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Vattenråd för norra Stockholmsåsen
Målet för Stockholmsåsens vattenråd är ta ett gemensamt ansvar för vårt dricksvatten 
som är allas resurs. Vattenrådet består av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, 
Solna stad, Sollentuna kommun och kommunalförbundet Norrvatten, som är  
samordnare. Norrvatten är ett kommunalförbund som ägs av 14 medlemskommuner 
i norra Storstockholm och försörjer drygt 600 000 medborgare, företag och viktiga 
samhällsfunktioner med dricksvatten. Stödjande parter i grundvattenrådet är  
Trafikverket, SGU och Länsstyrelsen i Stockholm. 

Vad är ett vattenråd?
Ett vattenråd är en sammanslutning mellan berörda aktörer med gemensamma 
frågeställningar kring vatten. Vattenråden ska representera alla intressen och ge alla 
som berörs av vattnet möjlighet att delta. Idén med vattenråd är att allmänhetens 
deltagande ska säkerställas i den svenska vattenförvaltningen. Den svenska vatten-
förvaltningen är en implementering av EU:s vattendirektiv med målsättningen att 
vattenmiljöer ska nå och behålla en god vattenkvalitet och kvantitet.



Genom ett vattenråd kan vi få:
• Ett helhetsperspektiv på de olika intressen som berör åsens influensområde.
• Ge möjlighet för demokratiskt inflytande tidigt i processer.
•  Ett gemensamt synsätt på hur exploatering ska ske på ett säkert och hållbart sätt.
•  Skapa samarbeten för att förbättra åsens och grundvattnets kvantitet och kvalitet.

Stockholmsåsen 
Tillgången till rent dricksvatten är en förutsättning för god folkhälsa och ett  
fungerande samhälle. Grundvattentillgången på Stockholmsåsen är idag norra  
Storstockholms största reservvattenkälla och en viktig del för att säkra en trygg 
dricksvattenförsörjning.

Stockholmsåsen är en 60 km lång rullstensås som sträcker sig från södra Uppland 
och ner genom Stockholm. Rullstensåsen bildades för 10 000 år sedan när inlandsisen 
smälte undan vilket sorterade sten, grus och sand i olika lager. 

När vatten rinner ned genom lagren renas det på naturlig väg, vilket är en viktig 
ekosystemtjänst för oss människor. Denna geologiska formation är något vi inte har 
möjlighet att återskapa. En rullstensås kan hålla stora mängder vatten mellan sina 
sand- och gruskorn och blir därför en mycket viktig resurs för dricksvattenproduktion 
och grundvattenberoende ekosystem.

Det finns fyra grundvattentäkter i åsen vilka är Ulriksdal i Solna, Rotsunda i 
Sollentuna, Hammarby i Upplands Väsby och Ströms gård i Sigtuna. Varje grund-
vattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättat för att försäkra att vattnet håller god 
kvalitet så att det kan användas ifall vår ordinarie vattentäkt Mälaren inte skulle gå att 
använda. Stockholm växer och därmed ökar markanspråken på åsen, vilket kan göra 
den mer utsatt för föroreningar.
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Jordartskarta över Badelundaå-
sen (SGU). 
Jordartskaror redovisar enbart 
ytjordarter  

Rullstensås

Profil av Badelundaåsen (SGU). 
Jordborrningar ger information om jordskikten i vertikal-
led (brun, gul och grönmarkerade).

Naturgrus

Grus kan definieras som en jordart i vilken korn-
gruppen (fraktionen) grus dominierar - korstorle-
ken är  2 - 60 mm. Sand har kornstorlek 0.06 - 2 
mm. Naturgrus kan definieras som naturligt sorte-
rade jordarter som till övervägande del består av 
fraktionerna sand, grus och sten. Naturgrus upp-
träder som isälvssediment, älvsediment, svallsedi-
ment eller vindavlagrade sediment. 

I Dalarnas län hyser isälvsavlagringar de störs-
ta volymerna av naturgrus. Dessa åsbildningar 
sträcker sig vanligen i nordväst - sydostlig rikt-
ning. Den mest kända av åsbildningarna i länet är 
Badelundaåsen som sträcker sig genom Leksand, 
Gagnef, Borlänge, Säter, Hedemora och Avesta 
kommuner.

Isälvsavlagringar kan förekomma med synlig ås-
formation, rullstensås. Det grövsta materialet i 
form av sten och grus förekommer då vanligen i de 
undre skikten. Längs en isälvsavlagrings sträck-
ning kan det sorterade materialet även ligga dolt 
under markytan överlagrat av finsediment. Mark-
topografin kan i detta fall vara helt plan.

Isälvssediment har ofta större utbredning än vad 
som anges på jordartskartor eftersom endast yt-
jordarterna anges. För att få en bild av jordarts-
sammansättningen under markytan krävs jord-
borrning eller sondering. Ett flertal borrningar 
kan ge svar på sammansättningen av olika skikt 
under markytan samt lagrens mäktighet.  

Profiler kan upprättas och avstånd till berg kan ut-
läsas om borrningarna har tillräckligt djup.

Rullstensås. 
Bild från Länsstyrelsen Dalarnas Län.



upplandsvasby.se 
08-590 970 00

Vill du veta mer?
Kommunalförbundet Norrvatten  
Louise Jansson, Processingenjör,  
070-263 39 13

Upplands Väsby kommun   
Louise Andersson, Miljöplanerare,  
08-590 973 54

Sigtuna kommun    
Emma Asterhag, Miljöplanerare,  
08-591 261 56

Sollentuna kommun    
Henrik Sandberg, Miljöplanerare,  
08-579 221 20

Solna Stad     
Carolina Petterson, Avdelningschef,  
08-746 18 54

Norra Stockholmsåsens vattenråd:

Stödjande parter:
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