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Sammanfattning 

Uppsala Vatten är ansvarig för den allmänna drickvattensförsörjningen i Uppsala kommun. 
Uppsala Vatten vill nu söka tillstånd inför infiltrationsförsök vid Rosta. Infiltrationsförsöket 
omfattar att ytvattenuttag kommer att ske ur Björklingeån. Vattnet kommer att överledas till 
en ny infiltrationsanläggning strax väster uttagspunkten i Björklingeån. Uttag av grundvatten, 
i samma volym av ytvatten som infiltrerats, kommer att ske ur brunnar i Svista. Avledningen 
av vatten från Svista planeras att ske med ledning till Fyrisån vid Vallskog. 

Ansökan om tillstånd för bortledning av ytvatten från Björklingeån avses att göras för ett 
maximalt uttag om ca 8600 m3/dygn för en period om 3-4 månader därmed blir totalt uttag 
ca 800 000 – 1 100 000 m3.  

Verksamheten strider inte mot gällande kommunala planer, miljömål eller 
miljökvalitetsnormer. Verksamheten bedöms inte generera buller eller luftföroreningar.  

Vattenverksamhet 
En relativt stor andel av medelvattenföringen i Björklingeån kan komma att tas ut. Dessutom 
finns risk för föroreningsspridning i samband med infiltrationen. Mot bakgrund av 
omfattningen av den planerade verksamheteten gör verksamhetsutövaren bedömningen att 
planerad verksamhet kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Därmed ska en 
specifik miljöbedömning göras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Föreliggande 
samrådsunderlag utgör underlag för avgränsningssamråd. Undersökningssamråd har inte 
genomförts. 

Miljö- och omgivningspåverkan 
Planerad verksamhet medför ytvattenavledning, infiltration och uttag av grundvatten och 
avledning till Fyrisån. Samrådsunderlaget redovisar översiktligt de aspekter som kan förutses 
påverkas av den planerade verksamheten.  

De huvudsakliga riskerna för negativ påverkan från planerad verksamhet är låga 
vattenflöden i Björklingeån till följd av ytvattenuttag, risker med förändrad 
grundvattenkvalitet på grund av infiltration av ytvatten samt risk för föroreningsspridning i 
samband med infiltrationen. 

Kumulativa effekter av den planerade verksamheten kan inte förutses i dagsläget. 

Skyddsåtgärder 
Vattenuttag respektive vattenutsläpp kommer att utföras och planeras i tid för att minimera 
risker för påverkan på livsbetingelser och vattenkvalitet i Björklingeån respektive Fyrisån. 

Ett kontrollprogram kommer att användas för att kontrollera att förändringar i flöden, 
ytvattennivåer, grundvattennivåer och vattenkvalitet inte medför negativa miljöeffekter. 
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1 Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare: Uppsala Vatten och Avfall, organisationsnummer 556025-0051 

2 Bakgrund och syfte  
Uppsala Vatten är ansvarig för den allmänna drickvattensförsörjningen i Uppsala kommun. 
Befolkningstillväxten i Uppsala medför ökat tryck på dricksvattenproduktionen och det finns 
därför ett behov av att anlägga nya uttags- och infiltrationsanläggningar. Som en del i detta 
arbete vill nu Uppsala Vatten söka tillstånd för infiltrationsförsök vid Rosta, se Figur 2-1. 
Rosta är ett område som utpekats i tidigare utredningar som en möjlig plats för en ny 
infiltrationsanläggning (Grundvattengruppen, 2017). Under försöket kommer ytvattenuttag 
att ske från Björklingeån. Vattnet kommer att överledas till en ny infiltrationsanläggning 
strax väster uttagspunkten. Uttag av grundvatten, i samma volym av ytvatten som 
infiltrerats, kommer att ske ur brunnar i Svista.  Avledningen av vatten från Svista planeras 
att ske med ledning till Fyrisån vid Vallskog.  

 

 
Figur 2-1. Översiktsbild . 

