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Risk för vattenbrist i Uppsala län?

Olika typer av vattenbrist – brist på: 
 råvatten – ytvatten eller grundvatten, låga flöden eller låga 

grundvattennivåer
 kapacitet i vattenverken – pga ökad användning eller miljötillståndets 

begränsningar
 kapacitet i ledningar, distributionssystemet

SMHI & SGU  
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist

Vattenbrist – behoven större än tillgången

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist


YTVATTEN



Sammanvägning av:
• Klimat
• magasinerande förmåga
• Vattenanvändning -

enskild



Ytvattenresurser –
långsiktigt och 
storskaligt?
• Mälaren
• Dalälven
och så havet



GRUNDVATTEN





Grundvatten –
enskild försörjning



Vattenanvändningen i Uppsala 
län

• Allmän vattenförsörjning 
– kommunernas ansvar

• Enskild vattenförsörjning 
- fastighetsägarens

• Jordbruk – ofta enskilt 
vatten

• Industri 
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Förslag till länets 
övergripande strategi för 
en långsiktigt säker 
dricksvattenförsörjning 

Skydda det grundvatten vi har

Klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Samverkan

•Om vattenresurser ex. reservvatten eller för ökad redundans och 
tillgång mellan kommuner inom eller utanför länet

•Forskning och miljöövervakning
•Vattenbesparande metoder, innovationer etc.

Öka kunskapen om grundvattenmagasinen kapacitet och 
kvalitet i nuvarande och i framtida klimat

Öka andelen reservvattentäkter i länet eller på annat sätt öka
redundansen I vattenförsörjningssystemet

Erfarenhetsutbyte kring ny teknik och innovation för att spara
vatten och minska vattenbehoven I alla sektorer



Förslag på åtgärder i vattenförsörjningsplanen

Åtgärder för att trygga tillgången på 
vattenresurser

AKTÖRER

Strategi för Länsstyrelsens hantering och 
kommunikation om ärenden med 
vattenskyddsområden

Länsstyrelsen

Funktionella och uppdaterade 
vattenskyddsområden

Kommuner och Länsstyrelsen

Fysiska skyddsåtgärder vid vägar och järnvägar 
för att minska riskerna i vattentäkter eller viktiga 
vattenförekomster

Trafikverket

Årliga tvärsektoriella möten om vatten- och 
avloppsfrågor i varje kommun

Länsstyrelsen besöker kommunerna



Åtgärder för att hantera ett framtida klimat Aktörer

Klimatanpassad dricksvattenförsörjning i alla 
kommuner

Genomförs av: kommunerna i länet tillsammans 
med vattenproducenter
Följs upp av: Länsstyrelsen. Stöd av SGU, SLV och 
Livsmedelsverket?

Mälaren som dricksvattentäkt i ett framtida 
klimat – uppvakta regeringen om behov av 
utredning

Länsstyrelserna kring Mälaren

Utökade grundvattennivåmätningar och utökad 
råvattenkontroll

Kommunerna/ VA-huvudman



Källor
Foton: pixabay.com
Kartor: SMHI:s och SGU:s publikationer samt Länsstyrelsens egna (opublicerade), se nedan
Statistik: SCB 2015
SMHI
• Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka – Delrapport 1 i 

regeringsuppdrag om åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter Hydrologi 120 (karta 
bild 9)

• Sommaren 2018 – En glimt av framtiden? Klimatologi 52 (kartor till bild 4-6)
SGU
• Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län. SGU rapport 2019:9

(karta bild 13)

• Bedömning av bristområdet – grundvatten (karta på bild nr 13)

https://www.smhi.se/publikationer/sveriges-vattentillgang-utifran-perspektivet-vattenbrist-och-torka-delrapport-1-i-regeringsuppdrag-om-atgarder-for-att-motverka-vattenbrist-i-ytvattentakter-1.152540
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/sommaren-2018-en-glimt-av-framtiden-1.149088
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1909-rapport.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2018/RR1806.pdf


TACK! 

Åsa Blomster, 
asa.blomster@lansstyrelsen.se

FORTSÄTT SAMVERKA!
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