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Sammanfattning 
Ämnen som finns i dricksvatten kan vara både i löst och partikulär form. Det partikulära 
materialet avgör hur grumligt dricksvattnet är. Detta kan mätas som turbiditet, vilket är ett 
mått på hur mycket ljus sprids, eller reflekteras, på grund av det partikulära materialet i 
vattnet. Partiklarna som orsakar turbiditet är oftast inom storleksintervallet från 1 nm till 1 
mm och kan vara av oorganiskt eller organiskt ursprung. 
 
Vattentäkten i Gäddvik är den största i kommunen och försörjer ca 62 500 personer. I dricks-
vattnet från Gäddvik förekommer det periodvis hög turbiditet i dricksvattnet ut från vatten-
verket, vilket innebär att vattnet klassas som tjänligt med anmärkan.  
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda orsaker till turbiditet i dricksvatten, från 
Gäddviks vattentäkt till konsumenter i Luleå kommun. Målet är att ge svar på vilken typ av 
partiklar som orsakar turbiditet i dricksvattnet. 
 
Turbiditeten i dricksvattnet utgående från gäddvik beror ursprungligen av kvaliteten på Lule 
älvs vatten. Dessutom påverkar vattenbehandlingsprocesserna, både bassänginfiltration och 
inne i vattenverket där bland annat kalk tillsätts. Vattnet påverkas även av olika processer i 
distributionsnätet, på väg ut till konsumenterna. Där påverkas vattnets turbiditet mest av det 
hydrauliska mönstret i ledningssystemet, men även faktorer som mikrobiologisk aktivitet, 
sedimentation av partikulärt material och invändig korrosion av ledningar kan ha betydelse. 
 
Metoden för de försök som utfördes var att utföra analyser före och efter filtrering av 
dricksvatten. Försöken utfördes vid tre tillfällen och prover togs på fem platser: på råvatten 
och renvatten vid Gäddviks vattenverk samt på tre platser i distributionsnätet.  
 
Resultaten visade att: 
 

• Turbiditeten ökar inte entydigt för den undersökta sträckan från Gäddvik och ut till 
konsumenter utan uppvisar ett relativt stabilt mönster. 

• Partiklar som orsakar turbiditet i dricksvattnet består till stor del av organiskt material, 
övriga ämnen som bidrar är i huvudsak kalcium, men även kalium, magnesium, 
aluminium, mangan och järn. 

• Partikelstorlekar som bidrar mest till turbiditeten är större än 1,2 µm och inom 
intervallet 0,45 – 0,8 µm.  

• Det partikulära materialet i dricksvattnet kan på sikt påverka vattnets kvalitet i form av 
partikelsedimentation vilket kan främja den mikrobiologiska aktiviteten i ledningarna. 

 
 
 
 
 

   



Abstract 
Particulate matter in drinking water can be measured as turbidity. This is also a way to 
describe the water quality. The principle for measuring turbidity is simple. Water samples 
scatters light proportional to the amount of suspended solids in the samples, a high level of 
particulate matter constitutes to a high turbidity value. Particles in drinking-water can be of 
organic and inorganic origin and normally in the size 1 nm to 1 mm. 
 
The threshold value for turbidity in drinking-water is 0,5 FTU for outgoing water from the 
water purification plant and 1,5 FTU at consumers tap. These standard values are given by the 
Swedish National Food Administration. 
 
This thesis is a study of the turbidity in drinking-water, from Gäddvik water catchment to 
consumers in Luleå municipality. The aim is to determine what particles that causes the 
turbidity.  
 
From the water plant at Gäddvik drinking-water is delivered to about 62 500 persons per day. 
During some periods the turbidity value is a bit higher than the threshold value even though it 
still is suitable for drinking. Artificial groundwater is the main process for purification at 
Gäddvik water plant. Addition of lime, carbon dioxide and chloride is carried out in the water 
plant.  
 
The turbidity value of the drinking-water leaving Gäddvik water plant is affected by initial 
water quality (from Lule älv) and the purification processes. Turbidity of water in the 
distribution network is highly affected by the hydraulic behaviour in the pipes, but processes 
like microbiological activity, sedimentation of particulate matter and internal corrosion of 
pipes can also have influence. 
 
The method used for this research was to analyse unfiltered and filtered water samples. The 
filters used was of different pore sizes. Measurements were performed at three separate 
occasions and samples were taken at five locations, two at Gäddvik water plant and three in 
the distribution network. 
 
The result: 
• The turbidity value shows a stable pattern from Gäddvik water purification plant to 

consumers in the municipality of Luleå and do not increase much. 
• Particles that causes turbidity in drinking-water consists mainly of organic matter. Other 

substances are Calcium and to a smaller amount Potassium, Magnesium, Aluminium, 
Manganese and Iron. 

• Particles of the two groups: larger than 1,2 µm, and between 0,45 to 0,8 µm, gives the 
largest contribution to turbidity in the drinking-water. 

• Particulate matter that are transported with the drinking-water may cause long-term effects 
on water quality in the distribution network. 
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Turbiditet i dricksvatten – mätningar i Luleå kommuns distributionssystem 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Dricksvatten kan kallas för samhällets viktigaste livsmedel. I vattnet finns det förutom 
vattenmolekyler med kemisk beteckning H2O, många andra ämnen som ger dricksvattnet dess 
egenskaper och smak. De ämnen som finns i dricksvattnet kan vara i löst eller partikulär form. 
Det partikulära materialet är avgörande för vattnets grumlighet, uppmätt som turbiditet. 
Turbiditeten beskriver hur mycket ljus sprids, eller reflekteras, på grund av partikulärt 
material i ett vatten (Cheremisinoff, 2002). Partiklarna som orsakar turbiditet är oftast inom 
storleksintervallet från 1 nm till 1 mm (McCoy och Olson, 1986). Turbiditetsmätning är sedan 
länge tillämpat vid vattenverk som ett kvalitetsmått på dricksvatten.  
 
Livsmedelsverket har satt upp föreskrifter för dricksvattnet (SLVFS 2001:30) och enligt dessa 
bedöms dricksvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Gränsvärdet för 
turbiditet på dricksvatten är 0,5 FTU vid vattenverket (utgående vatten) och 1,5 FTU hos 
användare samt för förpackat dricksvatten (SLVFS 2001:30). Om turbiditeten överskrider 
dessa värden bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning.  
 
I Luleå kommun försörjer vattentäkten i Gäddvik ca 62 500 personer i kommunen 
(Driftinstruktioner, Gäddviks vattenverk). Vattentäkten är baserad på konstgjord infiltration 
med vatten från den intilliggande Lule älven. Dricksvattnet är av god kvalitet, men vid vissa 
perioder uppkommer förhöjd turbiditet i det utgående vattnet från vattenverket.  
 
Hur påverkar turbiditeten dricksvattnet och distributionssystemet?  
Enligt VAV-Nytt (1998) kan hög turbiditet ge förutsättningar för avlagringar i distributions-
nätet. Avlagringarna kan sedan påverka vattnets lukt, smak och färg och dessutom bilda 
grunden för mikrobiologisk tillväxt. Enligt McCoy och Olson (1986) brukar turbiditeten 
förknippas med att vara bärare av näringsämnen, kunna ge ökat behov av desinfektion i 
distributionssystemet samt utgöra transportmedel åt mikroorganismer.  
 
