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Redovisning av kartläggning och analys av vattensituationen i Uppsala 

län – redovisning av regeringsuppdrag N2019/01827/DL 

 

Sammanfattning 

Den nuvarande vattensituationen för kommunal vattenförsörjning i Uppsala län bedöms 

sammantaget innebära något lägre grundvattennivåer än normalt, men lokala avvikelser 

finns. I vissa mindre vattentäkter i inlandet är läget sämre än normalt. Detta gäller även 

en kustkommun som försörjs av mindre grundvattentäkter. De två kommuner som 

försörjs av ytvatten bedöms inte påverkas alls. Kommande vattensituation styrs till stor 

del av väderutvecklingen.  

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon påtaglig påverkan i nuläget på 

dricksvattenförsörjning, samhällsviktig verksamhet eller övriga intressen. På tre 

månaders sikt är det svårare att göra en bedömning, eftersom det beror av hur stor 

grundvattenbildningen blir framöver. Om grundvattennivåerna fortsätter sjunka finns risk 

för kapacitetsbrist i två kommuner samt risk för försämrad råvattenkvalité i en kommun.  

De bevattningsförbud som har införts påverkar inte möjligheterna att tillgodose 

invånarnas behov av dricksvatten. Det pågår såväl långsiktig som kortsiktigare planering 

och förberedelse inför eventuell vattenbrist inom de flesta kommunerna, och 

huvudmännen anger generellt att förmågan att hantera eventuell vattenbrist är god. 

Generellt finns det ett behov av utökad mätning och kontroll vid de kommunala 

grundvattentäkterna i syfte att bättre kunna förutse och planera för eventuell vattenbrist.  

För närvarande är det inte någon omedelbar risk för nya skador på naturmiljön på grund 

av torka. De låga grundvattennivåerna i kombination med relativt låg markfuktighet 

innebär dock att många naturtyper har låg resistens mot torka. Vädret kommande veckor 

är därför helt avgörande för hur situationen utvecklar sig. Det som kan påverkas är 

exempelvis rikkärr och glupar som är utpekade ansvarsnaturtyper för Uppsala län.  

Kulturvärden riskerar att påverkas negativt vid långvarig torka och låga 

grundvattennivåer. Detta gäller exempelvis fornlämningar och kulturlager i städer vilket 

är vanligt förekommande i Uppsala län.  
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Redogörelse för ärendet 

Länsstyrelserna har fått ett uppdrag av regeringen, näringsdepartementet, att kartlägga 

och analysera vattensituationen i respektive län. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i 

Kalmar län.  

Länsstyrelsen har inhämtat information från länets åtta kommuner genom utskick av 

frågor till kommunernas beredskapshandläggare som i samarbete med ansvarig 

förvaltning eller huvudman för vattenförsörjning ska besvara frågeställningarna.  

Sju av åtta kommuner har besvarat frågorna 1-3 som anges i regeringens beslut: 

1. Hur påverkar vattensituationen förutsättningarna att tillgodose invånarnas behov 

av i första hand dricksvatten 

2. Hur påverkar vattensituationen olika sektorer, inklusive samhällsviktig 

verksamhet samt natur- och kulturmiljön, och 

3. Vilken förmåga som finns att förebygga, motstå och hantera en 

vattenbristsituation. 

Dessutom har kommunerna fått besvara följande kompletterande frågor för att bygga upp 

den lokala och regionala bilden nu och på sikt:  
i. Hur ser grundvattennivåerna och vattentillgången ut i kommunens grundvattentäkter idag 

jämfört med normal nivå den här tiden på året? 

ii. Hur ser grundvattennivåerna och vattentillgången ut i kommunens grundvattentäkter idag 

jämfört med samma tid 2018? 

iii. Med utgångspunkt från nuvarande nivåer och vattentillgång, finns det risk för vattenbrist 

i någon eller flera av vattentäkterna under kommande 1-3 månader? 

