
Uppsala Vatten och Avfall AB
G R U N D V A T T E N  O C H  D A G V A T T E N  I  U P P S A L A

H U R  G Ö R  V I ?



Förutsättningar i Uppsala

⦁ Mycket vatten

⦁ Högt exploateringstryck



Grundvatten





Ytvatten



Dagvatten



Uppsala växer



Uppsala växer

• Befolkning + 62 %

• 3 000 bostäder per år



Uppsala- och Vattholmaåsarna

⦁ En av Sveriges viktigaste 

grundvattenförekomster 

⦁ Grundvattenresurs för större delen av 

befolkningen i Uppsala kommun

⦁ Uppsala kommun saknar idag 

reservvattentäkter 

⦁ Riksintresse sen 2016 

(dricksvattenanläggningarna) 



Uppsalaåsen

⦁ God kvantitativ status

⦁ Otillfredsställande kemisk status med avseende på PFAS, 

BAM och klorerade kolväten.

⦁ Risk för att MKN inte följs och god kemisk status inte 

uppnås 2021 och 2027. Den mänskliga påverkan på 

förekomsten är betydande (enligt riskbedömning VISS).

⦁ Potentiella hot vid olyckor och förorenande verksamheter

⦁ Motstående intressen gällande infiltration av dagvatten



Ulleråker – startskottet 



Yttrande från LST



Uppdrag ÖP 2016

Kommunen tillsammans med berörda aktörer gör i 

ett särskilt uppdrag kopplat till översiktsplaneringen 

en sammanvägd riskbedömning för hela 

Uppsalaåsen med en strategi för markanvändning i 

syfte att bevara åsen som vattenreservoar



Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och 
Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur 

grundvattensynpunkt



Syftet

⦁ Säkra stadens tillväxt samtidigt som 

grundvattenförekomsten är skyddad 

⦁ Miljökvalitetsnormer (MKN) för grundvattnet uppnås enligt 

ramdirektivet för vatten 

⦁ Grundvattnet uppfyller gränsvärden för dricksvatten enligt 

Livsmedelsverkets föreskrifter(SLVFS 2001:30). 

⦁ Uppsala kommuns utveckling sker så att risker som 

påverkar grundvattenkvaliteten i Uppsala- och 

Vattholmaåsarna beaktas tidigt i planeringen och hanteras



Beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i april 2018

Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och 

Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur 

grundvattensynpunkt



Beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i april 2018

”Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och att 

säkerställa nuvarande och framtida 

dricksvattentäkter är överordnat i stort sett all 

annan planering”



Framtaget för tillrinningsområdet

1) Känslighetskarta avseende grundvattenskydd 

2) Markanvändning och markbelastning - befintlig 2017 och 

planerad markanvändning på ÖP-nivå år 2050

3) Riskanalys - sannolikhet och konsekvens 

4) Riskhantering - riskvärdering och förslag till riskreducerande 

åtgärder

5) Riktlinjer för markanvändning ur grundvattensynpunkt



Känslighetskartan



Riskanalys utifrån 
skadehändelser

⦁ Skadehändelse

- Mängd och farlighet för relevanta ämnesgrupper

- Konsekvens - ”Mängd/farlighet + Känslighet”

- Risk - ”Konsekvens + Sannolikhet” 

- Screeningmodell för föroreningsspridning vid fyra utvalda platser

⦁ Riskhantering – förslag till åtgärder för att hantera risker
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Riskmatris



Prioriterade skadehändelser 
Medför stor risk för grundvattnet i områden med hög och

extrem känslighet
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1. Trafikolycka med utsläpp av drivmedel 

2. Järnvägsolycka med utsläpp av farligt gods 

3. Släckvatten från husbrand och annan byggnad (industri)

4. Spridning och spill av bekämpningsmedel

5. Spridning/ökad spridning från förorenade områden

6. Spridning från miljöfarlig verksamhet på 
grund av olycka

7. Utsläpp av byggdagvatten och diffust 
läckage och brott på avloppsvattenledning

8. Borrningar - spill och förändrade 
spridningsvägar

9. Infiltration av dagvatten från körbara ytor



Riktlinjer för markanvändning

⦁ Planering och lokalisering av exploatering

⦁ Principer för skyddsåtgärder

⦁ Befintliga risker
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Planering och lokalisering

⦁ Säkerställ att mark och vattenanvändning inom 
tillrinningsområdet inte får negativ påverkan på den 
grundvattenresurs som Uppsala- och Vattholmaåsarna
utgör.