Enligt Walski (1991) kan det partikulära materialet i dricksvatten sedimentera till botten av 
ledningarna och stanna där tills det inträffar något som gör att det åter går i suspension. Det är 
ofta förändringar i flödesmönstret som orsakar detta. 
 
Vad kan partiklarna i dricksvattnet bestå av?  
Det kan variera mellan olika vatten, men det partikulära materialet kan vara av oorganiskt 
eller organiskt ursprung. Det oorganiska materialet kan utgöras av till exempel lera, 
bergartsfragment, kalciumkarbonat, kiselsyra (kiseldioxid), järnhydroxid, svavel, och det 
organiska av finfördelade växt- och djurmaterial, olja, fetter, och mikroorganismer (Bassi, 
2001). Alere (1997) anger att kalkpartiklar kan bidra till turbiditeten och om ledningarna 
består av gjutjärn finns det även koppling mellan turbiditeten och det totala järninnehåll i 
vattnet. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utreda orsaker till turbiditet i dricksvatten, från 
Gäddviks vattentäkt till konsumenter i Luleå kommun. Målet är att ge svar på vilken typ av 
partiklar som orsakar turbiditet i dricksvattnet. 

1.3 Avgränsning 
Dricksvattnet har studerats från vattentäkten i Gäddvik och på en mindre, utvald sträcka. 
Detta innefattar totalt fem provpunkter, varav två är vid Gäddviks vattenverk bestående av 
inkommande och utgående vatten. Antalet provtagningspunkter har begränsats av tidsmässiga 
skäl angående provtagning och analys, samt av ekonomiska skäl. Förändringen längs 
ledningsnätet, mellan olika punkter, har kunnat studeras i viss omfattning men däremot inte 
förändringen över en tidsperiod.  
 
2 Distributionssystemet och dricksvattnets kvalitet 
I detta arbete kommer några ord att användas flitigt, nämligen; råvatten och renvatten. Med 
råvatten menas vatten som pumpas upp via brunnarna på området vid Gäddviks vattenverk. 
Med renvatten menas det vatten som genomgått behandling inne i vattenverket och som sedan 
distribueras ut till samhället.  

2.1 Vattenverket  
Vattentäkten i Gäddvik ligger ca 7 km västnordväst om Luleå stads centrum. Vattenverket 
anlades 1906 och har därefter byggts ut och om flera gånger. Från början var vattentäkten 
enbart baserad på uttag av grundvatten. Med anledning av en försämrad kvalitet på 
grundvattnet från starten och fram till 1930-talet kom anläggningen att byggas om till att 
använda konstgjord infiltration av vatten från Lule älv. Det ombyggda verket togs i drift 1935. 
(Driftinstruktioner, Gäddviks vattenverk).  
 
Medelvattenproduktionen från Gäddviks vattenverk till konsumenter i Luleå kommun är 
20 400 m3/dygn och ungefär 62 500 personer är anslutna (enligt år 1997) (Driftinstruktioner, 
Gäddviks vattenverk).  
 
En principskiss över dricksvattensystemet i Luleå kommun, vattentäkten i Gäddvik, visas i 
figur 1. Ursprungligen kommer dricksvattnet från Lule älv (1). Vattnet passerar först ett 
sandfilter (snabbfilter) där grova partiklar avskiljs. I verket finns åtta sandfilter. Vattnet 
fördelas därefter till infiltrationsbassängerna (2) och infiltreras sedan till grundvattnet. Under 
denna process renas vattnet både mikrobiologiskt och mekaniskt, bland annat genom att 
partiklar fastläggs. Detta kallas för konstgjord infiltration.  
 
Grundvattnen pumpas upp i någon av brunnarna (3) på området. I vattenverket sker 
behandling genom tillsats av kalk, kolsyra och klor. Genom att höja vattnets hårdhet och 
alkalinitet kan korrosion på rörväggar i ledningsnätet minskas. Klor tillsätts för att desinficera 
vattnet och för att ge skydd mot bakterietillväxt. Efter behandlingen i vattenverket pumpas 
dricksvattnet ut i distributionsnätet (4) för att slutligen nå användarna (5). På vägen dit kan 
vattnet passera någon av reservoarerna.  
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1: Vatten från Lule älv genomgår sandfiltrering. 2: Vattnet får infiltrera till grundvattnet via bassänger. 
3: Vatten (råvatten) pumpas upp via brunnar och genomgår behandling i vattenverket. 4: Vattnet 
(renvatten) leds sedan ut i kommunen via distributionsnätet där det bland annat finns reservoarer.  
5: Vattnet når användaren. 
Figur 1. Principiell beskrivning av systemet för dricksvattenproduktion och distribution i 
Luleå kommun, från vattentäkten i Gäddvik.  
 

2.2 Distributionsnätet  
Ledningsnätet har en ungefärlig längd på 479 km (MikeNet modell, Luleå kommun), vilket 
innebär ca 7,5 meter ledningslängd per ansluten person, exklusive servisledningar. Det totala 
ledningsnätet i Luleå kommun består av olika konstruktionsmaterial. Dominerande del är 46 
% gjutjärn- och segjärn, 41 % PVC- och PE, samt ca 10 % galvaniserade ledningar (Luleå 
kommun, statistik). I distributionssystemet finns också två reservoarer med en total volym av 
15 000 m3 (Alere 1997). Reservoarerna finns på Mjölkuddsberget och i Svartöstan. I bilaga 1 
visas en karta över det centrala ledningsnätet i Luleå kommun.  
 
Uppehållstid 
Ett led i att undersöka vattenkvaliteten i Luleå kommun är att ta reda på uppehållstiden på 
vattnet vid de platser där prover tagits. Det är viktigt, inte minst för att kunna dra rimliga 
slutsatser av resultaten från de analyser som gjorts. Uppehållstiden på vattnet i ledningsnätet 
varierar över dygnet, ett normalt mönster för dricksvattenförbrukning är hög förbrukning 
morgon och kväll, medan det under dagen är en lägre förbrukning. Även nattetid går 
förbrukningen ned.  
 
I Luleå kommun finns tillgång till en beräkningsmodell som heter MikeNet. Denna modell 
kan användas för planerings- och projekteringsarbete där bland annat studier i form av 
flödesmönster, vattenålder och vattenomsättning kan göras. Resultaten kan komma att 
användas för att bestämma vilka delar av nätet som behöver kontrolleras särskilt noga innan 
störning av vattenkvaliteten uppkommer. Modellen är anpassad för Luleå kommun och 
kommer inom kort att finkalibreras för att minska felmarginalen (Bäckström, 2003).  
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2.3  Dricksvattnets kvalitet 
Dricksvattnet från Gäddviks vattenverk karakteriseras som ett mjukt vatten med en hårdhet 
mellan 40 - 50 mg/l (CaCO3) och klassificeras som jonfattigt vatten med låg alkalinitet (Alere, 
1997).  
 
Vid ett analystillfälle uppvisades värden på kvalitetsparametrar enligt tabell i bilaga 2 (Bassi, 
2001). Mängden bakterier och organiskt material var låg, både för råvatten och utgående 
renvatten. Parametrar som ökar vid behandlingen i vattenverket är: turbiditet, pH, 
konduktivitet, alkalinitet, hårdhet och kalciumhalt.  
 