 

Länsstyrelsens analys och kartläggning av vattensituationen i länet 

Allmänt om länets vattenförsörjning 

I Uppsala län finns åtta kommuner, se figur 1. Tre kommuner (Tierp, Uppsala och 

Älvkarleby) har sin huvudsakliga allmänna vattenförsörjning med råvatten från stora 

långsamreagerande grundvattenmagasin i Uppsalaåsen. Två kommuner använder 

grundvatten från Enköpingsåsen (Heby och Enköping) som också bedöms som stora 

långsamreagerande grundvattenmagasin. Två kommuner (Knivsta och Håbo) använder 

ytvatten från Mälaren. Östhammar är en typisk kustkommun med tunna jorddjup och 

endast några mindre grundvattenmagasin. Vattensituationen hindrar en utbyggnad i 

kommunen och samverkan med grannkommunen har inletts.  

Få kommuner i länet har tillgång till reservvattentäkter i dagsläget. Två kommuner har 

dock pågående utredningar för projektering av reservvattentäkter.  
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Figur 1: Huvudsaklig allmän vattenförsörjning i Uppsala län  

 

Allmän vattenförsörjning – 1 månads sikt 

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon påtaglig påverkan på 

dricksvattenförsörjning, samhällsviktig verksamhet eller övriga intressen på kort sikt i ett 

regionalt perspektiv. De två kommuner som försörjs av ytvatten bedöms inte påverkas 

alls. Vattentäkter i stora långsamreagerande grundvattenmagasin bedöms i nuläget inte 

påverka förutsättningarna att tillgodose invånarnas behov av i första hand dricksvatten. 

Nedan lämnas kommentarer utifrån kommunernas svar på frågorna för att ge en bild av 

den lokala situationen, se även figur 2. 
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Figur 2: Bedömd påverkansgrad eller risk för påverkan på allmän vattenförsörjning  

 

Östhammar 

Vattensituationen är ansträngd, bevattningsförbud infördes i början av maj. 

Grundvattennivåerna är nära det normala, men tillgången är generellt mindre än behoven. 

Kommunen har viss beredskap och avtal med angränsande kommun för leverans av 

vatten om det blir aktuellt.  

Uppsala 

Har infört bevattningsförbud i mindre orter som försörjs med vatten från små 

grundvattenmagasin.  

Enköping 

Kommunen bedömer, utifrån SGUs grundvattenkartor, att läget är ansträngt. Kommunen 

saknar långa mätserier på grundvattennivåer i täkterna. I förebyggande syfte har de gått ut 

med en besparingskampanj men det finns risk att bevattningsförbud kommer att införas 

under närmaste månaden.  

Knivsta 

Kommunen har inte inkommit med svar. De försörjs med ytvatten från Mälaren, 

länsstyrelsen bedömer att det inte finns risk för kapacitetsbrist i nuläget. Länsstyrelsen 

saknar uppgift om två mindre områden som försörjs med mindre grundvattenmagasin.  

  



 

Redovisning 
  

5(8) 

2019-05-14 

  

409-3587-19 

  

 

 

Postadress 751 86 Uppsala  Gatuadress Bäverns gränd 17 

Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Allmän vattenförsörjning  - 3 månaders sikt 

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon påtaglig påverkan på 

dricksvattenförsörjning, samhällsviktig verksamhet eller övriga intressen på tre månaders 

sikt i ett regionalt perspektiv. Nedan lämnas kommentarer utifrån kommunernas svar på 

frågorna för att ge en bild av den lokala situationen.  

 

 

Figur 3: Bedömd påverkansgrad eller risk för påverkan på allmän vattenförsörjning 

 

Älvkarleby 

Om det regnar lite under fortsättningen av våren och sommaren så finns risk för låga 

grundvattennivåer och eventuell påverkan på grundvattenkvalité. Grundvattennivån styrs 

till stor del av nivån i Dalälven och de har sett en ökad trend av halt av organiskt material 

vilket kan bero på ökad inducering.  

