
  

 

Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala Tel: 018-67 10 00 (vx) 
Besöksadress: Almas allé 8   Mobilnr: 070-544 1674 
Org nr: 202100-2817  
www.slu.se 

Fredrika.von.sydow@slu.se 

 

 YTTRANDE SLU ID: SLU.ua.2020.2.6-2095 

2020-10-31 

uppsala@lansstyrelsen.se 
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Regional vattenförsörjningsplan i Uppsala län (408-3369-
20) 

Sammanfattning 
Planen har lästs av ett antal forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som 
är aktiva inom områdena miljökemi, biogeokemi och hydrologi. Innehållet i planen 
är väl disponerat och det finns ett flertal viktiga punkter kring vattenskydd som 
kommer upp: 

• Kommunikation av vattnets värde 
• Fortsatt skydd av grundvatten  
• Behov av ökad miljöövervakning och identifikation av okända ämnen 
• Uppmuntran att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för kemiska risker 

i dricksvatten 
• Uppmuntran till ett ökat samarbete mellan akademin och berörda 

myndigheter i många olika frågeställningar 
 

SLU anser att planen bör kunna ha en högre ambition med avseende på hur olika 
typer av aktiviteter kan och bör kopplas till Agenda 2030 målen. Särskild SDG11 
och SDG12 bör kunna beaktas mer konkret. Exempel på detta kan vara minskad 
vattenanvändning, ökat återanvändning av vatten samt innovativa idéer för 
infiltration av dagvatten.  

Generella synpunkter 
SLU välkomnar Länsstyrelsens prioritering av den regionala vattenförsörjningsplan 
som nu har tagits fram. Tillgång till olika vatten för olika ändamål är en av de mest 
kritiska faktorerna för regionen runt Uppsala. Den pågående utbyggnaden av 
staden och framtida klimatförändringar kommer att öka vår utmaning att säkerställa 
tillgång till rent vatten för alla. Universiteten har en viktig roll att uppfylla i detta 
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arbete. SLU har i år kommit igång med så kallade dialogmöten med Uppsala 
kommun där vi går igenom potentiella samarbetsprojekt. Skydd av grundvatten och 
en klimatanpassad vattenanvändning är exempel där SLU kan bidra med kunskap. I 
praktiken kan detta ske genom ett ökat samarbete i form av gemensamma 
ansträngningar att få forskningsanslag från nationella forskningsråd (t.ex. Formas, 
Vinnova), EU, och länsstyrelsen. I detta sammanhang vill vi även påminna om att 
SLU är mycket aktiva inom civilingenjörsprogrammet för miljö- och vattenteknik 
som ges tillsammans med Uppsala universitet. Studenter från detta program 
utbildas i flera relevanta ämnen såsom vatten- och resurshushållning, förorenad 
mark samt miljöförvaltning. Här finns mycket goda förutsättningar för framtida 
projekt som kan mynna ut i praktiska lösningar och forskningssamarbeten. SLU har 
redan idag ett stort antal pågående samarbetsprojekt med Uppsala Vatten. SLU ser 
dock möjligheter för fler samarbetsområden såsom: 

• screening och prioritering av nya miljögifter i grundvatten (s. 29) 
• analys av orsak-verkan av den ökande brunifieringen av ytvatten (s. 35) 
• innovativa metoder för rening och återanvändning av vatten samt risker 

kopplade till detta.   
 

Den första frågan är delvis redan under arbete. SLU arbetar aktivt med att ta fram 
kunskapsunderlag för screening av yt- och grundvatten med avseende på nya 
miljögifter och håller på att bygga upp en kunskapsbank inom området. SLU 
kommer troligen att få ett relativt stort uppdrag att screena efter ”nya” 
vattenföroreningar med fokus på källor till förorening i rå- och dricksvatten från 
Naturvårdsverket, samtidigt som det pågår annan screening av grundvatten (SGU).  

En del större frågeställningar såsom ny, storskalig teknik för hushållning med 
vatten och industrins framtida vattenbehov kan möjligen utvecklas genom riktade 
utlysningar via Formas och Vinnova. Här krävs det en högre prioritering och vilja 
att samarbeta mellan akademin och myndigheter. 

Specifika synpunkter 

Tillförsel av förorenat dagvatten (s.10). SLU ser ett behov att ta fram mer kunskap 
om vilka risker som finns för grundvatten i åsen med oskyddad infiltration av 
dagvatten under byggfasen, men även mer långsiktigt (inte bara under själva 
byggfasen). 

Vattnets värde (s.11). SLU vill lyfta att ersättningsvärdet för Uppsalaåsen 
förmodligen bör uppdateras samt att hållbarhetsaspekter såsom energiförbrukning 
bör tas med.  Nybyggnation av ytvattenverk är inte ekologiskt hållbart om man 
jämför med ett väl fungerande system i åsen. Dessutom levererar åsen viktiga 
ekosystemtjänster såsom naturlig borttagning av näringsämnen och färg, samt ger 
en stabil vattentemperatur, vilket måste vägas in. 
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Föroreningar (s. 21 och 23). SLU anser att det finns ett stort behov att studera hur 
föroreningar såsom PFAS rör sig i marken och grundvattnet. I dagsläget är det 
oklart hur den långsiktiga vattenkvaliteten kommer att påverkas. Uppsala Vatten 
har redan tagit fram en lämplig transportmodell. 