Vid provtagning under perioden 2002-01 till 2003-03 enligt egenkontrollprogram för Luleå 
kommun har turbiditetsvärden mellan 0,84 och 0,35 FTU uppmätts vid Gäddviks vattenverk 
(se figur 2). Medelvärdet för perioden var 0,52 FTU. Det kan jämföras med 
Livsmedelsverkets uppsatta gränsvärde på 0,5 FTU för turbiditet i dricksvatten ut från 
vattenverk (SLVFS 2001:30).  
 

Turbiditet - Gäddvik
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0,6

0,8

1

dec-01 mar-02 maj-02 jul-02 okt-02 dec-02 feb-03

FT
U

 
Figur 2. Turbiditet i utgående vatten (renvatten) från vattenverket i Gäddvik. Analysvärden 
från Luleå kommuns egenkontrollprogram. Perioden är från 2002-01 till och med 2003-03.  

2.3.1 Tidigare undersökningar 
Tidigare undersökningar vid Gäddvik har visat att utgående vatten efter tillsats av kalk och 
kolsyra generellt hade en högre turbiditet än vatten i distributionsnätet, vid stabilt 
flödestillstånd. Den troliga anledningen till detta var att upplösningen av kalkpartiklar inte var 
färdig vid vattenverket men skedde senare i distributionsnätet. Turbiditeten ökade även med 
lång uppehållstid (Alere, 1997). 
 
Turbiditeten ökar även vid vissa tillfällen, speciellt under morgontimmarna, men reduceras 
sedan under en längre period. Ökningen i turbiditet relaterades främst till förändringar i flödet 
när konsumtionen ökade, men kunde också influeras av driften av behandlingsprocesserna vid 
Gäddviks vattenverk (Alere, 1997). 
 
Vid en undersökning av partikeldynamiken i Luleå kommuns distributionsnät visade Alere 
(1997) att huvuddelen av de undersökta och räknade partiklarna var mindre än 10µm. Se figur 
3 för partikelstorleksfördelning vid bland annat Gäddvik och Notviken. Nära vattenverket 
dominerade kalciumrika partiklar men de löstes upp längs nätet. Antalet partiklar ökade med 
ökad uppehållstid och utgjordes då till största del av kisel-, och aluminiumrika partiklar.  
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Figur 3. Partikelstorleksfördelning vid Gäddvik, Notviken, Residensgatan och i Persön. 
Provtagning ägde rum i Luleå distributionssystem 1996. Källa: Alere, 1997. 
 
Studier har även gjorts över vattenverket och dess behandlingsprocesser i syfte att minska 
turbiditeten (Sotty, 2000; Bassi, 2001). En sammanfattande slutsats var att processen för 
dosering av kalk inte var optimal och i båda examensarbeten rekommenderas en större 
bassäng för att få tillräcklig upplösning av kalken. Även en mer långsam omrörning i den sista 
bassängen rekommenderades (Bassi, 2001). Under de senaste åren har flera ombyggnationer 
ägt rum i verket för att förbättra processerna. 

2.3.2 Föreskrifter från Livsmedelsverket  
Livsmedelsverket har publicerat föreskrifter angående dricksvatten sedan år 1989 (1989:30). 
Dessa föreskrifter blev omtryckta 1993 (SLVFS 1993:35) och 2001 (SLVFS 2001:30). Den 
senaste versionen kommer att tillämpas från och med den 24 december 2003. Se bilaga 3 för 
ett urval av de gränsvärden som ska tillämpas enligt de nya föreskrifterna. 
 
Mycket i de nya föreskrifterna finns med sedan tidigare enligt Svenskt Vatten (2003). 
Vattenverket ska till exempel vara försett med ett tillräckligt antal säkerhetsbarriärer samt 
utrustning som varnar för fel vid pH-justering, desinfektion och förhöjd turbiditet. Det ska 
också bland annat finnas ett fastställt egenkontrollprogram, en driftinstruktion och en 
beskrivning över vattenverket och distributionsanläggningen. Men det finns också skillnader i 
de nya föreskrifterna jämfört med de tidigare. Ordet huvudman har tagits bort och ersatts med 
den som producerar, den som tillhandahåller och den som använder dricksvatten. I de nya 
föreskrifterna finns inte heller krav på råvattnets kvalitet samt att gränsvärden för flertalet 
ämnen bara gäller för prov som tas hos användaren och inte som idag, även vid vattenverket 
(Svenskt Vatten, 2003).  
 
För Luleå kommuns vattentäkt Gäddvik och dess distributionssystem finns egenkontroll-
program för provtagning och analys upprättat. Varje kvartal tas, förutom vid vattenverket, ca 
10 dricksvattenprover i olika områden ute i distributionssystemet (Egenkontrollprogram, 
Luleå kommun).   
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4 Turbiditet och partiklar i dricksvatten 
Turbiditetsmätning har länge använts vid vattenverk och är fortfarande vid bruk. Det anses 
som ett snabbt och enkelt mått för att beskriva vattnets kvalitet och ger en indikation på hur 
behandlingsprocesserna fungerar.  
 
Enligt Nationalencyklopedin kommer ordet turbiditet av det latinska orden turbidus 'upprörd'; 
'grumlad', och turba 'oordning', 'röra' och är grumlighet hos en gas eller en vätska orsakad av 
ljusets spridning på små svävande partiklar. Turbiditet är alltså ett mått på hur mycket ljus 
sprids, eller reflekteras, på grund av det i vattnet suspenderade partikulära materialet. 
Partikulärt material kan definieras som det material som kan tas bort från vattnet genom 
filtrering eller koagulering. Turbiditet beror inte av färgen i vattnet, eftersom ett vatten med 
högt färgtal kan ha låg halt av partikulärt material (Cheremisinoff, 2002). Det finns ett grovt 
samband mellan koncentrationen av partikulärt material i vattnet och turbiditeten. Även 
storleken på partiklarna påverkar turbiditetsmätningen (Droste, 1997). 
 
I distributionsnätet är värdet på turbiditeten starkt förknippat med vattnets hydrauliska 
tillstånd. Om ledningarna består av gjutjärn finns det även koppling mellan turbiditeten och 
det totala järninnehållet i vattnet (Alere, 1997). 
 
En turbiditetsmätare är uppbyggd enligt figur 4. Ljuskällan som provet belyses med i det 
optiska systemet består av en volframlampa. Ljuset fokuseras med hjälp av linser och 
bländare för att sedan fångas upp i någon av detektorerna (HACH, 1993). Beroende på hur 
mycket partiklar provet innehåller kommer viss andel av ljuset att reflekteras, brytas och 
absorberas på partiklar. Detta registreras av detektorer och omsätts till ett mätvärde. 
Känsligheten och pålitligheten vid mätning av turbiditet beror på den optiska, mekaniska och 
elektriska utformningen av instrumentet (McCoy och Olson, 1986).  
 

 
Figur 4. Funktion för mätning av turbiditet (till vänster). Källa: HACH, 1993. Till höger i 
bild visas en turbiditetsmätare, HACH 2100N Turbidimeter.  
 