Inför en tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med miljöbalkens 
bestämmelser. Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd med 
Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 
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berörda. Avgränsningssamrådet ska även genomföras med övriga statliga myndigheter, de 
kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten enligt 6 kap. 30 § 
miljöbalken. Underlaget innehåller information om planerade åtgärder och den kommande 
processen.  

Den ansökan som omfattas av detta samrådsunderlag berör planerat infiltrationsförsök med 
ytvattenbortledning från Björklingeån samt infiltration i planerad infiltrationsanläggning och 
uttag av grundvatten ur brunnar i Svista samt vidareledning till Fyrisån vid Vallskog.  

3 Planerad vattenverksamhet 

3.1 Projektet 
Det aktuella området är beläget cirka 7,5 km norr om Uppsala tätort, strax innan Lövstalöt, 
längs Gävlevägen, se Figur 2-1. Den planerade verksamheten innebär ett nytt ytvattenuttag 
ur Björklingeån. Vattnet kommer att överledas till en ny infiltrationsanläggning strax väster 
uttagspunkten, i Rosta. Uttag av grundvatten, i samma volym som det ytvatten som 
infiltrerats, kommer att ske ur brunnar i Svista. Uttaget grundvatten kommer vidareledas till 
Fyrisån vid Vallskog. 

Uttag av ytvatten och infiltration är belägen på fastigheterna Kolje 4:1 och Rosta 3:6 i 
Uppsala kommun. Eventuellt kan del av infiltrationsanläggningen lokaliseras till Rosta 2:3. 
Grundvattenuttag ur brunnar i Svista berör fastigheten Bälinge-Svista 1:21 i Uppsala 
kommun.  

3.2 Utredningsområdets avgränsning 
Ett utredningsområde har bedömts genom att simulera försöket i en grundvattenmodell. 
Utredningsområdets utbredning är den kombinerade förändring av grundvattennivå, en 
höjning (på grund av infiltration) och en sänkning (på grund av uttag). Gräns för påverkan har 
satts till 0,3 m förändring från ett normalläge. Normalläget är en beräknad medelnivå för 
grundvatten i åsen, inklusive normal drift i form av infiltration i Vallskog och uttag i Storvad, 
under en flerårsperiod. 
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Figur 3-1. Översiktskarta utvisande utredningsområdet. 

3.3 Verksamhetens utformning och omfattning 

3.3.1 Uttag vatten från Björklingeån 
Som råvatten för infiltrationsförsöket avses att göra ett uttag av ytvatten i Björklingeån, i 
Rosta strax uppströms gamla kvarndammen. Uttaget sker på lämpligt ställe för att dels 
minska risker för skador i vattendraget, dels få bästa möjliga ledningsdragning. Uttaget sker 
med tillfällig anläggning med rör en bit ut på en flotte i vattendraget samt en sugpump på 
land. Vattnet leds med ledning på marken till infiltrationsplatsen.  

Försöket avses att utföras under tider med hög vattenföring. Under november till april har 
Björklingeån normalt den högsta vattenföringen under året och 
månadsmedelvattenföringen varierar då mellan 0,8 till 2,4 m3/s. Lägst vattenföring är 
normalt under juli till september då vattenföringen i medeltal är 0,2 till 0,3 m3/s. Mätningar 
av ytvattenstånd i området för planerat uttag finns och kommer att sammanställas och 
utvärderas i den fortsatta utredningen. 

3.3.2 Infiltrationsanläggning Rosta 
Platsen för infiltration är ett tidigare grustag, Rosta1. Rosta består av två områden där 
infiltration är avsedd att utföras i den södra delen. I den norra delen har grustaget fyllts med 
massor från olika verksamheter.  

 
1 Som bakgrund kan även nämns att infiltrationsförsök genomfördes här redan på 1970-talet. 
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I den södra delen anläggs normala infiltrationsbassänger med ytan cirka 4000 m2. Befintligt 
material används i huvudsak för bassängen. Till viss del kan tillförsel av material behövas för 
att erhålla bästa möjliga infiltrationskapacitet. Avstånd mellan botten på 
infiltrationsbassänger och grundvatten kommer att vara ca 2-3 m. 

