
Vätternvatten
Informationsmöte om utredningar av 
nytt vattenledningssystem.



Välkomna!



Dagordning informationsmöten Kumla och Örebro 

1. Välkomna

3. Projektets genomförande

4. Arkeologi (Länsstyrelsen)

5. Hur berörs jag som fastighetsägare?

6. Ledningsrätt (Konsulter från Svefa)

7. Frågestund



Vad är Vätternvatten?



Den statliga dricksvattenutredningens SOU 
2016:32 (Statens offentliga utredningar) 
grundläggande utgångspunkt i slutbetänkandet 
var att: 

”Dricksvattnet utgör landets i särklass mest 
samhällskritiska försörjningssystem.”

Ett framtidsprojekt med 
flergenerationsperspektiv.



Vätternvatten AB
Vätternvatten är ett helägt kommunalt bolag som ägs av 
Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun. 

Bolaget bildades år 2018

”Att projektera, uppföra och underhålla 
vattenförsörjningssanläggningar…och därefter 
producera och distribuera vatten till kommunerna”. 

Målet är att uppnå en långsiktig hållbar, gemensam 
och säker helhetslösning för den kommunala 
dricksvattenförsörjningen. 



Omfattning
Ca 2-3 km intagsledning från Vättern.

Ca 37 km bergtunnel från Vättern, genom 
Askersunds kommun, fram till ett nytt 
vattenverk i Hallsbergs kommun.

Nytt Vattenverk

Ca 27 km vattenledningar från Hallsbergs 
kommun, vidare norrut genom Kumla 
kommun och fram till Örebro kommun.

Ca 20 km vattenledning till Lekebergs 
kommun. (Redan klar)



1998 – Principutredning
Örebro kommun tar fram en principutredning som underlag för bedömning av 
reservvattentäkt/kompletterande vattentäkt. 

Följande förslag presenteras: 
• Hjälmaren
• Tisaren
• Dyltaån
• Mogetorp
• Skagern
• Vättern

”Endast för ett eventuellt regionalt framtida vattenförsörjningssystem skulle 
Vättern med sitt strategiska läge kunna vara av intresse som råvattenkälla.”

Inget av övriga alternativ uppfyller kraven.



2008 – Samverkan Länsstyrelsen Örebro län 

Örebro kommun initierar 2008 ett förslag till samverkansprojekt mellan 
kommunerna och Länsstyrelsen där Länsstyrelsen skulle fungera som 
samordnare.
2008 -2018 deltar mellan 5 och 8 kommuner i arbetet: Askersund, 
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro. 

2010 – Förstudie om regional vattenförsörjning från Vättern



2018 - Bolagsbildning

2016 beslutas om att projektets fortsättning ska drivas i 
annan form och Länsstyrelsen ska avveckla sitt deltagande.
2018 bolagsbildning där fem av kommunerna ingår avtal: 
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun. 
2020 beslutar Laxå att satsa på egen anläggning och går ur 
bolaget.



Många fördelar med Vätternvatten

God vattenkvalitet
Vättern är en djup och kall 
sjö, där redan råvattnet 
bedöms ha nästintill 
dricksvattenkvalitet. Den 
goda vattenkvaliteten gör 
att man inte kommer behöva 
tillsätta onödiga kemikalier 
vid reningsprocessen.

Möjlighet till reservvatten
I samband med att 
Vätternvatten byggs ut 
kommer reservvatten-
försörjning att finnas.

Sveriges näst 
största sjö
Vättern är Sveriges 
näst största sjö och en 
mycket tillförlitlig källa 
när det gäller 
tillgången på vatten, 
både nu och i 
framtiden. 

Hållbar lösning
Vättern ligger ca 60 m över 
Närkeslätten. Innebär att 
vattnet kommer att kunna 
transporteras med 
självfall. En stor miljövinst 
– pumpningen av vatten 
till och från vattenverken 
är nämligen mycket 
energikrävande i 
dagsläget.