Östhammar 

Det finns risk för vattenbrist om kommande vår, sommar och höst blir nederbördsfattig 

och varm. Långsiktiga åtgärder för att undvika vattenbrist i framtiden är påbörjade.  

Enköping 

Kommunen ser en stor oro för rekordlåga grundvattennivåer med bevattningsförbud och 

omfattande informationskampanjer till hela kommunen.  
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Enskild vattenförsörjning – 1 till 3 månaders sikt 

Enskild vattenförsörjning i länet sker främst från små grundvattenmagasin i 

jordlager. Det saknas information om specifika nivåer för dessa vattentäkter och 

någon rapporteringsskyldighet finns inte. Analys av nuläge gällande enskild 

vattenförsörjning får istället ske övergripande genom att granska öppen 

information. Beräkning av grundvattennivåer finns på SMHI/SGU webbsida 

(http://grundvatten.nu). Enligt den beräkningen är grundvattennivåerna i små 

magasin i Uppsala län mycket under det normala i de mellersta och södra delarna 

av länet, och under normal nivå i de norra delarna av länet. 

 

Fyllnadsgraden i små magasin är generellt låg, och varierar mellan 0-30 % i länet. 

Indikationer finns dock på att grundvattensituationen i små magasin inom vissa 

områden är något bättre än vad modellberäkningarna visar.  

 

Sannolikheten att grundvattennivåerna ska öka med någon betydelse bedöms som 

små. För att grundvattensituationen ska förbättras krävs stora och ihållande 

nederbördsmängder. 

 

Sammantaget bedöms att det på tre månaders sikt finns en risk för vattenbrist 

gällande enskild vattenförsörjning i Uppsala län. Risken bedöms som störst i 

kustområdena i Östhammars och Tierps kommuner samt Enköpings kommun. 

Under torkan 2018 rapporterades endast ett fåtal platser i länet där stora problem 

uppstod för enskild vattenförsörjning. Detta trots att det även innan sommaren 2018 

bedömdes finnas en risk för brist gällande enskild vattenförsörjning. 

 

SGU har gjort en bedömning av grundvattentillgången för enskild vattenförsörjning 

i länet. Syftet är att beskriva särskilt utsatta grundvattenresurser och att bedöma 

lämplig fastighetstäthet. Rapporten publicerades 14 maj 2019 och hittas här: 

Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län 

 

 

Påverkan på olika sektorer 

Samhällsviktig verksamhet 

Det underlag som har kommit in från kommunerna pekar inte på någon påtaglig risk för 

samhällsviktig verksamhet.  

Lantbruk 

Många lantbruk är beroende av enskilt vatten för sin produktion och det finns risk 

för vattenbrist, se avsnitt om enskild vattenförsörjning. En kommun har framfört att 

länsstyrelsen ska samordna sig med LRF regionalt under sommaren, vilket kommer 

att genomföras.  

 

http://grundvatten.nu/
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1909-rapport.pdf
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Kulturmiljö 

Påverkan på kulturmiljö kan bara beskrivas i generella termer. Torrläggning av 

marker/vattendrag kan innebära att arkeologiska föremål/objekt torkar ut och förstörs. 

Sänkning av grundvattennivåer i städer kan likaså innebära att kulturlager torkar ut och 

förstörs.  

Naturmiljö 

Uppsala län är ett låglänt landskap med påverkade vattendrag. Vattendragen är 

reglerade, kanaliserade och saknar ofta djupfåra. Det leder till snabb avrinning, 

generellt låga flöden samt fragmenterade populationer av vattenlevande 

organismer. Övergödningen av länets vattendrag ökar riskerna för syrebrist vid 

särskilt låga flöden. Vid syrebrist eller uttorkning av vattendrag dör fisk och andra 

vattenlevande organismer och på grund av barriärer har dessa organismer sedan 

svårt att återkolonisera när flödena ökar igen. Låga flöden är alltså normalt och 

bidrar till att risken för uttorkning och syrebrist i mindre vattendrag är stor vid 

längre tids torka.  

