
Om Vätternvatten
Flera kommuner i Örebro län står inför utmaningar med sitt dricksvatten, både när det gäller vattenkvalitet och 
tillgång till vatten. Därför har Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Örebro kommun gått samman i den gemensamma 
satsningen Vätternvatten. En satsning som innebär att dricksvattnet tryggas genom att sjön Vättern blir kommu-
nernas nya vattentäkt.

Den nya dricksvattenlösningen utgörs av en ca 36 km lång bergtunnel som byggs från Vättern fram till ett nytt 
vattenverk i Hallsbergs kommun. Därifrån förläggs markförlagda vattenledningar norrut via Kumla och Örebro 
kommun.

Den gemensamma satsningen med vatten från Vättern utreds nu med fokus på lägen och utformning av berg- 
tunnel, vattenverk och vattenledningar i mark.

Besök vvatten.se för mer information om Vätternvatten.

Aktiviteter i ditt närområde
Vätternvatten håller nu på att utreda ett 
område för planerad byggnation av ett nytt  
vattenledningssystem. Detta innebär att 
konsulter anlitade av Vätternvatten kommer 
att göra platsbesök i ditt närområde under 
hösten 2022, med start vecka 36. 
 
Samtliga konsulter kommer att bära gula västar 
med Vätternvattens logotyp på. 
 
Syftet med platsbesöken är att konsulterna ska 
bilda sig en uppfattning om markförhållandena i 
utredningsområdet och bedöma var fortsatta  
markundersökningar kan bli aktuella.

Utredningsområde
Du får detta brev då du har mark eller fastighet 
inom det definierade utredningsområdet enligt  
uppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister.
Utredningsområdet (som du finner i kartbilagan 
på nästa sida) är större än ledningsområdet som 
slutligen kommer att behövas för det planerade 
vattenledningssystemet.

Mer information om arbetet med vattenlednings-
systemet finner du på vvatten.se/vattenledning

Fältundersökningar  
Efter att Vätternvattens anlitade konsulter bildat 
sig en uppfattning om utredningsområdet kommer 
även fysiska fältundersökningar genomföras på 
utvalda platser. 

Berörda mark- och fastighetsägare kommer att
kontaktas av Vätternvatten för mer information.

Informationsmöte 
Senare under hösten kommer Vätternvatten att 
bjuda in dig till ett informationsmöte där du får mer 
information om Vätternvattenprojektet, undersök-
ningarna och vad de innebär för dig som mark- och 
fastighetsägare. Där får du också möjlighet att 
ställa frågor. 

Kontakt
Vill du komma i kontakt med oss? Skicka e-post till 
info@vvatten.se eller ring 019-767 91 11.

Under hösten 2022 kommer konsulter anlitade av Vätternvatten att röra sig i ditt  
närområde för att utreda planerad byggnation av ett nytt vattenledningssystem.  
Senare under hösten/vintern kommer även fysiska markundersökningar att genomföras 
vid utvalda områden.  
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Utredningsområde för planerat vattenledningssystem.
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