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Möjlig anslutning till vatten inom distributionsområde Valbo, Gävle 
kommun mars 2020 

Möjlig anslutning till allmän vattenförsörjningen 
Antal personer som kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen inom kommunens västliga 
delar som försörjs från Valbo vattenverk per 2020-01-01 motsvarar ca 340 bostäder. Om vidtagna 
och planerade åtgärder ger den effekt som önskas bedömer Gävle Vatten att ÖPs mål till 2030 
(600-1000 nya bostäder) kan komma att tillgodoses men det kan inte säkerställas i dagsläget. 
 
Anslutningsmöjligheten förutsätter att vattenbehovet för större etablering vid Stackbo, som 
försörjs från Valbos distributionsområde, inte blir högre än 5 l/s. Det innebär att behovet av 
byggvatten (upp till 25 l/s) behöver försörjas med annat än dricksvatten. En ökning med 25 l/s 
motsvarar behov av näst intill en fördubbling av dagens distribution från Valbo vattenverk, något 
som inte är möjligt med dagens vattenförsörjningsanläggning.  

 
Försörjning av dricksvatten 
Gävle tätort inklusive Valbo och Forsbacka försörjs idag med dricksvatten från vattentäkter som är 
belägna i Gävle-Valboåsen. Vattenförsörjningen är uppdelad på olika distributionsområden och 
har olika levererande vattenverk. Allt grundvatten som nybildas nyttjas för 
dricksvattenförsörjningen. 
 
Gävles centrala, norra och östliga delarna försörjs idag av Sätra vattenverk medan kommunens 
västliga delar (Hagaström, Valbo och Forsbacka) försörjs från Valbo vattenverk, se bild 1.  
 

 
Bild 1. Befintliga distributionsområden (2019) i Gävle tätorts vattenförsörjning. Detta kommer under första 
halvan av 2020 förändras så att ett större område försörjs från Sätra vattenverk. 
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Behov och åtgärder för att möta ÖP 2030 
 

Nuläge 
Enligt Gävles översiktsplan, ÖP 2030, planeras 600-1000 nya bostäder i Valbo och Forsbacka till 
2030. För att möta befolkningstillväxten har Gävle Vatten utrett och inlett ett antal åtgärder. De 
initiala åtgärderna har varit aktiv läcksökning, aktiv ledningsnätsförnyelse samt åtgärder för att 
flytta distributionsområdesgränsen mellan Sätra och Valbos distributionsområden så att Sätra 
vattenverk kan försörja ett större område för att avlasta Valbo vattenverk. Även utredning och 
anläggande av nya vattenförsörjningsanläggningar har påbörjats, se tabell 1. 
 

År 2025–2030 
För att säkra råvattentillgången till Valbo vattenverk måste mark avsättas för att etablera nya 
vattenförsörjningsanläggningar, se tabell 1. Med de redan vidtagna åtgärderna och nyetablerade 
vattenförsörjningsanläggningar bedömer Gävle Vatten att ÖPs mål till 2030 (600-1000 nya 
bostäder) kan komma att tillgodoses på en längre tidshorisont. Dock finns osäkerheter behäftade 
med hur stor kapacitet för vattenförsörjningen respektive åtgärd kan åstadkomma. 
 
Tabell 1. Åtgärder för Valbo vattenförsörjning 

Åtgärd Status 

Flytt av distributionsområdesgräns för att 
möjliggöra 340 bostäder och behov 
datacenter 

Pågående, slutförs maj 
2020 

Ny brunn till Valbo vattenverk Pågående 

Ny infiltrationsanläggning vid Nybokorset Markförhandling pågår 

 
 

Tillkommande behov för datacenter 
Under 2019 blev det klart med en etablering av datacenter i Stackbo. Behovet av vatten för 
etableringen har angivits till 5 l/s (motsvarar ca 500-600 bostäder). För att möta behovet flyttas 
distributionsområdesgränsen ytterligare till Valbos fördel. Flytten kommer dock att påverka 
möjligheten att tillgodose tillväxtplanerna inom Gävles distributionsområde negativt.  
 
Den tillkommande vattenkapaciteten, (5 l/s), som tillgodoses genom ytterligare flytt av 
distributionsområdesgräns är avsedd för etableringarnas behov och medför ingen ökad kapacitet 
för bostäder i Valbo varför endast ca 340 bostäder kan anslutas i närtid.  
 
 

Övergripande förutsättningar för vattenförsörjningen 
Sedan 2011 har en grundlig genomgång av dricksvattenförsörjningen för Gävle kommun 
genomförts och ett mycket stort antal åtgärder har vidtagits för att utveckla dagens 
vattenförsörjningssystem för att möta behovet enligt ÖP 2030.  
 
Då tillkommande stora behov, främst för etableringarna vid Ersbo och Stackbo, och förändrade 
omständigheter i redan beslutade och pågående åtgärder och utredningar har uppkommit 
kommer en ny bedömning av behov och tillgängliga möjligheter utredas och den övergripande 
strategin ses över under 2020. 


