiga så att de bedöms vara av nationellt 

intresse.  

Beträffande Uppsala vattenförsörjningsanläggning så bedöms denna vara 

nationellt intresse huvudsakligen av följande skäl 

Nyttjas/kan nyttjas av många människor 

För att bedömas som riksintressant bör en anläggning ha kapacitet att 

försörja åtminstone 50 000 personer. Uppsalaåsens 
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vattenförsörjningssystem försörjer idag ca 150 000 personer, är 

dimensionerad för 200 000 men kan byggas ut för att försörja 300 000. 

Dricksvattensysten försörjer huvuddelen av befolkningen i Uppsala och 

Knivsta kommuner med dricksvatten. Anläggningen är följaktligen en 

regional strategisk infrastruktur i Uppsala län. 

Det finns ingen reservvattentäkt för Uppsala. Det finns inte heller något 

alternativ till nuvarande vattenförsörjningssystem inom överskådlig 

framtid.  

Stor kapacitet och god kvalitet 

Uppsalaåsen har hög hydraulisk kapacitet och är en viktig tillgång för 

vattenförsörjningen. Uppsala vattenförsörjningssystem har även en stor 

regional betydelse. Grundvattnet har generellt mycket bra teknisk kvalitet.  

Liten risk att påverkas av klimatförändringar 

SMHI har tagit fram en analys över hur klimatet kan komma att förändras i 

Uppsala län. Analysen visar bland annat att man får en högre 

årsmedeltemperatur, ett förändrat och ökande nederbördsmönster och en 

minskad snömängd. Effekter för Uppsalaåsens vattenförsörjningssystem är 

svårt att förutspå, men bedöms som små 

Behövs som reserv eller för framtida användning 

Uppsalaåsens vattenförsörjningsanläggning ligger i en extremt expansiv 

region i Sverige med stor inflyttning. Detta innebär ett stort 

exploateringstryck för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och annan 

infrastruktur, ibland av nationell betydelse. Det bedöms därför som särskilt 

viktigt att tydliggöra de markanspåk och övriga behov som en viktig 

basfunktion som vattenförsörjningssystemet behöver för en trygg och 

hållbar samhällsutveckling totalt sett i regionen. Det finns dessutom både 

kapacitet och långtgående planer på att försörja fler orter i närområdet med 

vatten. Då större delen av regionen runt storstockholm är beroende av 

Mälaren med tillhörande ledningssystem för sin dricksvattenförsörjning så 

bedöms det också att vara av särskild vikt att trygga de få alternativa 

vattenförsörjningssystem som finns i regionen.   

Riksintressets markanspråk 

Riksintresset avgränsas enligt bilaga 1. Riksintresset består av 

råvattenanläggningar, produktionsanläggningar och 

distributionsanläggningar. Den totala ytan är 103 ha.  
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Förutsättningar för bevarande 

Syftet med att peka ut områden som riksintresse är att ge underlag så att 

nödvändig hänsyn tas till områdena i olika planeringsprocesser och vid 

prövning av verksamheter och åtgärder så att de inte utsätts för sådan 

påverkan som riskerar att påtagligt försvåra anläggningens funktion för 

dricksvattenförsörjning.  

Det är i första hand när markanvändningen ska ändras som det kan få 

någon betydelse att ett område är av riksintresse. Pågående 

markanvändning påverkas inte av bestämmelserna. Det är också bara vid 

sådan ändring av markanvändningen som behöver någon form av beslut 

från en myndighet som riksintresseområdena ska beaktas. Vilka lagar som 

kräver att hänsyn tas till områden av riksintresse framgår av förordningen 

om hushållning med mark- och vattenområden m.m. Det är alltså den som 

beslutar som måste ta hänsyn till om ett område är av riksintresse. Om den 

ändrade markanvändningen skulle innebära att anläggningens funktion 

”påtaglig försvåras ” är huvudregeln att ändringen inte kan få genomföras. 

Befintliga förhållanden är dock även relevanta förutsättningar för att 

anläggningen ska kunna utnyttjas för dricksvattenförsörjningen långsiktigt. 

Att påtagligt försvåra nyttjandet av anläggningen kan ske dels genom att 

själva området för anläggningen påverkas så att det inte kan utnyttjas för 

anläggningen, dels genom att råvattenkvaliteten försämras så att 

produktionen av dricksvatten försvåras.  

Åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet av anläggningen 

Något som påtagligt kan försvåra möjligheten att nyttja de anläggningar 

som ingår i Uppsalaåsens dricksvattenanläggningar är försämring av 

vattenkvaliteten och vattenkvantiteten i vattentäkten. Verksamheter som 

kan utgöra potentiella risker inom området är miljöfarliga verksamheter, 

flygplats, vägar/trafik, järnväg, bebyggelse, spillvattenledningar, dagvatten, 

förorenade områden och jordbruk. 

En verksamhet som medför utsläpp till vatten eller luft i närheten av 

anläggningen kan påverka vattenintag och reningsprocesser. En bedömning 

av en verksamhets påverkan behöver göras från fall till fall. Miljöstörande 

verksamhet som medför utsläpp till vatten eller luft i närheten av 

anläggningarna skulle kunna påverka vattenintag och reningsprocesser 

negativt. Även verksamheter utanför själva området av riksintresse kan 

innebära påtaglig skada på riksintresset och bör omfattas av bedömningen. 

Andra riksintressen i området 

Andra intressen inom området kan i vissa fall stå emot varandra och 

avvägningar kommer då att behöva göras för att komma fram till vilket 

intresse som kan ha företräde framför ett annat. 
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En del av det aktuella området omfattas av andra skyddsintressen som 

riksintresse för försvarsmakten (Ärna flygplats), riksintresse för 

kommunikationer (Uppsala-Ärna flygplats, ostkustbanan, väg E4), Natura 

2000-område, riksintresse för naturvård och riksintresse för 

kulturmiljövård. Dessa olika intressen kan i vissa fall stå emot varandra och 

avvägningar kommer då att behöva göras för att komma fram till vilket 

intresse som ska ha företräde framför ett annat.  

Beskrivning av vattentäkten 

En förutsättning för riksintressets långsiktiga nyttjande är naturligtvis att 

den yt- eller grundvattentäkt som förser anläggningen med råvattnet har 

god kvalitet och tillräckligt stor kapacitet. Som lagstiftningen nu är 

utformad är det endast områden för anläggningar för vattenförsörjningen 

som kan utgöra riksintresse, inte själva vattenresursen. Även om 

vattenresursens status i praktiken är av yttersta vikt för att en anläggning 

för dricksvattenproduktion ska kunna utnyttjas, är det tydligt angivet att 

vattenresursen inte kan ingå i riksintresset. Havs- och vattenmyndigheten 

anser trots detta att det inte går att upprätta en värdebeskrivning och ange 

vilka risker och hot som bör uppmärksammas utan att också redogöra 

något för den vattentäkt som är knuten till anläggningen och de risker som 

bör beaktas i detta hänseende. Det ska dock påpekas att vattentäkten inte är 

rättsligt knuten till riksintresset.  

Uppsalaåsen 

Uppsalaåsens vattenförsörjningssystem är en kombinerad grund- och 

ytvattentäkt där grundvattenförekomsten är viktigast för Uppsalas 

dricksvattenanläggningar. Det är under en kortare tidsperiod också möjligt 

att stänga av infiltrationen även om det då kan bli problem att hålla sig 

inom ramen för vattendomarna.  

Stora delar av Uppsalaåsen och dess tillrinningsområde har täckande 

lerlager, men centralt i Uppsala ligger åsen i dagen. I utkanten av området 

finns mindre infiltrationsområden med morän, berg i dagen och åsmaterial. 

Lerlagrets mäktighet varier, på sina håll är mäktigheten 70 meter.  

Den huvudsakliga strömningsriktningen i grundvattenförekomsten är från 

norr till söder. Grundvattenförekomsten tillförs vatten till stor del från 

omgivande morän och hällområden men även från den nederbörd som 

faller på avlagringen. Ett visst tillflöde kan ske från anslutande vattendrag. 

Vattendragen bedöms dock till stor del vara isolerade från magasinet 

genom täta jordlager och bidrar inte under normala och naturliga 

förhållanden till magasinet i någon större omfattning. Råvattenkvaliteten i 

Uppsalaåsens är god.  
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Vattenskyddsområde för Uppsala-Vattholmaåsarna 03FS 1990:1, finns 

beslutat 27 november 1989, för grundvattenförekomsten. 

Vattenskyddsområdet innefattar endast grundvattnet och inte det vatten 

som infiltreras i åsen.  

Risker och hot som kan påverka vattentäkten 

Generellt är det framförallt tre saker som kan försvåra nyttjandet 

vattenförsörjningssystemet Uppsalaåsen. 

 Förekomst av antropogena ämnen dvs. miljögifter. 

 Energiutvinning både i akvifärlagret och i det underliggande berget.  

 Exploatering av infiltrationsytor. 



Uppsala
© Lantmäteriet, Natural Earth, Länsstyrelsen
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