⦁ Säkerställ att en riskbedömning rörande 
grundvattenpåverkan genomförs i tidigt skede som 
klargör om markanvändningen är lämplig med avseende på 
risker för grundvattnet.

⦁ Säkerställ att planering, ny exploatering, verksamhet eller 
åtgärder som kan påverka berörda grundvattenförekomster 
negativt i mesta möjliga mån undviks att lokaliseras i 
områden med extrem känslighet.
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Principer för skyddsåtgärder

⦁ Säkerställ att exploatering, verksamhet eller åtgärder som kan påverka 

berörda grundvattenförekomster negativt utförs med långtgående 

skyddsåtgärder anpassade efter områdets känslighet.

⦁ Säkerställ att robusta och långsiktigt hållbara riskminimerande 

åtgärder vidtas utifrån förväntade risker med utgångspunkt i 

försiktighetsprincipen.

⦁ Säkerställ att förorenat vatten leds bort och renas, dvs. infiltration av 

olämpligt vatten ska undvikas, i områden med hög och extrem 

känslighet.
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Pågående och fortsatt arbete

⦁ Kommunikation, information

⦁ Vägledningar

⦁ Rutiner

⦁ Åtgärdsplaner

⦁ Implementering, förvaltning 

och utveckling av riskanalys

⦁ Säkerhetsfrågor!
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Mer information:

⦁ Riktlinjer:

https://www.uppsala.se/organisation-och-

styrning/publikationer/riktlinjer-for-markanvandning-inom-

uppsala--och-vattholmaasarnas-tillrinningsomrade-ur-

grundvattensynpunkt/

⦁ Riskanalys (inkl. förenklad känslighetskarta):

https://www.uppsala.se/organisation-och-

styrning/publikationer/riskanalys-av-uppsala--och-

vattholmaasarnas-tillrinningsomrade-ur-

grundvattensynpunkt/
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https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/riktlinjer-for-markanvandning-inom-uppsala--och-vattholmaasarnas-tillrinningsomrade-ur-grundvattensynpunkt/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/riskanalys-av-uppsala--och-vattholmaasarnas-tillrinningsomrade-ur-grundvattensynpunkt/


Skydda grundvattnet eller rena 
dagvatten?

⦁ Eller kan man kombinera?



Grönblå system i Rosendal



Ett av Uppsalas största pågående 
stadsutvecklingsprojekt

• Bra läge nära kommunikationer, 

centrum, arbetsplatser och natur

• Kommunen och Akademiska hus är 

huvudsakliga markägare

• Detaljplan för ca 5 000 bostäder plus 

etapp 5

• Inrymmer skola, förskolor, handel och 

service, idrottsanläggningar, parker, 

spårväg

• Bilparkering främst i mobilitetshus i 



Rosendal



Rosendal ska präglas av innovation och 
nya lösningar

⦁ Uppsalamodellen för 

markanvisningar

⦁ Mobilitet och parkering

⦁ Kvalitetsprogram för gator, parker

⦁ Bygglogistik

⦁ Arbetssätt för stora projekt  

⦁ Dagvatten
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Utmaningar gällande 
dagvattenhanteringen i den förtätade 

staden!

1. Torka, syrebrist för växter

2. Föroreningar i dagvattnet

3. Snabb ytavrinning höga flöden.

4. Dyrbar mark, stora dammar.

5. Överbelastade ledningsnät.
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Tänka nytt  kring dagvattenhantering 
Bakgrund/framgångsfaktorer  

1. Politisk vilja

2. Chefer positiva

3. Tjänstemän i genomförande

4. Tjänstemän och utförare

i driften



Målbild



2.

1.

Rening i två steg

Från Stockholm



Blå-gröna system

1. Bra växtmiljö för träd, buskar och 

perenner.

2. Renar vattnet.

3. Fördröjer vattnet.

4. Yteffektivt

5. Ledningsnätet får lägre flöden



Vad är blå-gröna system

Kombinationen av:

1. plantering/växtbädd 

2. stenkista/förstärkningslager

3. alla delar organiserat i ett 

system



Hur fungerar 
regnbädden?

1. Dagvatten rinner till
planteringen

2. Fördröjs, infiltrerar, 
renas
3. Fördröjs och renas i 
luftigt
förstärkningslager.

4. Rinner sakta ut till 
dagvattennätet.



Illustration: Martin Vysoký, Edge

Öppet förstärkningslager (ÖF)  
Grunden i systemet!
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Öppet förstärkningslager (ÖF) för 
högintensiva regn (extremregn)
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Så här kan det se ut



Samlad hantering i slutet av systemet

Sid 46



För mer information besök uppsalavatten.se