Enligt Eggesvik (1997) är antalet partiklar i dricksvattnet ett resultat av kvaliteten på 
råvattnet, vattenbehandlingsprocesserna och kvalitetsförändringar som sker ute i lednings-
nätet. 
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4.1 Råvatten 
För råvattnet är det troligt att vattnet som pumpas upp ur marken har påverkats av dels 
kvalitet på älvsvattnet och dels markens egenskaper. Det kan sammanfattas som: 
 

- innehåll av ämnen i vattnet från älven, samt vattnets temperatur  
- reningsgrad i snabbfilter 
- funktion på reningsprocesserna i marken, vilka kan variera med årstiden  
- vilka brunnar som är i drift, brunnarna kan ge olika kvalitet på vattnet 

 
Älvsvatten 
Säsongsvariationer i älven utgörs bland annat av vattentemperaturen som ökar kraftigt från 
våren för att nå ett maximum över 16°C under juli-augusti. Lägsta vattentemperaturen är      
1-2°C under vintern (Collomp, 2001).  
 
Halten av lösta joner i Lule älv är ca 21 mg/l (Ingri och Vännman, 2000). Vid provtagning av 
lösta metaller i älven uppströms Luleå (i Boden) dominerade kalcium (2,3 mg/l), följt av kisel 
(1,19 mg/l) och natrium (1,05 mg/l) (Drugge, 2001). För utförligare tabell se bilaga 4.  
 
Ytvatten innehåller ofta en viss mängd organiskt material som härrör från bland annat växt- 
och djurplankton. Detta material är som regel mer lättnedbrytbart än humusämnena från den 
naturliga skogsmarken. Det organiska materialet är en blandning mellan det som tillförts från 
omgivande marker (alloktont) och det som produceras i ytvattnet (autoktont) (Hansson 2000). 
 
Organiskt material i form av TOC (totalt organiskt kol) visar inga tydliga säsongsvariationer i 
Luleå älv. Det dominerar jämfört med huvudkatjonerna; Ca, K, Mg, Na, Si. I Lule älv består 
TOC i huvudsak av löst organiskt material, partikulärt organiskt material utgör endast 3 – 15 
% av TOC (Collomp, 2001).  
 
Infiltration 
Området där vattentäkten är beläget domineras av svallade isälvsavlagringar. Geologin i 
området är dock mycket komplex, det finns bland annat skikt av finare material mellan grövre 
avlagringar. Även relativt mäktiga lager av finsand har kunnat konstateras (Driftinstruktioner, 
Gäddviks vattenverk). Enligt Lundborg och Roos (2002) finns det bland annat lerlager i 
området. Lerpartiklar kan vara olika i karaktär beroende på geologiskt ursprung. Några 
vanliga grundämnen i lermineraler är kisel, aluminium, kalium, kalcium, natrium, magnesium 
(Si, Al, K, Ca, Na, Mg). Bland annat på grund av varierande jordlagerföljd har vattnet från 
brunnarna på området olika kvalitet. 
 
Råvattnet vid Gäddvik har låg halt av organiskt material, uppmätt som COD (se bilaga 2). 
Organiskt material kan mätas som CODMn (organisk syreförbrukning, mg/l O2) eller TOC 
(totalt organiskt kol, mg/l C). Det kan bestå av nedbrytningsprodukter från naturen, såsom 
lignin, garvämnen och humusämnen. Humusämnena indelas i humussyror och fulvosyror, 
varav fulvosyrorna innehåller fler funktionella grupper och har högre laddningstäthet jämfört 
med humussyror (Elfström Broo et al, 2000). Till humuspartiklar binder katjoner lätt, till 
exempel Fe, Mn, Al.   
 
I botten av infiltrationsbassängerna och i marken under dessa sker nedbrytning av organiskt 
material och avskiljning av bland annat järn och mangan. Bakterie- och virushalterna minskar 
också där (Hansson, 2000). Enligt en undersökning av konstgjord grundvattenbildning utförd 
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av Blomberg (1999) äger den största delen av TOC-avskiljningen (ca 90 %) rum mycket 
ytligt, i de översta 10 cm. Avskiljning av TOC är även starkt temperaturberoende. Enligt 
Juhna (2002) är sorption på akvifermaterial en viktig mekanism för avlägsnandet av 
humusämnen vid produktion av konstgjort grundvatten. Denna sorption ökar med ökat 
lerinnehåll och minskad andel löst bundet organiskt material i akvifermaterialet samt med lågt 
pH-värde i vattnet. Större molekylvikt, fler aromatiska och hydrofoba fraktioner av humus-
ämnen (humussyror) absorberas effektivare än syra fraktioner (fulvosyror) (Juhna, 2002).   
 
Brunnar 
På området finns det 28 brunnar, under morgon/förmiddag är det vanligt att ungefär tio av 
dessa är i drift samtidigt. Pumpningen från brunnar styrs av nivån i reservoarerna. Eftersom 
förbrukningen minskar nattetid brukar pumparna stanna ungefär klockan 5.00 för att sedan 
starta igen vid klockan 7.00 då förbrukningen ökar. De brunnar som ger bäst vattenkvalitet 
startar först (Henriksson, 2003). Exempel på egenskaper som kan variera för brunnarna på 
området är turbiditet, konduktivitet samt järn- och manganhalt.  

4.2 Behandlingsprocess 
Utgående renvatten påverkas dels av råvattnets kvalitet och dels av behandlingsprocesser i 
vattenverket. I vattenverket behandlas råvattnet med kalk, kolsyra och klor (natrium-
hypoklorit). Vattnet ändrar till viss del karaktär i denna process och detta kan påverka de 
ämnen som finns i vattnet och även ge upphov till reaktioner. Parametrar som ökar är: 
turbiditet, pH-värde, konduktivitet, alkalinitet, hårdhet och kalciumhalt (se analysvärden i 
bilaga 2). Höjningen av alkalinitet och hårdhet är i syfte att minska korrosionen i 
ledningsnätet.  
 
Kalkprodukten som används innehåller släckt kalk (Ca(OH)2). Se bilaga 4 för produktdata. 
För att få en fullständig upplösning av kalken krävs tillräcklig uppehållstid i systemet före 
doseringen. Det finns svårigheter att uppnå detta under vissa perioder (Sotty, 2000; Bassi, 
2001). Sista instans i vattenverket är passage genom två lågreservoarer, med en teoretisk 
uppehållstid på ca 4 timmar (Henriksson, 2003) 

4.3 Distributionsnät 
Distributionssystemets inverkan på turbiditeten av dricksvattnet kan härröras till partikulärt 
material i dricksvattnet, både sådant som kommer av de föregående processerna (bland annat i 
vattenverket) samt förändringar som sker i ledningsnätet under distribution. Partikulärt 
material kan även transporteras och avsättas på olika platser i ledningssystemet. 
 
Förändring av vattenkvalitet i ledningsnätet beror främst av flödesmönster och uppehållstid 
men även av ledningsnätets skick. Ledningarnas diameter spelar också roll för dricksvatten-
kvaliteten då den bestämmer den ledningsyta ett vatten kommer i kontakt med. Förhållandet 
mellan mantelytan och volymen ökar med minskande rördiameter (Andersson et al, 1982).  
 
