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Sammanfattning av ärendet 

Syftet med denna utredning är att utifrån tidigare genomförda utredningar om 
grundvattentäkterna i Sala kommun i kombination med nya möjligheter för 
dricksvattenproduktion eller utbyten med närliggande kommuner belysa möjliga 
alternativ för en framtida dricksvattenförsörjning både kortsiktigt och långsiktigt. 
Utredningen ska utgå från förutsättningar i pågående VA-plan, Översiktsplan och 
Regional vattenförsörjningsplan samt att den ska stödja Sala kommuns vision. 

Förslag till slutsatser 

ÅTGÄRDER PÅ KORT SIKT 

Rekommendationen för åtgärder på kort sikt 1-3 år är att: 

• Utöka vattenskyddsområdet för Härsved. 

• Utöka vattenskyddsområdet för Knipkällan/Viggbo/Nötmarken/Hedåker. 

• Bygga förbindelseledning mellan Kumla och Sala. 

• Fortsatt utreda möjligheten att sänka grundvattennivåerna i 
Knipkällan/Viggbo /N ötmarken. 

• Utreda möjligheten till infiltration av ytvatten från Hörendesjön. 

• Tillsammans med Mälarenergi slutföra systemstudie för nytt vattenverk 
utanför Ransta med infiltration av Dalälvsvatten i Badelundaåsen. 

ÅTGÄRDER PÅ LÅNG SIKT 

Rekommendationen för åtgärder på lång sikt 3-10 år är att: 

• Bygga förbindelseledning mellan Hedåker och Nätmarken. 

• Nya vattenskyddsområden för Sätrabrunn, Möklinta och Broddbo. 

• Vid behov utföra infiltrationsanläggning i Knipkällan med vatten från 
Hörendesjön eller 
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• bygga ihop vattenförsörjningen med Västerås stad via nytt vattenverk söder 
om Ransta. 
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AKUTA ÅTGÄRDER VID BEHOV 

För akuta åtgärder rekommenderas följande: 

• Fastställa nödvattenplan för Sala kommun under 2020. 

• Förbereda för möjlighet att köra vatten via lastbil vid akuta problem med 
vattenkvaliten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, 

att anta rapporten Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun i enlighet 
med bilaga. 

Åsa Kling 

Enhetschef Samhällstekniska 
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Inledning 

1 INLEDNING 

Framtidens dricksvattenförsörjning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsbyggnadskontoret 

Alla medborgare som har kommunalt dricksvattnet i Sala kommun får sitt vatten 
från grundvatten. Totalt finns sex stycken vattenverk i kommunen och det största 
ligger vid Knipkällan. Täkten vid Knipkällan och Viggbo Nötmarken, samt 
Härsved i Ransta innehar vattenskyddsområden från 1970-talet och dessa är i 
behov av revidering. Arbete med detta har startat under 2019. Övriga täkter 
saknar helt vattenskyddsområde. 

De senaste åren har grundvattennivåerna i flera av Sala kommuns vattentäkter 
haft en sjunkande trend och under våren 2019 nåddes nya rekordlåga nivåer. 
SGU har rapporterat (SGU, RR 2017:09), att grundvattenbildningen beräknas bli 
5-15 % mindre under det närmaste seklet, på grund av klimatförändringarna. 
Bevattningsförbud har varit gällande under stora delar av 2019 samt sommaren 
2018. Om grundvattennivåerna fortsätter att sjunka kan det leda till problem 
med dricksvattenförsörjningen när kommunens befolkning samtidigt växer. 

I maj 2019 fick Samhällstekniska enheten i uppdrag från kommunstyrelsen att 
utreda en strategi för hur framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun ska 
bli långsiktigt hållbar, klimatanpassad och säker. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna utredning är att utifrån tidigare genomförda utredningar om 
grundvattentäkterna i Sala kommun i kombination med nya möjligheter för 
dricksvattenproduktion eller utbyten med närliggande kommuner belysa möjliga 
alternativ för en framtida dricksvattenförsörjning både kortsiktigt och 
långsiktigt. Utredningen ska utgå från förutsättningar i pågående VA-plan, 
Översiktsplan och Regional vattenförsörjningsplan samt att den ska stödja Sala 
kommuns vision. 

