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Remiss Sbdra staden Fbrdjupad 6versiktsplan, Uppsala kommun 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 2016-12-20 erhallit arendet for 
yttrande och framf6r f6ljande. 

SGU har tidigare yttrat sig (SGU dnr 33-1487/2016 och 33-1500/2016) angaende 
den f6rdjupade 6versiktsplanen for Wra staden i Uppsala. En av de centrala 
synpunkter sour SGU da f6rde fram var att den planerade utformningen innebar 
oacceptabla risker for Uppsalas vattenf6rs6rjning och att byggplanema i asens 
naromrade borde reduceras samt att byggnation i asens mest kansliga 
infiltrationsomraden b6r undviks. 

SGUs bedomning 
I handlingama har risken f6r paverkan pa grundvattnet nu getts eft st6rre 
utrymme vilket ar bra. Bland annat tydligg6rs konsekvenserna av f6rslagen pa ett 
battre satt samt behovet av skyddsatgarder. SGU noterar att det nu stalls tydligare 
krav pa genomf6rande av hydrogeologiska utredningar f6r att ytterligare 
klarlagga riskerna med f6reslagna planer, det ar dock i sammanhanget viktigt att 
aven de sammanvagda riskerna belyses och inte enbart riskerna kopplat till 
enskilda planer. 

Sammantaget anser SGU aven fortsattningsvis att den planerade exploateringen 
sour presenteras i den fordjupade 6versiktsplanen innebar oacceptabla risker f6r 
grundvattnet i asen. Det galler framst den byggnation sour planeras att ske pa och 
i narheten av askarnan liksom oklarheter kring placering och utf6rande av 
brof6rbindelsen over Fyrisan. 

Inledning 
Uppsala som stad vaxer och planen ar att den ska fortsatta vaxa. De vattentakter 
som f6rsbrjer Uppsala har idag en viss redundans om nagon del av vattentakten 
skulle bli obrukbar da olika brunnar kan ersatta varandra inom asen. Dock saknar 
Uppsala reservvatten i den meningen att det idag inte (inns en m6jlighet att to 
vatten fran en annan vattenf6rekomst i de fall asens vatten f6rorenas i en st6rre 
omfattning. I och med att det idag saknas reservvatten och invanarantalet och 
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vattenbehovet okar samtidigt som exploateringstrycket i vattentaktemas narhet 
okar, sa blir Uppsalas vattenforsorjning i framtiden allt mer sarbar i de fall nagon 
del av vattenforsorjningen slds ut. 

Sarbarhetsbedomning 
SGU anser att bebyggelse och trafik sa langt som moiligt bar undvikas pa och i 
ndrheten av askarnan. I sammanhanget ar det viktigt att komma ihag att askarnan 
ar inte enbart den delen av dsen som syns pa ytan utan att den ocksa stracker sig 
in under leran. Tackande lager av lera kan vara osammanhangande och med 
varierande maktighet ovanfor askarnan vilket innebar att sarbarhetsbedomningen 
i dessa delar bar goras med utgangspunkt fran grundvattenmagasinets 
avgransning och inte enbart utifran jordarterna i markytan. 

Den sarbarhetsbedomning som redovisas i WSPs PM (Sarbarhetsklassning Asens 
grundvatten — FOP Sodra staden, Uppsala) visas sarbarheten pa markytan, vilket i 
sig ax vardefullt, men da byggnationerna inte enbart beror markytan sa anser SGU 
att sarbarhetsbedomningen inte till fallo speglar riskerna i omradet. Det ar framst 
det sydostra omradet i L1 (figur 4 WSP:s PM Sarbarhetsklassning Asens 
grundvatten — FOP Sodra staden, Uppsala, sidan 9) som SGU anser borde 
revideras far att battre spegla de hydrogeologiska fdrhdllandena. 

BrofSrbindelse over Fyrisan 
SGU anser att lansstyrelsens synpunkt fran det foregdende samradet, angaende 
behovet av att tydliggora hur kopplingen till en ny station i Bergsbrunna ska 
astadkommas, fortfarande tir relevant. 

I samradsredogorelsen sidan 29 framgar det att den fordjupade oversiktsplanen 
inte ska hantera fragan om en broforbindelse. SGU anser dock att brolaget vid 
Ultuna ar sa vasentligt for utvecklingen av omradet att grundlaggningsfrdgor 
saint grundvattenforhallanden i brons lage maste klarlaggas innan beslut om 
utvecklingen av omradet kan ga vidare. Man bar till exempel inte lasa fast sig vid 
en viss placering av brolaget innan de geologiska och hydrogeologiska 
forhallandena helt ar klarlagda. Det ar ocksa viktigt att de problem som kan 
uppsta i omradet vid den planerade bron i Ultuna inte underskattas, bade nar det 
galler risk for paverkan pa vattenforsorjningen saint aven vad galler de 
geotekniska problem som kan uppsta vid grundlaggningen i omradet. Vad galler 
risker for vattenforsorjningen sa galler dessa bade fororening i samband med 
olyckor och kvantitativa vattenforluster fran magasinet, da grundlaggningen kan 
innebara att tatande lager punkteras och det kan ske en upptryckning av 
grundvatten. 
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SGU bedomer att problem kan uppstd bade pd den vastra och pa den ostra sidan 
av Fyrisdn i samband med grundlaggningen av bron, men ocksa kopplat till den 
vag sour skall ansluta till bron Oster om an. Det gor att det inte enbart ar 
markagarfragan som kommer att inverka pd en eventuell strackning av en 
broforbindelse over Fyrisdn utan aven de hydrogeologiska forutsattningarna i 
omradet. 

Ovrigt 
SGU anser att vid uppforande av byggnader och anlaggande av infrastruktur bor 
losningar valjas som innebar att bortledning av grundvatten undviks for att 
minska risken f6r en kvantitativ pdverkan pd grundvattentillgangen i dsen. Sadana 
losningar bor ocksa valjas vad galler omrddena pd ostra sidan av Fyrisan och de 
dar planerade vaganslutningarna, eftersom det dar finns vattenforande sediment 
under leran som star i hydraulisk kontakt med vattnet i Uppsaladsen. 

SGU vill ocksa upprepa ndgra synpunkter fran vdrt yttrande angdende 
kommunens oversiktsplan, den 24 augusti 2016 (SGUs dnr 33-1355/2016), 
ayseende naturmiljo och Uppsaladsen. Uppsaladsen ar inte bara ett 
karaktarsmarke for Uppsala utan aven av naturhistorisk betydelse. Asen har en 
mdngfald former, som exempelvis strandvallar och dodisgropar, och som ar varda 
att beakta ur alla typer av exploateringsansprdk. Den geologiska delen av vdr 
naturmiljo bidrar till uppfattningen och kunskapen om Art natur- och 
kulturlandskap. Geologisk mdngfald och geologiskt ary ar darfor ocksd 
betydelsefulla delar i de upplevelse- och kunskapstjanster som numera lyfts fram 
som kulturella ekosystemtjanster. Vi anser darf6r att nyexploatering pa och invid 
dsen alltid bor beakta kansliga delar av dsens naturmiljo, dvs. inklusive de 
geologiska naturvardena. Vi ser darfor ocksd mycket positivt pa att naturreservat 
planeras for delar av dsen inom planomrddet. 

Beslut i detta arende har fattats av enhetschef Lars Rodhe. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven statsgeologerna Gunnel Ransed 
och Emil Vikberg, den senare foredragande, deltagit. 

Olc--7  P6, A~- 
Lars Rodhe 

Emil Vikberg 
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