Det är viktigt att skilja på löst sittande material och beläggning i ledningarna. En beläggning 
kan bildas på rörväggen och kan vara mer eller mindre fastsittande. Löst sittande partikulärt 
material i ledningsnätet kan enligt Eggesvik (1997) komma från:  

• Råvattnet eller reningsprocessen  (tas upp i kapitel 4.1 och 4.2) 
• Invändig korrosion 
• Mikrobiologisk aktivitet 
• Nyanläggning eller reparation  (behandlas inte i detta arbete) 
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4.3.1 Invändig korrosion 
En ledning kan utsättas för korrosion både utvändigt och invändigt. Den viktigaste faktorn för 
bildandet av partikulärt material är den invändiga korrosionen medan den utvändiga 
korrosionen avgör ledningens livslängd. Den invändiga korrosionen beror av rörmaterialet, 
vattenkvaliteten och driftsförhållandena. Mekanismen för korrosion påverkas av fysiska, 
kemiska och biologiska faktorer (Eggesvik, 1997).   
 
Det finns olika typer av korrosion. Allmän korrosion innebär en över ytan jämt fördelad 
korrosion och kan ge höga halter av korrosionsprodukter i vattnet. Punktkorrosion kan på kort 
tid orsaka perforering av material. Erosionskorrosion orsakas av det strömmande vattnet om 
hastigheten blir för hög, speciellt utsatt är ledningen i böjar och svängar (Elfström Broo et al, 
2000).  Korrosion som sker direkt eller indirekt av levande organismer kallas mikrobiologisk 
korrosion. Denna typ av korrosion är inte skild från den kemiska korrosionen utan de hänger 
ofta ihop. Den mikrobiologiska korrosionen hör också ihop med bildandet av biofilm i 
ledningsnätet (Eggesvik, 1997).  
 
När metaller korroderar sker det med elektrokemiska reaktioner. Metallen oxideras och 
förlorar då elektroner samtidigt som något annat ämne, ofta syrgas, tar upp elektroner. Järn-
korrosionspartiklar som frigörs kan fälla ut som partiklar i vattnet eller på rörväggen, eller 
transporteras vidare i upplöst form (Elfström Broo et al, 2000). Vid korrosion av järn kan 
rostknölar bildas. Se figur 5 för exempel på korrosion i järnledning. 
  

 

 
Figur 5. Exempel på korrosion i järnledning och bildandet av rostknölar. Källa: Eggesvik 
(1997).  
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4.3.2 Mikrobiologisk aktivitet 
I distributionssystemet utvecklas biofilm på platser som påverkats av korrosion och låg 
vattenhastighet, där sediment ackumuleras och hastigheten på vattnet inte är tillräcklig för att 
avbryta utveckling av kolonisation. Faktorer som ger ett viktigt tillskott till organismers 
kolonisation och bildning av biofilm i dricksvatten är enligt Ardland Bojvall et al (2002): 
 

• Ledningsnätets längd 
• Ledningsmaterial 
• Läckfrekvens 
• Korrosion 
• Sedimentackumulation 
• Zoner av stillastående vatten 
• Vattentemperatur 
• Koncentration av begränsande näringsämnen för bakteriell tillväxt 
• Desinfektion 

 
Kortfattat är bildandet av biofilm i ledningsnätet det sammanlagda resultatet av ett flertal 
fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska processer. Det kan uttryckas som transport av 
partikulärt material och mikroorganismer från vatten till röryta, mikrobiologiska förändringar 
i biofilmen (tillväxt, reproduktion etcetera) samt avstötning av biofilm från rörytan, vilket 
främst beror av vattnets skjuvspänning (Eggesvik, 1997). 
 
Bland organismerna i dricksvattnet finns det bland annat järn- och manganoxiderande 
bakterier. De flesta är heterotrofer och lever på att bryta ned organiskt material, samtidigt som 
de oxiderar järn- och/eller manganföreningar. Dessa bildar ett mörkbrunt slam som kan 
uppträda som partiklar i vattnet (Eggesvik, 1997). 

4.3.3 Transport av partikulärt material 
De viktigaste krafterna som påverkar löst partikulärt material i ledningsnätet är: lyftkraft, 
tyngdkraft och dragkraft (Chadwick och Morfett, 1995). Se figur 6.  
 

 
Figur 6. Krafter som påverkar löst material i ledningsnätet; FG = Tyngdkraft (gravitation), FL 
= Lyftkraft, FD = Dragkraft (på grund av vattnets hastighet). Källa: Eggesvik (1997). 
 
Partikulärt material kan sedimentera till botten av ledningarna och stanna där tills det inträffar 
något som gör att det åter går i suspension. Det är ofta förändringar i flödesmönstret som 
orsakar detta (Walski, 1991). I områden med låg vattenhastighet och i ändledningar 
ackumuleras sediment lättast (Eggesvik, 1997). Enligt Elfström Broo et al (2000) är det 
rimligt att anta att merparten av det järn som friläggs vid korrosion transporteras vidare till 
konsumenterna antingen i partikulär form eller i löst form.  
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5 Metod 

5.1 Försök 
En enkel variant av partikelundersökning är att filtrera vattnet och därefter analysera filter 
samt vattnet före och efter filtrering (ofiltrerat och filtrerat). Se figur 7 för principskiss. 

 
Figur 7. Principskiss för filtrering av vatten för undersökning av andelen partikulärt material 
som bidrar till turbiditeten.  
 
Denna metod med filtrering kom att användas och utprovas med vissa förändringar efter hand. 
Försöken utfördes i ordning A, B, C. Efter försök A och B gjordes utvärdering av metod och 
resultat i syfte att förbättra metoden till efterkommande försök. 
 

5.1.1 Försök A: Partikelvikt och turbiditet 
Det inledande försöket A, kan beskrivas som en utprovning av metoden. Försöket bestod av 
tre provtagningsomgångar med analyser. Syftet var att bestämma en ungefärlig vikt på de 
partiklar i dricksvattnet som orsakar turbiditet. Förhoppningen var även att med hjälp av enkla 
analysmetoder förklara en del av partiklarnas sammansättning samt att karakterisera vattnet i 
de olika provpunkterna.  
 

1. Vatten från de olika provtagningspunkterna filtrerades med hjälp av vakuumfiltrering 
och membranfilter med en genomsläpplighet på 0,1 µm. Filtret vägdes före och efter 
filtreringen. Figur 7 visar en principiell försöksuppställning. 

 
2. Vatten analyserades både före och efter filtreringen. De analyser som utfördes var: 

Turbiditet, pH-värde, temperatur vid analys, konduktivitet, kalciumkarbonathalt, tyska 
hårdhetsgrader, järn, mangan och CODMn.  

 

5.1.2 Försök B: Partikelstorlek och turbiditet 
Inför försök B valdes provtagningspunkter längs ledningsnätet. Syftet var att bestämma 
ungefärlig storleksfördelning av partiklarna som orsakar turbiditet i dricksvattnet. Försöket 
utfördes vid tre provtagningstillfällen med analyser av dricksvattnet. 
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1. Vatten från de olika provtagningspunkterna filtrerades med hjälp av sprutfilter med 
genomsläpplighet 0,45 µm, 0,8 µm och 1,2 µm. Se figur 8 för försöksuppställning. 
Dessutom filtrerades vattnet med hjälp av vakuumfiltrering och membranfilter med en 
genomsläpplighet på 0,1 µm, precis som i försök A.  