Det norra området, med deponerade massor, har undersökts med avseende på förorening i 
massorna. Även undersökningar av grundvattnets kvalitet har genomförts vid plats för 
infiltration och vid det deponerade materialet samt i omgivningen.  

Infiltrationen kommer att ske nedström den plats där massor deponerats. Vid infiltration 
kommer grundvattennivån att stiga och kan då komma i hydraulisk kontakt med de undre 
delar av det deponerade materialet. Undre delar av deponin bedöms redan idag delvis stå i 
hydraulisk kontakt med grundvattnet. I det deponerade materialet har relativt låga halter av 
kvicksilver och bly hittats. I grundvattnet har inga halter av dessa ämnen analyserats 
(samtliga prov var under detektionsgräns för dessa parametrar). En preliminär bedömning är 
att farliga ämnen inte tillförs grundvattnet från deponin så att grundvattenkvalitén riskeras. 

Ytterligare utredningar kommer att göras för att bedöma risker för föroreningsspridning. 

3.3.3 Uttag av grundvatten, Svista 
Uttag av grundvatten kommer att ske i två nyanlagda brunnar i Svista. Dessa har anlagts för 
att testa detta brunnsområdes funktion. Genom kortare provpumpning (ca 1 månad), som 
genomförs under hösten 2021, kommer en preliminär bedömning av deras funktion att 
utgöra underlag för den ansökta verksamheten. 

3.3.4 Utredda alternativ 
Hela Uppsala-Vattholmaåsen har tidigare utretts grundligt med avseende på lämpliga platser 
för både infiltration och uttag. En sammantagen bedömning är att systemet med Rosta som 
infiltrationsplats och Svista för uttag tillhör det enda alternativet för denna typ av anläggning 
i detta åsavsnitt.  

Parallellt planeras även för en liknande anläggning i den centrala och östra delen med ökad 
infiltration i Vallskog och uttag i Fullerö. Det betyder att hela den del av åsen som ligger norr 
om Uppsala, inom rimligt avstånd och med hög hydraulisk kapacitet, planeras att användas. I 
realiteten finns det därmed inga andra lokaler för anläggning i denna del av åsen. 

3.3.5 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inget uttag från Björklingeån med infiltration i Rosta och samtida 
uttag i Svista genomförs. 

Den sökta verksamheten är en förutsättning att kunna gå vidare med planer för utbyggnad 
av råvattenuttag (för dricksvattenproduktion) i denna del av åsen. Kan inte denna anläggning 
utföras så medför det att cirka hälften av den planerade utökningen av uttag i Uppsala-
Vattholmaåsen inte kan genomföras. Detta medför på lång sikt att Uppsala Vatten får 
problem med att försörja Uppsala kommun med grundvattenbaserat dricksvatten. 
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4 Områdesbeskrivning 

4.1 Planförhållanden 
Uppsala kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktiga 12 december 2016. En 
aktualitetsförklaring till översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020 där 
kommunfullmäktige bedömde att översiktsplanen är aktuell och fortsättningsvis kan fungera 
som vägledning. Det finns inga särskilda områdesbestämmelser i aktuellt område och den 
planerade verksamheten bedöms inte strida mot översiktsplanen. 

Aktuellt område är inte detaljplanelagt.  

4.2 Markanvändning 
Markanvändningen inom utredningsområdet utgörs i huvudsak av jordbruksmark. I 
områdets norra delar breder sammanhängande skogsmarker ut sig, se Figur 4-1. 

Området för den provisoriska vattenledningen utgörs idag av jordbruksmark. 

Infiltrationsanläggningen kommer anläggas i skogsmark. Inom området förekommer inte 
sammanhängande skogspartier, skogsmarken består mest av enstaka träd och sly. 

 
Figur 4-1, Översiktskarta utvisande utredningsområdet och pågående markanvändning. 

4.3 Riksintressen och skyddade områden  
Den planerade verksamheten berör inga riksintressen för naturvård, friluftsliv eller rörligt friluftsliv. 
Områdena för uttag av ytvatten i Björklingeån, infiltrationsanläggningen i Rosta, grundvattenuttag i 
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Svista eller avledning till Fyrisån vid Vallskog är inte utpekat som naturreservat eller Natura 2000-
område. 

