
Samhällsbyggnad Bergslagen och frågan om framtidens 
vattenförsörjning   

Samhällsbyggnad Bergslagen har arbetat med ett utkast till vattenförsörjningsplan sedan 
2013.  Arbetet påbörjades i egen regi, men p g av personalbrist anlitades Sweco för att 
arbeta vidare. Planen är ännu inte färdigställd, utan förväntas bli klar under hösten 2017.  
För att ytterligare stärka arbetet med att hitta långsiktigt hållbara lösningar konsulterades 
även Midvatten under våren 2017. Ett utkast till PM inkom i juni och ett slutligt PM inkom till 
förbundet den 17/8. Utskick gjordes till direktionens ledamöter och dess förtroendevalda 
den 24/8.  

PM:et finns länkat i artikeln. 

Redan innan dess, i december 2011 hade Midvatten AB anlitats av dåvarande Bergslagens 
Kommunalteknik för att göra en övergripande studie av möjliga grundvattentillgångar runt 
Nora och Lindesberg. Med ledning av underlag som tagits fram före 2011, (för att undersöka 
alternativa reservvattentäkter i närheten av Nora – Lindesberg) framgick att det inte fanns 
några grundvattentillgångar inom det område man undersökt som bedömdes vara 
intressantare än Vätternvattenprojektet som påbörjats 2008.  

Skillnaden mellan en vattenförsörjningsplan och Vättervattenprojektet 
En vattenförsörjningsplan ska tala om var vattenresurserna och behoven finns. Det handlar 
om att kartlägga vattenförekomster och skydda dem – nu och i framtiden. Syftet är att 
säkerställa tillgången på dricksvatten på lång sikt. Både kommunal och enskild 
dricksvattenförsörjning, liksom både ytvattentäkter och grundvattentäkter.  

Mer om vad en vattenförsörjningsplan är går att läsa på SGU: webbsida: 

http://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/vattenforsorjningsplaner/ 

Inom ramen för Vätternvattenprojektet har man tagit ytterligare steg i att värdera 
vattentillgången. Nio punkter har gåtts igenom under de nio år som projektet fortlöpt i en 
förstudie. Bl.a. har man gjort mikrobiologisk riskanalys, genomfört en bergsbedömning samt 
tittat på hur många vattenverk man behöver bygga för att säkra vattentillgången för x antal 
vattenabonnenter i delar av Örebro län.  Projektet är alltså långt mer omfattande än arbetet 
med en vattenförsörjningsplan. Det är inte enbart att säkra det vi redan har, utan innefattar 
också säkerställande av en reservvattentäkt för framtida behov.  

Läs mer om Vätternvattenprojektet här –  
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-
vattenanvandning/vattenplanering/vatternvattenprojektet/Pages/default.aspx  



Samhällsbyggnad Bergslagen har ansvar för vattentillången för de fyra KNÖL kommunerna 
(Hällefors, Lindesberg, Ljusnarberg och Nora). Inga andra alternativ, förutom för de som 
redogjorts här, är framtagna.  

Nu inväntar vi ett nytt politiskt uppdrag för att fortsatt säkra vattentillgången i vår del av 
länet.  

Nora, Pershyttan 2017-09- 01  
Eva Jonsson, förbundschef  

För mer information: kontakta Eva Jonsson, förbundschef Samhällsbyggnad Bergslagen  
på eva.jonsson@sbbergslagen.se 
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