1.2 Metod 

Arbetet med framtidens dricksvattenförsörjning har tagits fram i samarbete 
mellan Samhällstekniska enheten, Miljöenheten och Plan och utveckling. 
Dialogmöten har skett med grannkommuner, LRF och Länsstyrelsen 
Västmanland. 



Bakgrund 

2 BAKGRUND 

2.1 Dagens vattenförsörjning 

Framtidens dricksvattenförsörjning 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsbyggnadskontoret 

Fram tills för några år sedan har det generella synsättet varit att det finns 
obegränsad mängd grundvatten i de stora åsarna. Dock har grundvatten
mätningarna vid samtliga vattenverk de senaste åren visat på sjunkande nivåer 
över tid, av olika magnitud. Enligt SGU (SGU, RR 2017:09) så kommer 
grundvattenbildningen i sydöstra Sverige att minska med 5-15 % fram till år 
2100 jämfört med perioden 1961-1990. 

Vattentäkter, uttag och vattendomar finns beskrivna i tabell 1 nedan. 
Vattenskyddsområden finns bara för delar av Hedåker /Viggbo/Nötmarken, 
Knipkällan samt Härsved. 

Tabell 1. Vattentäkter i Sala kommun, 2018. 

Vattentäkt Förser Produktion/år Vattendom Kommentar 

Möklinta Möklinta 50 m3/dygn Saknas God vattentillgång 

Broddbo Broddbo 16 m3/dygn Saknas God vattentillgång 

Hedåker Hedåker, 60 m3/dygn Samma som Under historiskt 
Rosshyttan Knip källan lägsta nivån i år. Ser 

förändringar i salter 
på vattnet 

Knip källan Västerfarne bo, 3800 m3/dygn 5700 Knipkällan kom inte 
Viggbo Sala, m3/dygn ner i de nivåer som 
Nötmarken Saladamm, uppmättes på 90-

Kila talet men för 
magasinet i Viggbo-
Nötmarken var vi 
nere i historiskt 
lägsta nivåer i år. 

Sätrabrunn Sätrabrunn 80 m3/dygn Saknas God vattentillgång 

Ransta Ransta, 250 m3/dygn 525m3/dygn Varit nere på 
Varmsätra, historiskt lägsta 
Kumla nivån i år. Ser ingen 

förändring i 
vattenkvaliten. 
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2.2 Vattenskyddsområden sammanfattning av utredningar 
av Badelundaåsen och Möklintaåsen 

Ingen av Sala kommuns vattentäkter har idag ett fullgott skydd. Samtliga 
täkter har extrem känslighet i kombination med risker av t.ex. trafik, 
järnväg, bekämpningsmedel, släckvatten och miljöfarlig verksamhet. 

Utifrån vattenuttag och känslighet har följande prioritering gjorts gällande 
arbete med framtagande av nya eller förstärkta vattenskyddsområden: 

1. Förstärka vattenskyddet för Härsved (pågår utredning) 

2. Förstärka vattenskyddet för Hedåker/Viggbo/Nötmarken 
samt Knipkällan 

3. Nytt vattenskyddsområde för Sätrabrunn 

4. Nytt vattenskyddsområde för Möklinta 

5. Nytt vattenskyddsområde för Broddbo 

Provtagning och analyser av grundvattenkvaliten görs kontinuerligt. Sala 
kommun har överlag mycket bra kvalite på grundvattnet som behöver mycket 
lite beredning för att bli ett dricksvatten. På samtliga vattenverk utom Hedåker 
doseras lut för att höja pH. I Sätra Brunn och Möklinta behövs järn och mangan 
filtreras bort. 
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2.3 Klimatets påverkan på vattentillgången i Sala kommun 

• Sammanfattningsvis kan vi konstatera att grundvattennivåerna 
sjunkit kraftigt för våra stora vattentäkter sedan 2014 och att det 
framförallt har berott på minskad nederbörd. 