4.3.1 Riksintresse för dricksvattenanläggning 
Utredningsområdet ligger inom riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning, inom Stora 
Vallskogs infiltrationsområde, Uppsalaåsens dricksvattenanläggningar. Riksintresset har pekats ut 
mot bakgrund av att området 

- Nyttjas/kan nyttjas av många människor 
- Stor kapacitet och god kvalitet 
- Liten risk att påverkas av klimatförändringar 
- Behövs som reserv eller för framtida användning 

4.3.2 Riksintresse för kulturmiljövård 
Planerad verksamhet och nästintill hela utredningsområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård, Björklingeåns och Fyrisåns dalgångar, se Figur 4-2. Värdet utgörs framförallt av det 
storskaliga och öppna landskapet samt fornlämningsmiljöer med lång kontinuitet. Motiveringen till 
riksintresset lyder: 

Centralbygd av stor betydelse för rikets historia med kontinuitet sedan bronsåldern och med 
monumentalt och traditionsbärande rikspolitiskt centrum under forn- och medeltid med kultplats, 
kungsgård och Sveriges första ärkebiskopssäte. 

4.3.3 Naturreservatet & Natura 2000-området Fullerö backar 
Östra delen av utredningsområdet ligger inom naturreservatet Fullerö backar, se Figur 4-2. Området 
är också utpekat som Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet). Reservatets syfte är att 
bevara biologisk mångfald (för fågelfauna och kärlväxtflora), tillgodose behov av område för 
friluftslivet samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer (geologi, kulturhistoria och 
odlingslandskap, betesmark). 
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Figur 4-2. Karta utvisande utredningsområde, naturreservat, riksintresse för kulturmiljö samt Uppsalaåsens 
utbredning. 

4.3.4 Uppsala- och Vattholmaåsens vattenskyddsområde 
Den planerade verksamheten ligger inom Uppsala- och Vattholmaåsens 
vattenskyddsområdes yttre skyddsområde, se Figur 4-3. Vattenskyddsområdet fastställdes 
1996 och har föreskrifter beslutade 1989 vilka syftar till att skydda den gemensamma 
råvattenresursen för Uppsala. Den planerade verksamheten bedöms inte strida mot gällande 
föreskrifter för vattenskyddsområdet.  
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Figur 4-3, Karta utvisande utredningsområde samt Uppsala och Vattholmaåsens vattenskyddsområde. 

4.4 Naturmiljö 
Den planerade verksamheten berör inga utpekade naturvärden, skogliga 
biotopskyddsområden, sumpskogar eller nyckelbiotoper. 

4.5 Geologi och hydrogeologi 
Området innefattar i huvudsak de norra delarna, sett från Uppsala stad, av det stora stråk av 
isälvsavlagring som sträcker sig genom Uppsala kommun, från Ekoln, genom Uppsala och 
upp till kommungränser (åsen har totalt sett en avsevärt längre sträckning). Området har till 
stor del avgränsats med utbredning av åsen i sidled (öst-västlig riktning). 

Till största delen är åsen i dessa delar täckt av finsediment och topografin karaktäriseras av 
endast små nivåförändringar. I nordvästra delen av området, vid Lövstalöt, är åsen till största 
delen i dagen. 

Åsen följer till stor del svackor i berggrunden. 

Vid Rosta är åsmaterial i dagen och har en mäktighet av ca 10 m. Jordmaterialet består 
mestadels av sand och grus med en del inslag av finmaterial. Vid Svista sticker även här åsen 
upp i dagen men är täckt av lera i närområdet. Åsen har här en mäktighet på nästan 30 m 
och materialet består i de djupare delarna, under grundvattennivån av grovt material som 
grus och sten. 

