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Tidigare utredningar

• Någon samlad redovisning av svenska 
orters ”vattenförsörjningshistoria” från 
1100-talet och till nutid har ej påträffats.

• I olika stads- och kommunbeskrivningar 
som oftast trycks i samband med jubileer 
beskrivs de undersökningar man utfört för 
tidigare och nuvarande vattenledning.









KÄLLOR I SVERIGE
KÄLLAKADEMIN
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Varför källvattenledningar

• Förr fanns ej eldrivna pumpar 
• Förr fanns ej elkraft
• En självfallsledning från en källa eller sjö 

till stadens torg var den vanliga lösningen.
• Ibland var fallhöjden endast 3-4 m.
• Detta var den vanliga lösningen från 1300-

talet till början av 1900-talet. (600 ÅR)



SGU:s karteringar

• På 1800-talet visste bondebefolkningen 
var källorna fanns och kunde vägleda 
SGU:s geologer vid karteringen.

• Vid karteringen i Ser. Aa skilde SGU på 
kallkällor och mineral- och hälsokällor.





Källor som indikatorer vid 
anläggning av vattentäkter

• Grundvattenprospektörer har haft god hjälp av 
SGU:s  kartor i Ser. Aa i 1:50 000.

• Nu finns SGU:s kartgenerator samt  
grundvattenkartor i olika kartserier från 
länsbeskrivningar i Ser. Ah till hydrogeologiska 
kommunkartor att tillgå.



Kallkällorna har använts i 1000-tals 
år 

• naturliga ”oinfattade” källor i skog och 
mark

• infattade och fördjupade källor vid byar 
och gårdar 

• större källinfattningar (källbrunnar) för 
kommuner och städer 

• vid avsaknad av källor hämtades vatten i 
närmaste vattendrag



Glörje källa, Gislaveds kommun







Enklare källinfattningar

• För enskild bebyggelse påträffas enklare 
källinfattningar i form av t. ex. 

- nedslagna bräder
- trätunna
- stenar 
- betongring 



Svinnegarns källa i Enköpings kommun



Nilskällan vid Ennarbolssätern



Källbrunn av betongringar vid Mellanjärva gård i Solna 



Haga källa (nu borta), Solna stad



Besökare vid Sandakällan, sydost om Stockholm.
Kärlen fylls med källvatten för hemtransport.



Plastslangar som lagts i källan för att med självfall leda källvatten till 
olika konsumenter. 

Foto Anders Damberg



Geologisk profil visande var Bergsbokällan springer fram, på den tätare 
skiffern, nedanför kalkstenen. 



Hokällan i Falköpings kommun



Första bebyggelsens vatten-
försörjning

• Byar, torp, gårdar, lappkåtor och 
ofta kyrkolägen och 
marknadsplatser, lokaliserades till 
förekomster av dricksvatten (ofta 
rikt givande källor).



Brunn vid fäbod i Leksand



Brunn i Rättvik, Dalarna



Oxkällan vid Vik, Uppl.





Ingbokällorna vid Tärnsjö, Uppland. Nedre källdammen restaureras.







Hammarby källa, Upplands Väsby

Förr

Före utbyggnad av infattning

Nu

Efter utbyggnad av infattning, 2011



Hammarby källa efter utbyggnad 2011.

Stenpelare som kan tjäna som dopfunt vid källans kant.





Källinfattningar

• För att lättare kunna leda vattnet till 
bebyggelse utföres speciella 
källinfattningar med en utgående 
källvattenledning till bebyggelse. Ofta finns  
även ett bräddavlopp.



Källans höjdläge

• Källan eller vattenförekomsten skulle ligga 
så högt att vattnet med självfall kunde nå 
tappställen i staden eller nå stadens gräns 
där pumpning med vattenkraft eller 
ångkraft skedde för att distribuera vattnet.



Källinfattning Kallebäcks källa, Göteborg





Exempel på källinfattningar



Självfallsledning från källa

Principsektion



Helsingborgs vattenförsörjning
• Springpostkällan betraktades som en av stadens 

viktigaste tillgångar. Linné anger 1749 att den 
med ett starkt och stadigt språng springer upp 
genom en pumpstock högt över jorden och att 
vattnet i flera år kan bevaras oförändrat och att 
det  föres i buteljer till Stockholm och andra 
orter.