              
Figur 8. Försöksuppställning för sprutfiltrering. 
 

2. Vatten analyserades både före och efter filtreringen. De analyser som utfördes var: 
Turbiditet, pH-värde, temperatur vid analys, konduktivitet och järn. Syftet med 
analysen var främst att mäta turbiditeten för de olika filtreringarna.  

5.1.3 Försök C: Ämnen i partikulärt material 
I denna försöksomgång användes erfarenheter från tidigare provtagningar samt att försöket 
utökades med analys av grundämnen. Syftet var att bestämma vad det partikulära materialet i 
dricksvattnet bestod av. Försöket utfördes vid två provtagningstillfällen. 
 

1. Vatten från de olika provtagningspunkterna filtrerades med hjälp av sprutfilter med 
genomsläpplighet 0,2 µm (se figur 8 för försöksuppställning). Provberedning utfördes 
och dessa transporterades till ett ackrediterat laboratorium för analys av grundämnen.  

 
2. Filtrering av vatten gjordes även med filter av olika porstorlek; 1,2 µm och 0,8 µm 

(sprutfiltrering) samt med 0,1 µm (vakuumfiltrering).  
 

3. Vatten analyserades både före och efter filtreringen. De analyser som utfördes var: 
turbiditet, pH-värde, temperatur vid analys, konduktivitet och järn. Syftet med 
analysen var främst att mäta turbiditeten för de olika filtreringarna.  

5.2 Utrustning och analys 
Provtagningsutrustningen bestod av syradiskade plastdunkar om 10 liter per styck. Vid 
vattenverket står vattnet alltid på rinn, så där togs prover direkt. För övriga 
provtagningspunkter spolades ledningarna ur under 15-30 minuter innan provet togs. 
Dunkarna fylldes upp till kanten och sedan skruvades korken på. Därefter transporterades 
proverna till laboratoriet på Luleå tekniska universitet för analys. Vid inlämning till externt 
laboratorium, Analytica AB, användes deras speciella provburkar vid provberedningen. 
 
Filterpapper torkades i 105 °C ca 1-2 h och avsvalnades i exsickator innan användning. pH-
elektroden kalibreras mot pH: 7.00 och pH 4.00 vid början av varje mättillfälle. Även mätning 
av temperatur på vattnet vid analysen utfördes. 
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Turbiditetsmätare: HACH 2100N Turbidimeter. 
 
pH-mätare: WTW pH 330/SET 1  
 
Konduktivitetsmätare: Mettler Toledo, Check mate 90 
 
Utrustning för vakuum filtrering: 
Millipore XX1004705   Filter:  
Millipore XX1004704   Sartorius, CN- Cellulosanitrat 
Millipore XX1004702   0,1 µm – diameter: 50 mm 
 
Utrustning för sprutfiltrering: 
Filter:    Spruta, 60 ml: BD Plastipack 
Schleicher & Schuell, CA – Cellulosaacetat  
0,2 µm – röd   
0,45 µm – Vit    
0,8 µm – Grön    
1,2 µm – Orange    
 
Analys - CODMn: Analys enligt SIS 028118 
 
Analys - Järn: Analys enligt SIS 028129 
Rapporteringsgräns: 5µg/l 
Mätosäkerhet: ± 5-10% 
 
Analys – Kalcium, Kalciumhårdhet: Analys enligt HACH 
 
Analys - Mangan: Analys enligt HACH, PAN-metoden, Mangan (Mn) 0 – 0,6 mg/l 
 
Analys - Tyska hårdhetsgrader: Analys enligt HACH 
 
Analyser Analytica AB (Ackrediterat laboratorium): 
 
Analys – TOC, totalt organiskt kol: Analys enligt SS-EN 1484 
Rapporteringsgräns 0,5 mg/l 
Mätosäkerhet: ± 5-10 % 
 
Analys – Grundämnen i vatten:  
Ofiltrerat vatten har analyserats för bestämning av lägre metallhalter med uppslutning av 
provet. Upplösning och analys av vattenprov, 20 ml prov och 2 ml HNO3 har behandlats i 
mikrovågsugn.  
Filtrerat vatten har analyserats för naturliga sötvatten då bestämning av mycket låga halter 
krävs. Analys av vattenprov har skett utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 
ml salpetersyra per 100 ml.  
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6 Resultat och diskussion 

6.1 Försök A: Partikelvikt och turbiditet 
Provtagningspunkter 
Prover togs på dricksvattnet vid Gäddvik (råvatten och renvatten), vid Notviken (P013) samt 
på Universitetet (bio-laboratoriet). 

6.1.1 Partikelvikt 
Syftet var att bestämma en ungefärlig vikt på de partiklar i dricksvattnet som orsakar 
turbiditet. Partiklarna som fastnade på filtret var större än 0,1 µm. Vid försöket filtrerades ca 2 
liter vatten per provtagningspunkt, vilket tog ca 1 timme. Filtervikten innan filtreringen var 
ungefär 0,12 g och efter filtrering av ca 2 liter vatten blev viktökningen i storleksordningen 
mindre än 1 mg.  
 
På grund av lång tidsåtgång men främst på grund av låg viktökning på filter efter filtrering 
kunde inget entydigt svar ges till vikten på partiklarna i vattnet. Felet blev för stort när 
filtervikten ökade mycket lite under filtrering, vilket gör att variationer i luftfuktighet, damm i 
rummet och liknande påverkar mycket. Metoden förkastades till efterkommande försök. 

6.1.2 Karakterisering av vatten  
Turbiditet 
Råvatten har en turbiditet mellan 0,35 – 0,51 FTU vid denna provtagningsomgång och 
renvatten har en turbiditet mellan 0,37 – 0,51 FTU.  
 
Efter behandlingsprocessen (renvatten) har vattnet högre turbiditet jämfört med råvattnet (se 
figur 9), med undantag från den första provtagningen (27 februari, 2003). De partiklar som 
orsakar turbiditet verkar vara större än 0,1 µm, eftersom turbiditeten blev väldigt låg i de 
prover där filtrering genom filter av porstorlek 0,1 µm utförts.  
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Figur 9. Turbiditet i ofiltrerat och filtrerat vattenprov för de första tre provtagningarna, 27/2, 
18/3 och 25/3 år 2003. Porstorleken på filtret var 0,1 µm. Provtagningspunkterna är 
1=Råvatten,  2=Renvatten, 3= Notviken och 4=Universitetet. 
 
Turbiditeten minskar aningen från Gäddvik och till Notviken och ökar sedan till Universitetet, 
när uppehållstiden ökar. Det stöds av tidigare undersökningar utförda av Alere (1997) att 
utgående vatten generellt hade en högre turbiditet än vatten i distributionsnätet, vid stabilt 
flödes tillstånd, och att turbiditeten ökade med lång uppehållstid.  
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pH-värde 
Från råvatten till renvatten ökar pH-värdet till följd av behandlingsprocesserna med tillsats av 
kalk och kolsyra. Det verkar som att pH-värdet sedan ökar något med längre uppehållstid, 
vilket kan bero på ledningsmaterialet som vattnet kommer i kontakt med. pH-värdet för 
råvatten är för denna provtagningsomgång mellan 6,5 – 7,1 och höjs sedan till mellan 7,4 – 
8,1 för renvatten. Se figur 10 för pH-värden för ofiltrerat vatten.   
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Figur 10. pH-värde för ofiltrerat vatten de första provtagningarna 27/2, 18/3 och 25/3 år 
2003. Provtagningspunkterna är Råvatten, Renvatten, Notviken (P013) Universitetet. 
 