Längs den västra delen av åsformationen rinner Björklingeån. Där Björklingeån möter Fyrisån 
och upp till Lövstalöt rinner den på den östra sidan. Vid Lövstalöt korsar den åsen och det 
sammanfaller med en del av åsen med isälvsmaterial i dagen. I detta läge bedöms åsen och 
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Björklingeån har hydraulisk kontakt. Fyrisån rinner på den östra löparen av åsen och även 
över hela den centrala delen genom Uppsala. Inom utredningsområdet har åsen hydraulisk 
kontakt vid Vallskog. 

 

 
Figur 4-4. Jordartskarta över utredningsområdet med omnejd.  



 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

21331 606521 1.0 
 

  Sida 14 (23) 

 
Figur 4-5. Jorddjupskarta. 

4.5.1 Hydrogeologi 
Den naturliga grundvattenströmningen sker i sydlig riktning. Lokalt vid Lövstalöt, i och med 
ett större uttag från Uppsala Vattens brunn, sker viss grundvattenströmning mot norr i delar 
av åsen som ligger söder om brunnen. 

Grundvattennivån ligger vanligen flera meter under markytan. 

Friktionsjorden i åsen består till stor del av grovt isälvsmaterial med god 
vattenledningsförmåga (hydraulisk konduktivitet, K). Hydrauliska tester i Lövstalöt och 
undersökning i Svista ger värden på k mellan 5 - 1×10-3 m/s. 

Infiltrationskapaciteten bedöms vara god i djupare delen av åsen vid Rosta. De översta 1-2 
metrarna kan behöva åtgärdas med uppluckring och/eller urgrävning och ersätts med nytt 
material. 

Eftersom åsen till största delen är ett slutet grundvattenmagasin får en grundvattensänkning 
en relativt stor utbredning. Den goda vattenledingsförmågan medför att 
grundvattenavsänkningen  blir relativt liten, trots det relativt omfattande uttaget.  

Grundvattnet har analyserats med avseende på metaller och organiska föroreningar och 
grundvattenkvalitén är generellt god. Det som sticker ut något är låga till måttliga halter (se 
SGU, 2013) av nickel och zink i tre punkter (av åtta provtagna punkter). 
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4.6 Vattenförekomster och miljökvalitetsnormer 
Information om nedan beskrivna vattenförekomster är hämtad från VISS (Vatteninformation 
Sverige) och SGU. Vattenförekomsternas utbredning illustreras i Figur 4-6. 

 
Figur 4-6. Vattenförekomster. 

4.6.1 Ytvatten 
Björklingeån – mynningen till Björklinge (SE665332-159792) 

Planerat uttag av ytvatten kommer göras ur ytvattenförekomsten Björklingeån – mynningen 
till Björklinge. Den ekologiska statusen är måttlig med krav på god status till år 2027. Den 
kemiska statusen uppnår ej god status med krav på god status till år 2027. Den kemiska 
statusen uppnår ej god baserat på förekomst av bromerad difenyleter och kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar.  

4.6.2 Grundvatten 
Uppsalaåsen-Uppsala (SE664296-160193) 
Infiltration av det avledda ytvattnet kommer att göras inom grundvattenförekomsten 
Uppsalaåsen-Uppsala. Uppsalaåsen-Uppsala är en sand- och grusförekomst och porakvifer. 
Uttagsmöjligheterna är ovanligt goda, 125 l/s. Den kvantitativa statusen är med andra ord 
god medan den kemiska statusen är otillfredsställande. Klassningen baseras på förekomsten 
av bekämpningsmedel (BAM) och PFAS 11. Det anses omöjligt att uppnå god status till 2021 
varför tidsfristen är satt till 2027. 
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4.7 Markavvattnings- och dikningsföretag 
Enligt Länsstyrelsen i Uppsala läns vattenarkiv berör den planerade verksamheten inga 
markavvattnings- eller dikningsföretag. 

4.8 Kulturmiljö 

 
Figur 4-7. Utredningsområde, område för planerad verksamhet samt utdrag ur Fornsök.  

Inom utredningsområdet finns ett antal kulturmiljölämningar med olika antikvariska 
bedömningar, se Figur 4-7. I området kring bebyggelsen i Rosta finns två områden utpekade 
av Riksantikvarieämbetet, båda med den antikvariska bedömningen ”Övrig kulturhistorisk 
lämning”, se Figur 4-8. Den ena lämningen består av lämningstypen Bytomt/Gårdstomt 
(RAÄ-nummer Bälinge 505) och den andra av Småindustriområde (RAÄ-nummer Bälinge 
503). 