• Fartygen som skulle ut på världshaven fyllde på 
sina dricksvattenförråd i Helsingborg





Från stadens springkälla leddes 
vatten i borrade stockar fram till 
bränneriet.

I slutet av 1777 började produktionen 
vid kronobränneriet. 

1883 utbyggdes allmän 
vattenledning med självfall från 
Hildesdal.





Skaras vattenförsörjning

• Skara källa Första notisen om källan är 
från 1676. Den sinade 1899 på grund av 
påverkan av en då anlagd kommunal 
vattentäkt i Skarabergsåsen. Källan 
tillsammans med en brunn vid domkyrkan 
utgjorde Skaras två vattentäkter i många 
hundra år



Skaras vattenförsörjning

Skara källa infattad med kalkstenshällar



Värnamo vattenförsörjning

• Värnamo (Luddö källa) var belägen vid en 
krök av Lagan. Den provpumpades 1908 
med 25 l/s. Källbrunnen är nu fylld med 
friktionsjord och överbyggd av ett hus för 
äldreboende.  Värnamo vattenledning 
kompletterades efter 26 år med Åkällan 
1934 och brunnar i Apladalen som 
borrades 1945-48. 





Luddö källa, Värnamo



Södertäljes vattenförsörjning

• Tore källa var (är) belägen där Dalagatan 
utgår från Torekällgatan. Enligt boken 
”Gamla Tälje i bild” 1954 fick Tore källa 
tillsammans med Turingebrunnen svara 
för hela stadens vattenförsörjning. 
Kanalbreddningen kring 1920 anges ha 
medfört att vattnet i källan nästan 
försvann.  





Uppsalas vattenförsörjning

• Uppsalas första vattenledning upp till slottet 
anlades 1649. Troligen lades trärören för grunt. 
De ersattes på 1660-talet av gjutjärnsrör. 
Ledningen var i drift till åtminstone 1676.

• 1726 grävdes metallrören upp och såldes. 



Rudbecks pumpstation på 1600-talet drevs med 
vattenkraft. Vattnet samlades i slottet och leddes ner 
till staden med självfallsledningar av urborrade 
trästockar.



Uppsalas vattenförsörjning
. 
• En ny vattenledning utfördes 1874-1875. Vattnet 

från St:Eriks källa och Sandkällan leddes då 
med självtryck till en pumpstation vid 
Islandsfallet. Även vatten från rörbrunnar i 
området söder om Flustret leddes med hjälp av 
hävertledning till pumpstationen. 1902 lämnade 
dessa uttagspunkter ca 40 l/s.



Vattenhämtning från S:t Eriks källa invid Fyrisån i Uppsala



Kalmar 1200-1910

• Dåligt vatten i hela Kalmar
• Linné var i staden i maj 1741. Han 

beskriver dricksvattensituationen enligt 
följande ”I staden var intet vatten att tillgå, 
fast brunnar voro mest i var korsgata, men 
alla med salt vatten fulle. Sades att 
allenast på slottet skulle vara en brunn 
med sött vatten 





Brunnen på Stortorget i Kalmar



Kalmar fortsättning

Självfallsledning klar 1910 från 
Råsbäckskällan vid Nybroåsen till  Skälby 
pumpstation som då drevs med ångkraft. 







Karlskronas vattenförsörjning

• Örlogsstationen anlades 1680. Karlskrona 
hade stora problem med att få vatten. 
Vatten transporterades bl.a. med båt från 
Lyckeby källa och såldes till befolkningen i 
Karlskrona under nära 200 år.

. 



Lyckeby källas överbyggnad uppförd 1795



Göteborgs källvattenledning

• Före 1787 sålde Kallebäcksborna källvatten som 
de transporterade till staden

• 1787 invigdes ledningen från Kallebäcks källa till 
Göteborg. Urborrade trästockar användes 
mellan 1787-1880-talet d.v.s. i över 90 år.



