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Svar på interpellation om 
dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommuns  
Jonas Segersam (KD) har i en interpellation ställt ett antal frågor om 
dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun 

Kan du tänka dig ett samarbete med Knivsta kommun så att de kan få en anslutning till 
Uppsalas vattentäkt och vi kan få en till Norrvatten via Knivsta?  

Ja! En tät dialog mellan Uppsala Vatten och Norrvatten förs avseende framtida 
möjligheter till regionalt samarbete mellan Uppsala och Norrvattens 
distributionsområden, däribland Knivsta kommun. Ett samarbete har primärt 
diskuterats utifrån möjligheten till reservvattenförsörjning för båda parter, vilket skulle 
kunna vara en trygghet för både Uppsala och framförallt Knivsta kommun som idag har 
en sämre redundans än Uppsala. Regionerna kan på sikt komma att växa samman mer 
än vad det planerade Uppsalapaketet och fyrspåret genererar, vilket också gör att en 
dricksvattenledning över kommungränsen kan komma att vara gynnsam för 
framtiden. Fortsatta utredningar mellan inblandade parter pågår.  

Ser du behov av ett stärkt samarbete i regionen runt den framtida vattenförsörjningen?  

Ja! Ett kontaktnät finns redan idag med bland andra Mälarenergi och Gästrike Vatten 
utöver ovan nämnda Norrvatten. I och med Uppsala/länets kraftigt planerade 
expansion kommer vi att behöva arbeta mycket under de närmsta åren för att 
säkerställa både den befintliga och långsiktiga dricksvattenförsörjningen. Vi har idag 
ett stort behov av att utföra en rad olika utredningar för att trygga 
dricksvattenförsörjningen. Flera av dessa utredningar ligger utanför kommungränsen, 
däribland utredningar om Dalälven. Det är sannolikt att det finns synergier med 
omkringliggande kommuner i både utredningsskede och vissa praktiska moment, 
såsom provtagning eller ledningsförläggning, vilket är något som kommer att behöva 
specificeras närmare under de kommande åren. Enligt Uppsala Vatten är inriktningen i 
branschen mer samarbeten och samordning över länsgränser.   

3. Kan du tänka dig att ta initiativ vill ett utökat samarbete med omkringliggande 
kommuner i syfte att rädda Tämnaren och säkra vattenförsörjningen i hela Uppsala 
kommun? 

Idag används Fyrisån och Tämnaren som vattenresurser för infiltration i åsen. 
Nuvarande bedömningar visar att detta system inte kommer att vara tillräckligt fram 
mot år 2050 baserat på bland annat kommande klimatförändringar och därmed 
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behöver nya utredningar påbörjas angående en ny vattenresurs för infiltrationsvatten, 
vilket enligt ytterligare inriktningsbeslut handlar om Dalälven.  

Samverkan finns redan. Bland annat har Uppsala, Tierp och Heby kommun 
tillsammans med föreningen Tämnaren vatten lämnat in en ansökan om medel hos 
Länsstyrelsen för att ta fram en landskapsanalys för Tämnaråns avrinningsområde. 
Analysen är en satsning för att på landskapsnivå öka vattnets uppehållstid och 
förbättra grundvattenbildning, klimatanpassning, hantering av översvämning/torka, 
bättre vattenkvalité och biologisk mångfald. Ambitionen är åtgärder som medför att 
Tämnaråns avrinningsområde uppnår klassningen ”god ekologisk status”. Vidare att 
åtgärda grundorsakerna till övergödning och igenväxning. Slutprodukten är förslag på 
åtgärder utifrån lämplig placering i landskapet samt en nyttokostnadsanalys. 
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