Inom området för den planerade infiltrationsanläggningen finns ett kulturmiljöobjekt 
registrerat hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ-nummer: Bälinge 140:1). Objektet utgörs av 
lämningstypen Fornlämningsliknande lämning. Beskrivningen av lämningen är Gravfält, 
borttaget vid grustäkt. Av gravfältet återstår nu inga synliga lämningar. Den antikvariska 
bedömningen är ”Ingen antikvarisk bedömning – Helt undersökt”.  
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Figur 4-8. Kulturmiljölämningar i området kring Rosta. 

5 Potentiell miljöpåverkan 

5.1 Allmänt om risker 
Exempel på risker med ytvattenuttag kan vara att vattendrag sinar, bottnar friläggs, 
försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget och att andra som gör 
uttag nedströms får mindre vatten. 

Risker med infiltration till grundvattnet är främst att grundvattenkvalitén kan försämras då 
det infiltrerade vattnet har annan kvalitet än grundvattnet. Grundvattennivåer höjs och 
strömningsbilden förändras då något vilket kan medföra exempelvis mobilisering av 
förorening samt risker med översvämning och försumpning. 

Risker med grundvattenuttag förknippas främst med att sänkta grundvattennivåer kan 
påverka brunnar med sämre uttag och förändrad vattenkvalitet. Sänkta grundvattennivåer 
kan även medföra sättningar. 

5.2 Skadeobjekt 
Med skadeobjekt avses byggnader, vägar, infrastrukturanläggningar, markområden, 
recipienter, skyddsvärda miljöer, recipienter eller annat som om det förstörs eller påverkas 
negativt kan innebära skada för enskilda, allmänhet eller samhälle. Utredning av förekomst 
av och risker för skadeobjekt ska avgränsas till påverkansområdet och lokala 
markförhållanden. Inom utredningsområdet förekommer byggnader, vägar, ledningar och 
annan infrastruktur med okänd grundläggning och konstruktion. Det får, med hänsyn till att 
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dessa ligger på lera, preliminärt antas att de utgör skadeobjekt. Samråd sker med 
fastighetsägare, ledningsägare, väg- och järnvägshållare m fl för att klargöra känsligheten 
hos, och eventuell påverkan på, byggnader och infrastruktur i relation till den planerade 
verksamheten. Även riskfaktorer är viktigt att få belysta i samråd, t ex om det förekommer 
föroreningar inom andra fastigheter som riskerar att mobiliseras i samband med infiltration 
och grundvattenuttag. 

5.3 Grundvatten och miljökvalitetsnormer (MKN) 
Vattenverksamheten kommer att utföras inom eller riskerar att påverka 
grundvattenförekomsten, Uppsalaåsen – Uppsala och Vattholmaåsen - Storvreta. Vidare så 
ligger verksamhets- och utredningsområdet delvis inom vattenskyddsområdet Uppsala- och 
Vattholmaåsen. Här sker Uppsala Vattens uttag för dricksvattenproduktion. Grundvatten 
som används eller potentiellt kan användas för dricksvattenproduktion är ett potentiellt 
skadeobjekt då vattenverksamheten kan påverka vattenbalansen lokalt och grundvattnets 
kvalitet. 

Planerad verksamhets påverkan på MKN ska utredas vidare. 

5.4 Riksintressen och skyddade områden 
Den planerade verksamheten innebär ingen påverkan på markanvändningen inom 
riksintresset för kulturmiljövård och någon påverkan bedöms inte uppstå. Naturreservatet 
Fullerö backar kommer inte heller att påverkas. 

Utredningsområdet sträcker sig inom vattenskyddsområdets yttre skyddszon. Den planerade 
verksamheten bedöms inte strida mot gällande föreskrifter för vattenskyddsområdet 
Uppsala- och Vattholmaåsarna.  