Kallebäcks källa, Göteborg



Källflödet är endast 2-5 l/s men kortvarigt kan 
större uttag göras i bryggeribrunnar i den 
grusavlagring från vilken källvattnet bräddas.

Idag är bryggeribrunnarna vid Kallebäcks källa 
”nödvattentäkt” i Göteborg Vattens ägo. 



Lidköping (Rådaås källor)
• Vattenledning av urborrade stockar 

användes 1856-1896 d.v.s. i 40 år därefter 
bytte man till järn- och stålrör. Källvattnet 
uttas idag i brunnar. Det används för 
inblandning med 10 % i behandlat 
Vänervatten för att förbättra kvalitén på det 
distribuerade vattnet.  Rådaås utgör även 
reservvattentäkt eftersom större uttag kan 
ske kortvarigt från den stora 
randåsbildningen.









Lunds vattenledning
• Birger, som var ärkebiskop i Lund 

1497 – 1519, lät anlägga en 
vattenledning med utgångspunkt från 
en brunn i domkyrkans krypta.

• Utanför öppningen på södra 
gavelmuren vidtog en ränna, vilken 
ledde till en rund kringmurad brunn 
vid gamla skolstättan nära kyrkoristen 
och till en annan brunn därnedom.



Brunnskar i kryptan i Lunds domkyrka



Varför valde man källvatten jämfört 
med ytvatten

• Filteranläggning behövs ej utföras.
• Intaget är skyddat mot isgång.
• Vattnet har en jämn och frisk smak 

(lämplig dricksvattentemperatur)
• Ett kontinuerligt flöde genom ledningen 

gör att den kan läggas grunt utan att frysa.
• En nackdel är det med torr-och 

våtperioder varierande flödet



Träledningar

1910 träledning ca 0,70 kr/m
järnledning ca 3,60 kr/m

1930 träledning ca 1,15 kr/m
järnledning ca 1,10 kr/m

Från skrift av Allan Eklund Gammal vattenledning vid Odenslunda gård



Läggningsdjup av vattenledningar.
Daniel Löfgren, som med sin familj bodde i Fors, 
Örnsköldsvik, hade som bisyssla att tillverka 
träledningar. Han hade egna borrverktyg och var 
verksam i början på 1900-talet. Träledningar 
kunde läggas på 70-80 cm djup och klara 
vinterns frost till skillnad mot järnrör som 
skulle läggas på 180 cm djup. En betydande 
arbetsbesparing om man tänker på dåtidens 
handredskap för schaktning.   

Nedtecknat av sonen Gustav Lennart Löfgren.



Handborrning av trärör med ca 3 m lång och- ca 75 
mm diameters borr i Teisko, Finland 1920. Trädlängd  
ca 6 m.

Från skrift av Allan Eklund Gammal vattenledning vid Odenslunda gård



Maskinborrning av trärör i Ilmajoki i västra 
Finland 1950

Från skrift av Allan Eklund Gammal vattenledning vid Odenslunda gård



Två träledningar 2 km långa. Ledningarna var 
i funktion ca 280 år,1587-1866, då de ersattes 
av gjutjärnsrör. 4 m fallhöjd till Stortorget, 
uppmätt flöde dec. 1847 1,7 l/s och dec. 1848 
2,1 l/s. 

Malmö träledningar

Från www.eber.se/gast/kenneth-m-persson.htm



Träledning



Hamburg

Hamburg fick år 1370 ordnad 
kommunal vattenförsörjning, 
genom att en 4 km lång 
trärörsledning lades från en 
källa in till staden. 

Från www.eber.se/gast/kenneth-m-persson.htm



Sänkning av grundvattenbrunn, Ramvik Medelpad



Dykare på väg ner i brunn, Ramvik Medelpad



Dykare i grundvattenbrunn, Jörn Västerbotten



Grundvattenverk med brunnar i Kalix Norrbotten 



Högreservoar och grundvattenverk i Slind Västerbotten



Grundvattenbrunn Norrtelje vattenledning 
1913 



Slutord

Tills törstens låga oss förtärt
vi vet ej vad vad ett vatten, rent och klart, är värt

Lord Byron, omkring 1820 
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