• Jämförs den förändring i grundvattennivåer som uppmätts under 
perioden 2014-2019 med framtida scenarier på klimat och 
nederbörd så är det betydligt mindre mängd nederbörd denna 
period jämfört med framtidsscenarierna. Det vi sett under perioden 
kan alltså ses som en tillfällig torka och inte något vi kan förväntas 
oss framöver. 

• Trots låga nivåer har vattenkvaliten inte försämrats vilket indikerar 
att mer vatten kan tas ut täkterna. Sala har fortfarande möjligheter 
att ta ut betydligt mer vatten om vi jämfört med gällande 
vattendomar. Vattenkvaliten bör kontrolleras löpande då vi har ett 
intensivt uttag av vissa täkterna, mer än 30 procent av 
grundvatten bildningen. 

Grundvattenbildning är den del av nederbörden som når grundvattenmagasinet. 
Hur stor del av nederbörden som når grundvattenzonen beror av flera olika 
parametrar förutom nederbörd påverkas grundvatten bildningen bland annat av 
avdunstning, vattenupptag av växter och markens vattenmättad och 
infiltrati onskapaci tet. 

Ett överutnyttjande av en grundvattentäkt kan innebära negativa ekologiska 
konsekvenser, negativa effekter på grundvattenkvaliten, saltvatteninträngningar 
och sättningar. Enligt Geosigma (Hammar & Lindquist 2018), som tittat på ett 
stort antal studier räknas ett grundvattenuttag som motsvarar mer än 30 procent 
av grundvatten bildningen som ett intensivt utnyttjande. 

De täkter i Sala kommun som är i riskzonen för uttag är den södra delen av 
magasinet till Knip källans vattenverk. Uttag kontra grundvattenbildning 
redovisas i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2 Grundvattenbildning kontra dricksvattenuttag (Hammar & Lindquist, 2018). 

Grundvatten bildning 30 procent Dricksvatten- Vatten-
m3/dygn av uttag dom 

grundvatten- m3/dygn m3/dygn 
bildningen 
m3/dygn 

Viggbo och 19 100-24 200 5 730-7 260 900 5200 
Nötmarken 

Knip källan 11100-14 500 3 330-4 350 2900 5700 

Härsved 10 200-12 800 3 060-3 840 240 525 

För att kontrollera dricksvattenkvaliten i så väl det ingående råvattnet från 
vattentäkterna som det utgående dricksvattnet görs kemisk och biologisk 
vattenprovtagning av vattnet. Förhöjda halter av mangan, järn, färgtal, klorid och 
konduktivitet kan vara indikationer på en överutnyttjad vattentäkt. 

Enligt Hydrogeologisk utredning av grundvattennivåer i Sala kommuns 
vattentäkt (Hammar & Lindquist, 2018) har vattentäkten i Knipkällan samt 
Viggbo/Nötmarken inga indikationer på att ha blivit överutnyttjad trots de 
ovanligt låga grundvattennivåerna. 

Motsvarande analyser har också gjorts för Ransta vattentäkt i Härsved. Denna 
visar inte på någon stigande trend under de senaste åren vilket, enligt Geosigma, 
tyder på att vattentäkten inte är överutnyttjad. 
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Figur 1. Höjdskillnad mellan det övre norra magasinet Viggbo-Nötmarken och det lägre magasinet i 
Knipkällan utifrån uppmätta höjder i grundvattenytans gradient. Två mätserier med 6år emellan visar 
större avsänkning i det övre magasinet. Källa: data från mätningar Sala kommun. 

Grundvattennivåerna för Nötmarken, Knipkällan och Härsved uppmätta från 80-
talet och framåt redovisas i figur 2-4 nedan. Samtliga magasin har kraftigt 
sjunkande nivåer från 2014 fram till 2019 vilket också sammanfaller med lägre 
nederbörd under motsvarande period. 
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Figur 2. Gru ndvattennivåer uppmätta i Nätmarken 1982-2019. 
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Figur 4. Grundvat tennivåer uppmätta i Härsved 1982-2019. 