Planerad verksamhet ligger inom Uppsalaåsens dricksvattenanläggningar som pekats ut som 
riksintresse för dricksvattenförsörjning. Planerad verksamhet bedöms inte skada områdets 
värde, försvåra möjligheten att använda områdena för avsett ändamål eller påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av grundvattnet.  

5.5 Natur- och kulturmiljö 
Vattenuttaget kan medföra en avsänkning av vattennivån, under de månader som försöket 
pågår, vilket kan påverka den strandnära vegetationen i Björklingeån.  

Vid infiltration kommer grundvattennivån att stiga mer än det normala i närområdet kring 
infiltrationsplatsen. Det kan medföra risker med försumpning och vattenpåverkan på 
tidigare torra miljöer. Med tanke på att det är en tidsbegränsad aktivitet bedöms risker 
preliminärt som små. 

De sedan tidigare kända kulturmiljölämningarna i området kring Rosta bedöms inte påverkas 
av planerad verksamhet.  

5.6 Avfall 
I samband med anläggning av infiltrationsytan kan det bli aktuellt med urgrävning och 
tillförsel av nytt material. Uppgrävda massor kommer att hanteras som avfall enligt 
miljöbalkens bestämmelser. 
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5.7 Buller och luftkvalitet 
Verksamheten förväntas inte ge upphov till något buller. Arbetstider och bullernivåer 
kommer att regleras för att uppfylla Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggplatser (NFS 2004:15).  

Påverkan på luftkvalitet bedöms inte uppstå och därmed riskeras inte heller några 
miljökvalitetsnormer för luft.  

Enskilda i närområdet bedöms inte påverkas negativt avseende buller och luft i samband 
med arbetena med vattenverksamheten. 

5.8 Kumulativa effekter 
Verksamhetsutövaren har inte kännedom om andra projekt i närheten som kan innebära risk 
för kumulativa effekter. Vid behov hanteras frågan vidare i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

6 Verksamhetsutövarens bedömning om huruvida en 
betydande miljöpåverkan kan antas 

Risk för negativ påverkan på grund av låga vattenflöden kopplat till planerat uttag samt risk 
för spridning av förorening i samband med infiltrationen kan i detta läge inte uteslutas och 
verksamhetsutövaren gör därför bedömningen att planerad verksamhet kan komma att 
innebära en betydande miljöpåverkan.  

7 Avgränsningar MKB 
Intressen för kulturmiljö, riksintressen och emission till luft bedöms inte påverkas av 
planerad vattenverksamhet och föreslås endast översiktligt hanteras i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

8 Skyddsåtgärder 
Generellt kan skador på flora och fauna minskas genom att arbetena utförs vid tidpunkter då 
den biologiska aktiviteten är som lägst, dvs. sen höst och vinter. 

Ett kontrollprogram för yt- och grundvattennivåer, ytvattenflöden och vattenkvalitet samt 
kontroll av övriga risker med grundvattenbortledning, som sättningar, samt skadligt höga 
grundvattennivåer vid infiltration och kommer att utarbetas så snart förekomst av och risker 
för skadeobjekt klarlagts.  

9 Berörda verksamheter och aktörer 
Nedan listas de som bedöms vara potentiellt berörda av den planerade vattenverksamheten 
och som kommer att få samrådsunderlaget utskickat per email eller post. Digitalt möte 
föreslås avgränsas till länsstyrelsen och miljöförvaltningen. Annonsering för allmänheten 
kommer att göras i Uppsala Nya tidning och på Uppsala Vattens hemsida med hänvisning till 
länk där samrådsunderlaget kan läsas. 
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Samrådsunderlag föreslås även skickas direkt till: 

• Länsstyrelsen i Uppsala län 
• Miljöförvaltningen, Uppsala kommun 
• SGU 
• SGI 
• Naturvårdsverket 
• Havs- och vattenmyndigheten 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
• Riksantikvarieämbetet 
• Kammarkollegiet 
• Naturskyddsföreningen Uppsala 
• Fyrisåns vattenförbund 
• UOF Upplands Fågelskådare 