Trygg organisation
Det ligger en styrka i att 
vara en större 
organisation. 
Kompetensen kan 
samlas vilket skapar 
stabilitet, trygghet och 
långsiktighet.



Hållbar lösning – vattnet transporteras med hjälp av självfall





Tillståndsansökan till 
Mark- och Miljödomstolen

• Uttaget ur Vättern (1,5 m3/s)
• Byggande i vatten (Vättern)
• Grundvattenpåverkan ( Tunnel)



Projektets
genomförande



Genomförande 



Projektdelar

• Intag
• Bergtunnel
• Vattenverk
• Ledningsstråk
• Leveransstation



Ledningsstråkets läge
En första stråkutredning klar år 2015

Flera hänsyn har vägs samman som exempelvis:
• Minimera antal korsningar med större vägar och vattendrag
• Kommunernas samhällsplanering 
• Anpassning kulturmiljö
• Minimerat intrång fastigheter
• Få avvinklingar på ledningen 

Stråket är nu med i kommunernas översiktsplaner



Aktuellt utredningsstråk 

Utredningsstråket har stor bredd 

Utskickat informationsbrev och kallelser utifrån det 
breda utredningsstråket.



Utredningar som nu genomförs  
Förprojektering nu startad där vi bland annat
utreder:

• Storlek på ledningar
• Anläggningsmetod
• Markförutsättningar (lera , berg etc.)
• Markåtkomst
• Kulturmiljö
• Vattendrag, täckdiken.



Vad händer närmaste tiden  

• Fältinventering startad 21 september

• Kontakt fastighetsägare inledd

• Undersökningsprogram markförhållanden 

• Geotekniska fältundersökningar

• Projektering och utredning av stråk. 



Arkeologi



Anders Kritz
Arkeolog
Kulturmiljöfrågor



Fornlämningar
- Spår i landskapet av tidigare generationer



Kulturmiljölagen
Svensk 

författningssamling 
1988:950



Arkiv- och litteraturstudier samt 
analys av äldre kartor

Arkeologisk utredning, etapp 1

Inventering och besiktning med 
blotta ögat



Arkeologisk utredning, etapp 2 - provgrävning

Provschakt

Exempelbild 



Under ploglagret i åkermarken……



Arkeologisk undersökning – den egentliga utgrävningen av fornlämningen



Hela fornlämningen undersöks och dokumenteras –
den sista delen i den arkeologiska processen



Efter fältarbetet – en
skriftlig rapport med 
kartor, foton, m.m.



• Anders Kritz
• Länsstyrelsen i Örebro
• arkeolog/antikvarie

• Fornlämningar, fornfynd, arkeologi

• Kontaktuppgifter:
• Telefon: 010-224 84 69, 070-382 35 00
• E-post: anders.kritz@lansstyrelsen.se

Eventuell frågor och funderingar



Hur kommer jag som mark-
eller fastighetsägare att 
påverkas?



Hur påverkas fastighetsägarna/markförvaltare?

Fas 1 
Projektering

• Undersökningar i fält
• Arkeologi

Fas 2 
Byggnation

• Uppföljning grundvatten 
• Buller
• Transporter
• Arbetsytor upplag

Fas 3           
Drift

• Ledningsrätt

Några exempel nedan:



Fas 1: Utredningsskede – påverkan fastighetsägare 

Markundersökning, mätning 
och provtagning

Tillstånd från markägare krävs 

Nyttjanderättsavtal med 
schablonersättning per 
fastighet

Den geotekniska undersökningen utförs genom 
borrning med olika metoder samt upptagning av 
jordprover men hjälp av en skruvprovtagare. 
Borrhålet har en diameter på maximalt ca 10 cm. 
Efter utförd sondering fylls hålen igen.  Vid arbete 
intill vägar kommer skyltning och eventuell 
skyddsanordning med TMA-släp nyttjas.

Exempel på grundvattenrör, stål respektive plast



Nyttjanderättsavtal 
• Konsulter kommer med undersökningsprogram
• Kontakt med berörda markägare
• Nyttjanderättsavtal tecknas
• Schablonersättning utgår
• Syn före och efter arbete
• Uppstår skador som överstiger schablonersättning ska även dessa ersättas.