Vattenkvalitet i ytvatten och brunifiering (s. 29 och 35). SLU utför forskning som 
har som mål att skatta variationer av vattenfärgen i Fyrisån och Mälaren. Detta 
arbete bör kunna ingå in en mera övergripande gemensam studie i framtiden. 

Avsaknad av reservvattentäkter (s. 41 och 45). SLU ställer sig avvaktande till 
dagens ökade utbyggnad i Uppsala. Här bör kommunen ta ett stort ansvar och 
prioritera fortsatt användning av åsen som vattentäkt. Markanvändningen bör 
studeras mycket noggrant och även områden som är redan utbyggda bör övervakas. 

PFAS-rening (s.49). SLU jobbar aktivt med forskning om hur förorenade områden 
kan hanteras. PFAS-ämnen utgör ett stort hot för Uppsalas dricksvattentäkt. 
Metoder för sanering bör utvecklas men anses inte vara hållbara i längden.  

Policy brief (S.51). SLU stödjer det Policy brief som togs fram av en forskargrupp 
på SLU där man förordar biotester som en övervakningsmetod. Det är dock viktigt 
att även övervaka genom kemiska analyser och att man håller sig uppdaterad på 
vilka nya ämnen som bör övervakas. Det här är ett forskningsområde som 
utvecklas snabbt just nu. 

Miljöövervakningen (s.51). SLU stödjer en utökad miljöövervakning. Det är viktigt 
att lyfta vem som ska stå för kostnaderna och hur detta samordnas. 

Vattenanvändningen (s.53). SLU vill lyfta frågan om ökad återanvändning av 
vatten och hållbara metoder för att ta fram ett säkert vatten. Här krävs det mer 
forskning.  

Vattenbrist (s.57). SLU vill lyfta fram att det måste finnas en rättvis fördelning av 
vatten mellan Uppsala kommun och kommunerna utanför. Idag så prioriteras oftast 
stadskärnan medan kranskommunerna måste minska grundvattenanvändningen. 
Här krävs bättre kommunikation och många, rättvisa åtgärder. 

Vattenbehov (S.62). SLU föreslår att de framställda scenarierna om 
befolkningsutveckling utvärderas med avseende på långsiktig miljömässig 
hållbarhet, där investeringskostnader och miljökostnader vägs mot möjligheter att 
minska vattenanvändning och ökad återanvändning av vatten. 

Jordbrukets effekter (s.66). SLU ser behov av ett ökat strandskydd och minskat 
bete längs områden som ska hålla badkvalitet eller som ska användas för 
dricksvatten längre nedströms t ex. Fyrisån och Mälarens stränder. 

Kompetenscentrum (s.71). SLU stödjer förslaget om att inrätta ett nationellt 
kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten. 
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Planerade Åtgärder (s.77). SLU vill lyfta fram att det finns bra exempel på 
samarbeten mellan räddningstjänsten och Gävle kommun (Punkt 6). SLU har 
representanter som kan bidrar med kunskap till planerade åtgärder (Punkt 7).  
Samarbete med UU och SLU inom civilingenjörsprogrammet miljö- och 
vattenteknik (projektarbeten och examensarbeten inom flera av punkterna (Punkt 
10+11+23). Ökad miljöövervakning och insamling av referensvärden bör 
prioriteras (Punkt 14). Ett utökat samarbete med DRICKS-nätverket, där SLU 
ingår, är en möjlighet att få tillgång till expertis på dricksvatten (Punkt 16). SLU 
har i samarbete med flera aktörer runt Mälaren (MVVF, Norrvatten, Uppsala 
Vatten etc.) tagit fram en ansökan om Mälaren och hållbarhet till Formas vilken 
tyvärr fick avslag. Denna kan dock utgöra ett värdefullt underlag för framtida 
arbete runt Mälaren (Punkt 17). 

Kunskapsbehov (s.83-84). SLU kan bidra med kunskap om möjliga effekter av 
klimatförändringarnas påverkan på vattenkvalitén. Länsstyrelsen är möjligen 
medveten om att det redan finns en existerande beräkningsmodell som Uppsala 
Vatten har tagit from som bör kunna användas istället för att SMHI eller SGU tar 
fram en ny modell. 

Följande ändringar i texten föreslås: 

Sida 33 byt ut ordet ”minska” mot ”minst”. 

”Kriterierna för att peka ut områden och anläggningar av riksintresse var bland 
annat att anläggningarna minst ska användas av 50 000 personer”. 
 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid 
fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av 
koordinator Fredrika von Sydow. Innehållet har utarbetats av professor Stephan J. 
Köhler och professor Karin Wiberg vid institutionen för vatten och miljö.  
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