För Härsved har också nederbörden under perioden 2006 till 2019 korrelerats 
till grundvattenbildningen, se figur 5. Detta indikerar att mindre nederbörd 
under perioden oktober tom april ger en lägre grundvattenbildning men att 
mycket nederbörd under den gröna perioden av året april tom oktober också t ill 
viss del verkar påverka påfyllnaden av magasinen. 
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Figur 5 Nederbörd kontra grundvattenbi ldning för vattentäkten i Härsved . 
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2.4 Framtida utveckling av Sala kommun 

Befolkningen i Sala år 2019 är 22 854 personer (SCB 2019-06-30). Politikerna i 
kommunen har fastställt en viljeinriktning som innebär att befolkningen ska öka 
till 25 000 personer år 2024, samt att befolkningen ska vara 30 000 personer år 
2030. Området i och runt Sala tätort samt Ransta är enligt prognoser och aktuell 
planering mest aktuellt att växa befolkningsmässigt. 

Vid en befolkningsökning i hela kommunen med 7000 personer behöver det 
produceras ca 1500 m3 mer dricksvatten per dygn än nu. Enligt Plan- och 
Utvecklingsenheten kan befolkningsökningen i Ransta fram till 2030 antas bli ca 
500 till 1000 personer. Detta innebär att dricksvattenproduktionen i Ransta 
behöver bli ungefär dubbelt så stor som i dagsläget. Resterande del av ökningen 
beräknas Sala stad stå för. 

Tabell 3: Prognostiserat behov av vatten år 2030, källa Plan och utveckling. 

Vattentäkt Dagens Framtida behov Kommentar 
förbrukning 

Knip källan 3 800 m3/dygn 5 300 m3/dygn Beräknad 
befolkningsökning 
6000 personer 

Ransta 250 m3/dygn 500 m3/dygn Beräknad 
befolkningsökning 
1000 personer 

Sätrabrunn 80 m3/dygn Oförändrat 

Möklinta SO m3/dygn Oförändrat 

Hedåker 16 m3/dygn Oförändrat 

Broddbo 60 m3/dygn Oförändrat 
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3 UTREDNING AV FRAMTIDA MÖJLIGHETER 

3.1 Överföringsledningar inom Sala kommun 

Målsättningen med VA-systemet i Sala kommun är att vatten eller avlopp inte ska 
hindra en framtida expansion av ett område samt att VA-taxan ska hållas så låg 
som möjligt. 

Den kransort som växer snabbast i kommunen, utöver Sala stad, är Ransta och 
där ser Plan och utvecklingsenheten också en fortsatt framtida expansion. För att 
inte vattenförsörjningen ska begränsa tillväxten är rekommendationen att Ransta 
knyts ihop med Sala stad via förbindelseledning från Kumla. Detta skapar också 
ett nödvatten för Sala stad från vattentäkten i Härsved. Totalt innebär detta en 
vattenledning på cirka 7 km. En grov kostnadskalkyl utifrån tidigare 
överföringsledningar indikerar en kostnad på cirka 14 MKr. 

För Hedåker där också vattentillgången varit kritisk under 2019 är 
rekommendationen att vattenkvaliten fortsatt övervakas och vid indikationer på 
försämrad vattenkvalitet så byggs en förbindelsledning på ca 2 km mellan 
Hedåker och Nötmarken för att på så vis få råvattentäkten till samhället mer i 
mitten av åsen där större kvalite och kvantitet finns. 

För övriga orter är rekommendationen att skydda dessa via 
vattenskyddsområden och behålla dagens vattenverk. 