Fas 1: Utredningsskede – påverkan fastighetsägare 



Fas 2: Byggskede – påverkan fastighetsägare 

Ytor som behöver nyttjas tillfälligt under byggtiden

Vätternvatten avtalar om nyttjande och ersättning 
med berörda fastighetsägare utifrån gällande 
normer och marknadsläge. 



Fas 3: Drift

Permanenta intrång hanteras via ledningsrätt.



Ledningsrätt
- Så fungerar processen

Konsulter från Svefa informerar.



Vad innebär ledningsrätt?

Ledningsrätt regleras enligt lag i Ledningsrättslagen (LL). 
Enligt 1§ kan den som för en ledning eller annan anordning vill utnyttja ett utrymme inom en fastighet få rätt till det 
(ledningsrätt). Ledningsrätt ger rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar på annans mark.  I 
ledningsrättslagen anges de typer som ledningsrätt kan upplåtas för. Exempel på detta är: 

• Vatten- och avloppsledningar

• Fjärrvärmeledningar

• Ledningar som ingår i kommunikationsnät, till exempel optisk fiber eller teleledning

Ledningsrätt prövas och bildas genom en lantmäteriförrättning. 
Det betyder att enbart Lantmäterimyndigheten (LM) kan besluta om ledningsrätt. Ansökan om ledningsrätt görs 
genom att en blankett fylls i och skickas in till LM. 
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Lantmäteriets roll

Ansvarig lantmätare tilldelas 
När ansökan om ledningsrätt inkommer till LM,  tilldelas ärendet en Lantmätare som ansvarar för att utreda 
förutsättningarna för ledningsrättsbeslutet. 

Ledningsrätten skapas genom att LM fattar ett beslut. 
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. En fullbordad ledningsrättsförrättning förs in i 
fastighetsregistret där den redovisas i form av text och karta.

En ledningsrätt gäller för all framtid. 
Ändring eller upphävande av ledningsrätt sker endast genom en ny förrättning. En ledningsrätt gäller även mot ny 
ägare till fastigheten. 
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Överenskommelse mellan parterna

Avtal upprättas mellan parterna 
I de flesta fall går det snabbare (tid och utbetalning) och är mer förhandlingsbart om parterna (ledningshavaren och 
markägaren) kommer överens innan LM prövar ledningsrätten. Det finns då möjlighet att påverka hur 
ledningsrätten dras och vad som ska ingå i ersättningen. LM ”förhandlar” inte om sträckan utan beslutar enligt 
ledningsrättslagen. Avtal upprättas därför mellan parterna och  lämnas till LM som underlag för beslut om 
ledningsrätten. 

Om parterna inte kommer överens 
Kan ledningsrätt fortfarande upprättas. LM prövar då upplåtelsen enligt särskilda bestämmelser. Bland annat ska 
fördelarna av ledningsrättsupplåtelsen vara större än de olägenheter som den medför. Dessutom ska 
ledningsrätten upplåtas i den sträckning som vållar minst skada.

Saknas överenskommelse mellan parterna kallar LM till sammanträde. På sammanträdet redogör LM för ärendet 
och inhämtar synpunkter och information från parterna.
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Ersättning för ledningsrätt

Fastighetsägaren har rätt till ekonomisk kompensation
Eftersom en ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Här används en oberoende 
värderingsman som värderar ersättning utifrån dom principer som LM använder sig av. 

Ersättningens beräkning utgår från Expropriationslagens regler, och innebär i korthet att ersättning skall utgå 
för den marknadsvärdeminskning som blir på fastigheten, samt ett påslag om 25 % därutöver.

Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek, värderar LM intrånget och beslutar om 
ersättningsbeloppet. 
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Tack från Svefa.



Kontakta Vätternvatten på:
info@vvatten.se eller 019-767 91 11.

Besök vvatten.se/vattenledning för mer information om 
Vätternvattens arbete med vattenledningssystemet.

mailto:info@vvatten.se
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