 

Nu när grundvattennivåerna låga, är bidraget lågt till vattendrag, som vid normala 

grundvattennivåer får tillskott från grundvattnet. I år kan därför perioder av torka 

förväntas få större effekt på dessa vattendrag, t ex Örsundaån, än under ett 

normalår. 

 

Med undantag för magasin i Dalälven, saknas stora vattenmagasin i länet. Därmed 

finns det heller inga möjligheter att släppa vatten så att torrläggning kan undvikas 

vid långvarig torka. 

 

Grundvattenberoende naturtyper 

Naturtyper som är beroende av grundvatten bedöms vara känsligare än normalt på 

grund av de låga grundvattennivåerna och dikade våtmarker är särskilt känsliga. 

Bland våtmarker är rikkärr en utsedd ansvarsnaturtyp för Uppsala län. Vid fältbesök 

i rikkärr i länets nordöstra del bedömdes fasta kärr vara torrare än normalt. Under 

dessa förhållanden anser vi till exempel att annex II-arterna gulyxne och 

kalkärrsgrynsnäcka, som är känsliga för torka och låga grundvattennivåer, kommer 

att drabbas om regnet uteblir. Populationer på gungflyn påverkas inte lika mycket 

av torka. 

 

Temporära vatten - glupar 

Glupar är en utsedd ansvarsnaturtyp för Uppsala län. Det är temporära vatten, som 

huvudsakligen fylls på med smältvatten och häftiga regn. Låg nederbörd gör att 

tiden som de är vattenfyllda blir kort. Det påverkar hela miljön runt glupen som 

annars har hög luftfuktighet och gynnsamt klimat för en mängd olika mossor och 

lavar. På sikt hotas dessa miljöer av igenväxning om nederbörden minskar. 

Kunskapen om vad som händer på kort sikt, 1-3 månader, är dock bristfällig. 
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Betesmarker - fjärilar och steklar 

Utgångsläget för pollen- och nektarsamlande arter är bekymmersamt, särskilt för 

arter i torra gräsmarker. På grund av torkan förra året fanns det få blommande 

växter. Bristen på bete bidrog starkt till ett intensivare utnyttjande av 

betesmarkerna, vilket ytterligare försämrade för till exempel fjärilar, bin och 

humlor. Inte bara blomningen uteblev, utan även värdväxterna, som larverna är 

beroende av, torkade eller betades bort. Under inventeringen av svartfläckig 

blåvinge 2018 påträffades totalt en flygande individ. På två lokaler, som under flera 

år haft stabila populationer, påträffades inte en enda individ. Generellt noterades få 

flygande arter och få individer av respektive art. Arter i små populationer med höga 

eller speciella krav på omgivningen riskerar att slås ut vid ytterligare ett år med svår 

torka. 

 

Förmåga att förebygga, motstå och hantera en vattenbristsituation. 

Länsstyrelsen bedömer, utifrån inkomna svar, att det finns ett förebyggande arbete i 

kommunerna för att hantera vattenbrist på kort och längre sikt. Den mest utsatta 

kommunen har avtal för att köpa och köra vatten från angränsande kommuner. För att 

förebygga vattenbrist har många kommuner besparingskampanjer riktade till 

allmänheten.  

 

Deltagare 

Landshövding Göran Enander har beslutat i detta ärende och handläggare 

klimatanpassning Karin Gustavsson har varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också planhandläggare Åsa Blomster, vattenhandläggare 

Daniel Melin, enhetschef Erika Frenning, enhetschef Elisabet Schöning, 

handläggare Sara Nilsson, naturvårdshandläggare Camilla Wessberg, 

krisberedskapshandläggare Anders Leijon, handläggare Klara Pers samt 

länsantikvarie Roger Edenmo deltagit.  

 
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 

namnunderskrift. 

 

 

Göran Enander 

    Karin Gustavsson 

 