3.2 Möjliga nya vattentäkter 

Dricksvattnet från Sala kommun produceras idag vid de mäktigaste delarna av 
Badelundaåsen, där störst uttag kan ske. SGU har kartlagt alla 
grundvattenförekomster och i denna kartläggning framgår det att kommunens 
befintliga täkter finns i de magasin som har de största möjligheterna till uttag. 
Detta innebär att chansen att hitta ett nytt, stort grundvattenmagasin i en 
outnyttjad del av åsen är liten. 

Tidigare utredningar har föreslagit en ny reservtäkt till Ransta på västra sidan av 
väg 56. Denna har senare konstaterats ligga i samma magasin som nuvarande 
vattentäkt i Härsved och är därmed inte aktuell som ny vattentäkt men kan vara 
aktuell som reservbrunn till dagens enda grundvattenbrunn i Härsved. Den 
grundvattentäkt och vattenverk som tidigare funnits i Kumla har lagts ner på 
grund av dålig vattenkvalitet. 
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3.3 Möjligheter till samarbeten med närliggande 
kommuner 

Avstämningar med Avesta, Västerås och Heby kommun har genomförts inom 
utredningsarbetet se tabell 4. Övriga kommuner har bedömts ligga för långt bort 
för att vara aktuella. Utifrån denna kartläggning är den enda aktuella 
samarbetsparten Västerås kommun. 

Tabell 4 Möjligheter att köpa vatten från grannkommuner 

Kommun Närmaste avstånd Möjlighet att Bedömd 
VA-ledningar köpa vatten potential 

Avesta 5km Avesta har också Låg 
problem med 
vattentillgången. 

Heby 15 km men Heby har bedömt Låg 
möjligheten finns att de inte 
att lägga möjlighet att sälja 
förbindelseledning vatten 
samtidigt som ny 
cykelväg anläggs 
mellan Heby och 
Sala 

Fagersta 28km Ej undersökt Låg 

Västerås 0km Stor potential Stor om projektet 

Västerås vill 
genomförs 

anlägga ett nytt 
vattenverk vid 
gränsen till Sala 
kommun. 

Enköping 18km Ej undersökt Låg 

Norberg 23 km Ej undersökt Låg 

3.4 Infiltration av vatten 

Att skapa ett konstgjort grundvatten med hjälp av infiltration av ytvatten är ett 
vanligt sätt i större städer för att få fram ett dricksvatten av god kvalitet. Detta 
kräver tillgång till en större ås av lämplig sammansättning och tillräckligt stora 
ytor där vattnet kan passera igenom materialet i åsen på ett önskvärt sätt, samt 
att uppehållstiden blir tillräckligt lång. Uppehållstiden i åsen måste vara mer än 
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två veckor för att få benämnas grundvatten (Svenskt Vatten, 2008). Det kräver 
också tillgång till ett ytvatten av tillräckligt bra kvalitet för att infiltrationen 
genom åsmaterial ska räcka som enda eller huvudsaklig rening. De dammar och 
sjöar som finns i närheten av Sala tätort är anlagda under tiden då 
gruvverksamheten var aktiv och är påverkade av metallföroreningar, är för 
grunda samt har för litet tillflöde för att fungera som vattentäkter. 

Rullstensåsen vid Viggbo och Nötmarken samt Knipkällan eller Härsvedområdet 
är de mest aktuella för infiltration eftersom vattenverken där dels försörjer flest 
antal människor, befintlig infrastruktur redan finns på plats och de har haft 
tydligast sjunkande grundvattennivåer. 

Enligt Länsstyrelsen Västmanland finns det två ytvatten i Sala kommun som har 
tillräckligt god kvalitet och kvantitet för infiltration, Hörendesjön och Dalälven. 

Hörendesjön är belägen väster om Västerfärnebo och enligt Länsstyrelsen 
Västmanland skulle denna sjö kunna försörja 5000 till 10 000 personer med 
vatten. Avståndet från Hörendesjön till Badelundaåsen(Knipkällan) är ca 7 km. 
En infiltration av ytvatten från Hörendesjön i åsen skulle alltså kunna bli möjlig 
om en ledning lades däremellan. Kostnaden för en råvattenledning samt en enkel 
infiltration uppskattas till minst 20 MKr (baserad på kostnader för tidigare 
utförda överföringsledningar). Denna kan behöva kompletteras med någon typ 
av förbehandling av vattnet. Tidsåtgången för en ny vattendom är minst två år. 

