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SVU-projekt om uppströmsarbete 
Syftet: Hur bedrivs uppströmsarbete idag och vilka behov har kommunerna för att 
kunna utveckla sitt uppströmsarbete? 

Bred syn på uppströmsarbete: arbete som utförs för att förhindra och/eller minska 
miljöföroreningar till råvattentäkt, till spillvattnet eller i dagvattnet. 

Webbenkät 44 organisationer (nådde totalt 87 kommuner) 

12 organisationer intervjuades 
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Typer av vatten – etablerat uppströmsarbete 
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Uppströmsarbete är en viktig del av arbetet inom VA

Arbetet med uppströmsfrågor prioriteras på min arbetsplats

Vi har tillräckligt med kunskap om källorna till miljöföroreningar i min
kommun

Min organisation lägger ned för lite arbetstid på uppströmsarbete

Vi har tillräckligt med finansiella resurser för att bedriva uppströmsarbete

Vi har tillräcklig personalkompetens för att bedriva uppströmsarbete

Jag behöver mer vägledning i arbetet med uppströmsfrågor

Samarbetet i vattenrådet fungerar bra

Vårt samarbete med de anslutna verksamheterna fungerar bra

Antal
Håller helt med Håller med Neutralt inställd Håller inte med Håller inte alls med Ej tillämplig



Rekommendationer och framtida studier

• Inblick i kommunernas arbete och vad som kan vara ett uppströmsarbete

Rekommendationer 
• Upprättande av ett nationellt nätverk för uppströmsarbete
• Generell vägledning gällande uppströmsarbete i stort 
• Specifik vägledning för dagvatten och fett

Fortsatta studier 
• Djupgående undersökning av samarbetet VA och tillsyn
• Effekterna av uppströmsarbete – kan de tydliggöras?
• Uppströmsarbetet i ett större sammanhang
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