Kalciumhårdhet och tyska hårdhetsgrader 
Kalciumhårdheten i råvattnet ökar med ca fyra gånger vid behandlingsprocesserna. För 
råvatten varierade värdet mellan 8,8 – 10,9 mg/l CaCO3 och 0,8-1,2 dHº. För renvatten var 
värdena mellan 41,5 – 45,3 mg/l CaCO3 och 2,5 - 3,1 dHº. Skillnaden mellan ofiltrerat och 
filtrerat var inte tydlig. 
 
Konduktivitet 
Konduktiviteten för råvattnet var ca 68 µS/cm och ca 141 µS/cm efter behandling i 
vattenverket. Det finns ingen skillnad i konduktivitet mellan ofiltrerat och filtrerat vattenprov, 
vilket är naturligt eftersom konduktivitet är ett mått på laddningsförmågan i vattnet, det vill 
säga andelen lösta joner. Joner är mindre än 0,1 µm i storlek. 
 
Järn  
Andelen partikulärt järn visas som skillnaden mellan ofiltrerat och filtrerat vatten i figur 11. 
Provtagningen visade att det var skillnad mellan ofiltrerat och filtrerat vatten. Andelen 
partikulärt järn ökar från råvatten till renvatten för att sedan minska vid Notviken. Även 
järnhalten minskar från renvatten till Notviken. Vid jämförelse mellan andel partikulärt järn 
och turbiditet (figur 9) i ofiltrerat prov för den 18/3, kan liknande kurvformation iakttas.  
 
Alere (1997) visade dock vid tidigare undersökningar att det inte fanns någon noterbar linjär 
korrelation mellan turbiditeten och vattnets järnhalt för dricksvattnet i Luleå från Gäddviks 
vattentäkt. 
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Figur 11. Järnhalt (i µg/l) för ofiltrerat och filtrerat vatten den andra provtagningsomgången, 
18/3-2003. Provtagningspunkter: Råvatten, Renvatten samt Notviken (P013). 

6.1.3 Utvärdering av metod 
Syftet med Försök A kunde inte uppfyllas. Vid försök med att väga filter före och efter 
filtrering av vatten för att få en partikelvikt blev felet för stort och därför kunde inga rimliga 
slutsatser dras. Sammansättningen på det partikulära materialet kunde inte heller bestämmas, 
då de enkla analyserna inte gav tillräckligt utslag. För analys av mangan och organiskt 
material var detektionsgränsen för hög, vilket innebar att inget utslag gavs. För 
kalciumhårdhet kunde ingen tydlig skillnad mellan ofiltrerat och filtrerat prov påvisas. Järn 
var det enda ämnet som visade på en skillnad mellan ofiltrerat och filtrerat prov.  
 

• Filtervikten blir för låg och därför blir felet vid vägning av filter för stort. Det är inte 
en användbar metod att väga filter för att bestämma mängden partiklar i dricksvattnet.  

• Halterna av organiskt material (COD) och mangan är lägre än detektionsgränsen. 
Därför väljs denna metod bort eftersom det inte kan ge ett trovärdigt resultat för detta 
arbete. 

• Det kan inte påvisas någon stor skillnad i halt av kalciumhårdhet/total hårdhet (tyska 
hårdhetsgrader) mellan ofiltrerat och filtrerat vattenprov med de använda 
analysmetoderna. Därför kommer detta inte att fortsätta att användas. 

• Filtrering av dricksvatten ger skillnader mellan ofiltrerat och filtrerat prov för analys 
av turbiditet och järn. Dessa kommer att användas i fortsättningen.  
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6.2 Försök B: Partikelstorlek och turbiditet 

6.2.1 Provtagningspunkter 
För att välja lämpliga områden för provtagning av dricksvatten har kommunens statistik över 
klagomål studerats. Genom detta gjordes en grov indelning av passande områden. Därefter 
studerades ledningskartan för Luleå kommun för att välja platser lämpade för provtagning. 
Valet av provtagningspunkter gäller för försök B och C.  
 
Klagomål och urval 
Från en sammanställning av klagomål på dricksvattnet i Luleå Kommun under åren 1990-
2000 kan följande slutsatser dras:  
 
Det största antalet klagomål var under år 1992 (27 st) och det minsta år 1997 och 1998 (7 st 
per år). För år 2000 var antalet klagomål 8 stycken. 
 
Distrikten med flest klagomål totalt var: 
Centrala  (48 st) Innerstaden, Kallkällan, Mjölkudden, Notviken, Porsön, Östermalm  
Östra             (32 st) Bredviken, Burströmska gärdan, Hertsön, Kronan, Lerbäcken, Lulsundet, 

Lövskatan , Svartöstaden, Uddebo, Örnäset 
Västra (25 st) Bälinge, Gammelstad, Kyrkbyn, Storheden, Södra Sunderbyn  
 
Dessa klagomål har i flesta fall visat på tjänligt vatten då provtagning och analys har gjorts. 
Man kan naturligtvis hävda att klagomål inte är ett representativt mått på vattenkvaliteten i ett 
område. Klagomål kan vara rättvisande eller inte alls, men det är troligt att det ligger en viss 
sanning i dem och är trots allt ett mått som beskriver människors uppfattning av vattnets 
kvalitet.  
 
Provtagningen har skett i avloppspumpstationer där det funnits tillgång på dricksvatten och 
provtagning visat sig lämplig. Stationerna finns i de flesta bostadsområden. Efter 
undersökning av ledningskartor valdes ett antal lämpliga pumpstationer ut på Hertsön, 
Örnäset, Bredviken, Bergviken, Lulsundet, Notviken, Lövskatan, Skurholmen. Av dessa 
gjordes ytterligare ett urval. Detta var tvunget på grund av tidsmässiga skäl vid provtagning 
och analys samt för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå.  
 
Tre stationer valdes ute i distributionsnätet: Notviken, Lulsundet och Hertsön, förutom de två 
provpunkterna vid vattenverket i Gäddvik. Totalt blir detta fem punkter:  

 
• råvatten (en blandning av vatten från brunnar i drift)  
• renvatten (utgående vatten, efter tillsats av kalk, kolsyra och klor) 
• Notviken (P013) 
• Lulsundet (P005) 
• Hertsön (P022)  

 
Uppehållstid 
Uppehållstiden varierar i distributionssystemet, dels på grund av förbrukningsmönstret och 
dels på grund av att vattnet kan passera någon reservoar. Till Notviken passeras ingen 
reservoar, till Lulsundet kan vattnet passera Mjölkuddsreservoaren och till Hertsön kan 
vattnet ha passerat både Mjölkuddsreservoaren och reservoaren i Svartöstan.  
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En uppskattning av uppehållstiden gjordes med hjälp av Luleå kommuns modellprogram 
MikeNet. Till Notviken (P013) är det drygt 4 km ledningssträcka (raka vägen) och 
uppehållstiden sattes till några få timmar. Alere (1997) uppskattade denna tid till 3 timmar. 
Till Lulsundet (P005), är den ungefärliga ledningssträckan 9 km och uppehållstiden ligger 
emellan 0,5 – 1 dygn. Vid Hertsön (P022) har uppehållstiden uppskattats till 1 – 2 dygn.  