 
En inbjudan till samråd med ett enklare samrådsunderlag och information om hur och var 
det mer omfattande samrådsunderlaget kan inhämtas föreslås skickas per post till de 
fastighetsägare som direkt berörs av den planerade verksamheten:  

 fastighetsägare vid ytvattenuttaget Björklingeån och närliggande nedströms liggande 
fastigheter  

 fastighetsägare vid infiltrationsanläggningen i Rosta  
 fastighetsägare vid grundvattenuttaget vid Svista  
 fastighetsägare inom Fyrisåns vattenområde (inom högsta förutsebara vattenstånd) 

som berörs av planerad ledning från Svista till Fyrisån.  
 fastighetsägare inom båtnadsområdet för Vallskog-Svista dikningsföretag 
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10 Förslag till innehåll i MKB 
Nedan redovisas ett övergripande förslag till innehåll i MKB. 

Icke-teknisk sammanfattning 
• Projektet 
• Vattenverksamheten 
• Effekter och konsekvenser 
• Skyddsåtgärder 

Innehållsförteckning 

1. Administrativa uppgifter 
2. Inledning 

•  Kort om vad som ska göras, var, hur och varför etc.  
3. Genomförda och pågående utredningar och beslut 

• Utredningar och beslut som ligger till grund för MKB:n. 
• Samrådsredogörelse med inkomna och bemötta synpunkter inklusive kopior på 

eventuell annonsering i ortspress och/eller information till allmänheten. 
4. Förutsättningar 

• Planförhållanden 
• Nuvarande markanvändning 
• Markförhållanden, geologi, hydrogeologi, markmiljö 
• Hydrologi 
• Miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten, buller och luft 
• Restriktionsområden (vattenskyddsområde, vattenförekomster etc.) 

5. Verksamhetens omfattning och utformning 
• Byggskede och driftskede.  
• När avses olika delar i arbetet att utföras 
• Fyllning, schakt 
• Föroreningar/utsläpp 
• Masshantering 
• Produkter, avfall 
• Buller 
• Berörda fastigheter och intressenter 

6. Redovisning av möjliga alternativa platser, alternativa utformningar och andra 
alternativa lösningar samt nollalternativ. 

Med nollalternativ avses att den sökta verksamheten inte kommer tillstånd. Alternativen ska 
kunna jämföras och prövas jämställt med huvudförslaget. Avgörande och alternativskiljande 
faktorer ska lyftas fram. 

7. Beskrivningar av förebyggande åtgärder för att undvika, minska eller avhjälpa skada 
samt eventuella åtgärder för att undvika att miljökvalitetsnormer inte uppnås. 

Redovisningen ska vara ett renodlat faktaunderlag. Yrkanden och bedömningar av vilka 
åtgärder som är rimliga redovisas i ansökan om tillstånd. Skyddsåtgärder och kontroll. 

8. Beskrivning av direkta, indirekta och kumulativa effekter och konsekvenser och 
uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma dessa. 
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Styrkan och omfattningen av effekter och konsekvenser ska kvantifieras på ett så sätt som 
gör det möjligt att bedöma om miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och hänsynsregler 
uppfylls. Beskrivningen ska omfatta de miljöeffekter som verksamheten i sig kan antas 
medföra eller som kan uppstå till följd av yttre händelser, så väl i byggskede som driftskede. 

• Identifierade skadeobjekt; byggnader, infrastruktur 
• Markföroreningar 
• Vatten - grundvattensänkning/höjning, förorening, ytvattenpåverkan 
• Luft - buller under byggskede, luftföroreningar, lukt, damning, ljus 
• Klimat - klimatpåverkande gaser 
• Kulturmiljö - påverkan på fornminnen, kulturlandskap m.m. 
• Hushållning med mark och vatten enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 
• Hushållning med material, råvaror och energi - kretslopp, återanvändning, 

återvinning 
9. Samlad konsekvensbedömning 

• Slutsatser 
• Tidsperspektiv och kumulativa effekter 
• Hantering av osäkerheter 

Bilagor 
Kartmaterial, underlagsrapporter 
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