1 norra delen av kommunen passerar Dalälven. Enligt Länsstyrelsen Västmanland 
skulle uttagsmöjligheterna från Dalälven kunna räcka till att försörja ca 6 
miljoner människor med dricksvatten. Avståndet från Dalälven till Viggbo och 
Nötmarken är ca 1.5 mil och till området vid Knipkällan ca 2 mil. Eftersom 
grundvattnet färdas från norr till söder skulle en möjlighet då kunna vara att 
infiltrera ytvatten från Dalälven vid Viggbo och Nötmarken, vilket då teoretiskt 
kan fylla på magasinet vid Knip källan. Detta behöver dock utredas. Ett alternativ 
skulle också kunna vara att endast infiltrera en viss del av året, för att undvika att 
grundvattennivåerna i magasinen sänks så kraftigt under sommarmånaderna. 
Kostnaden för en råvattenledning och en enkel infiltration beräknas till minst 35 
Mkr (baserad på kostnader för tidigare utförda överföringsledningar). Denna kan 
behöva kompletteras med någon typ av förbehandling av vattnet. Tidsåtgången 
för en ny vattendom är minst två år. 

Ett samarbete har startats med Mälarenergi för att utföra en systemstudie för 
infiltration av Dalälvens vatten i Härsved. Lösningen innebär en ca 5 mil lång 
råvattenledning samt behov av ett nytt vattenverk i angränsning till vattentäkten. 
Kostnad och teknisk lösning för detta kommer vara framtagen under hösten 
2020. 
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Det finns flera vattenfyllda kalkbrott i kommunen. Dessa fylls på med naturligt 
grundvatten samt regnvatten, vilket gör att kvaliten på vattnet är sämre än ett 
infiltrerat grundvatten. Kalkbrottens vattenmängd är relativt liten, vilket gör 
uttagsmöjligheterna här är mycket begränsade om kalkbrotten ska hålla nivåerna 
över tid. Detta gör att kalkbrotten inte kan anses vara en resurs för kommunal 
dricksvattenförsörjning. 
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4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ÅTGÄRDER OCH 
UTREDNINGAR 

4.1 Åtgärder på kort sikt 

Rekommendationen för åtgärder på kort sikt 1-3 år är att: 

• Utöka vattenskyddsområdet för Härsved. 

• Utöka vattenskyddsområdet för 
Knipkällan/Viggbo/Nötmarken/Hedåker. 

• Bygga förbindelseledning mellan Kumla och Sala. 

• Fortsatt utreda möjligheten att sänka grundvattennivåerna i 
Knipkällan/Viggbo/Nötmarken. 

• Utreda möjligheten till infiltration av ytvatten från Hörendesjön. 

• Tillsammans med Mälarenergi slutföra systemstudie för nytt vattenverk 
utanför Ransta med infiltration av Dalälvsvatten i Badelundaåsen. 

4.2 Åtgärder på lång sikt 

Rekommendationen för åtgärder på lång sikt 3-10 år är att: 

• Bygga förbindelseledning mellan Hedåker och Nätmarken. 

• Nya vattenskyddsområden för Sätrabrunn, Möklinta och Broddbo. 

• Vid behov utföra infiltrationsanläggning i Knip källan med vatten från 
Hörendesjön eller 

• bygga ihop vattenförsörjningen med Västerås stad via nytt vattenverk 
söder om Ransta. 

4.3 Akuta åtgärder vid behov 

För akuta åtgärder rekommenderas följande: 

• Fastställa nöd vattenplan för Sala kommun under 2020. 

• Förbereda för möjlighet att köra vatten via lastbil vid akuta problem med 
vattenkvali ten. 
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