6.2.2 Partikelstorlek i relation till turbiditet 
Turbiditet 
Turbiditeten i ofiltrerade prover visas i figur 12. Turbiditeten ökar något från råvatten till 
renvatten, vilket troligen beror på behandlingsprocesser vid vattenverket. Trenden för 
turbiditeten är stabil (grovt skattat mellan 0,4 och 0,5 FTU) för provtagningstillfällena 23/4, 
24/4 och 29/4. Undantaget är ett mätvärde vid Hertsön den 24/4 år 2003 som är högre (ca 0,7 
FTU), dock under gränsvärdet på 1,5 FTU som enligt Livsmedelsverket (SLVFS 2001:30) 
gäller hos användare (konsument). Alere (1997) visade vid provtagning i Luleå att utgående 
vatten från vattenverket generellt hade en högre turbiditet än vatten i distributionsnätet, vid 
stabilt flödes tillstånd. Detta fenomen var inte tydligt vid denna provtagning.  
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Figur 12. Turbiditet i ofiltrerat vattnet. Provtagningstillfällen är 23/4, 24/4 och 29/4 år 2003. 
Provtagningspunkter: Råvatten, Renvatten, Notviken (P013), Lulsundet (P005) samt Hertsön 
(P022). 
 
I figur 13-15 visas turbiditeten för ofiltrerat och olika porstorlekar på filter för de tre 
provtagningstillfällena 23/4, 24/4 och 29/4.  
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Figur 13. Turbiditet i för ofiltrerat vatten och olika filtreringar vid Gäddvik och tre punkter i 
distributionsnätet. Provtagningstillfälle är 23/4 -2003. OF=Ofiltrerat, F=Filtrerat (i µm). 
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Figur 14. Turbiditet i för ofiltrerat vatten och olika filtreringar vid Gäddvik och tre punkter i 
distributionsnätet. Provtagningstillfälle är 24/4 -2003. OF=Ofiltrerat, F=Filtrerat (i µm). 
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Figur 15. Turbiditet i för ofiltrerat vatten och olika filtreringar vid Gäddvik och tre punkter i 
distributionsnätet. Provtagningstillfälle är 29/4 -2003. OF=Ofiltrerat, F=Filtrerat (i µm). 
 
Vid beräkning av hur mycket det partikulära materialet bidrar till turbiditet för olika storlekar 
används ett ”nollvärde” som definieras som den turbiditet destillerat vatten har. Turbiditeten 
av destillerat vatten uppvisar värden mellan 0,040 och 0,047 FTU efter nio mätningar, 
medelvärdet blev 0,043 FTU. I bilaga 4, visas mätning av turbiditet för destillerat vatten. 
 
I tabell 1 visas den procentuella fördelningen av hur mycket olika storlekar på partikulärt 
material bidrar till turbiditeten. 
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Tabell 1. Procentsatser för hur mycket det partikulära materialet bidrar till den totala 
turbiditeten. Vattnet har filtrerats med filter av porstorlek 1.2 µm, 0.8 µm 0.45 µm och 0.1 
µm. Provtagningstillfällen är 1= 23/4, 2= 24/4 och 3= 29/4 alla från 2003. Värdena är 
korrigerade mot ett ”nollvärde” som är turbiditet i destillerat vatten. 

 >1,2 1,2 - 0,8 0,8 - 0,45 0,45 - 0,1 < 0,1 
Rå-1 10 22 25 40 3
Ren-1 28 19 28 23 2
P013-1 26 8 42 22 1
P005-1 36 18 25 19 2
P022-1 29 22 14 34 1
            
Rå-2 31 4 38 24 3
Ren-2 39 1 39 17 3
P013-2 37 14 29 17 4
P005-2 34 -4 44 25 1
P022-2 61 6 14 17 1
            
Rå-3 23 16 31 28 2
Ren-3 29 26 12 31 3
P013-3 32 20 15 32 1
P005-3 32 6 33 26 3
P022-3 26 -1 44 29 2
      
 ≥ 40% ≥ 25% < 10%   
 
De partikelfraktioner som bidrar mest till turbiditeten är större än 1,2 µm samt mellan 0,45-
0,8 µm. Partiklar i storleksintervallet 0,8-1,2 µm bidrar mycket lite till den totala turbiditeten. 
Detta gäller även fraktioner mindre än 0,1 µm då det endast är 1-4 % kvar av den totala 
turbiditeten. I figur 16-18 visas diagram över hur mycket olika partikelfraktioner bidrar till 
den totala turbiditeten i olika punkter, angivet i procent. 
 
I detta sammanhang kan nämnas en undersökning utförd på vattenverk i Sverige under våren 
2003, avseende partikelanalys på råvatten och utgående dricksvatten. Partikelstorlekar som 
studerades var 1-20 µm. Resultaten visade att över 80 % av partiklarna i utgående dricks-
vatten var inom storleksintervallet 1-2 µm samt att storlekar över 20 µm var i minoritet 
(Chowdhury, 2003). Studien avser dock större partiklar än vad som undersökts i detta 
examensarbete (0,1-1,2 µm).  
 
Mättillfälle 1 (figur 16) 
För råvattnet bidrar partikulärt material som är mindre än 0,45 µm mest till den totala 
turbiditeten och partiklar större än 1,2 µm bidrar mycket litet. Turbiditet i renvattnet orsakas 
främst av partikelfraktioner större än 1,2 µm, samt i intervallet 0,8-0,45 µm. Vid Notviken 
(P013) bidrar partikelstorlekar mellan 0,8-0,45 µm mest till turbiditeten. På Lulsundet (P005) 
är det partiklar av storlekar större än 1,2 µm som bidrar mest till den totala turbiditeten.  
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Figur 16. Procentuell fördelning av hur mycket de olika partikelfraktionerna bidrar till den 
totala turbiditeten. OF=Ofiltrerat, F=Filtrerat (i µm). Värdena är korrigerade mot turbiditet 
i destillerat vatten. Provtagningstillfälle: 23/4-2003.  
 
Mättillfälle 2 (figur 17) 
För råvattnet bidrar partikelstorlekar mellan 0,8-0,45 µm mest till turbiditeten, detta gäller 
även för råvatten fast i kombination med partikelstorlekar större än 1,2 µm. Turbiditet i 
dricksvattnet vid Notviken orsakas främst av partiklar större än 1,2 µm. På Lulsundet är det 
partiklar mellan 0,8-0,45 µm som ger störst bidrag till turbiditeten i vattnet. Vid detta 
provtagningstillfälle är turbiditeten speciellt hög vid Hertsön (se figur 12) och partiklarna som 
orsakar detta är större än 1,2 µm. 61 % av den totala turbiditeten utgörs av denna fraktion. För 
alla mätpunkter ger storlekar mellan 0,8-1,2 µm ett mycket litet bidrag till turbiditeten.  
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Figur 17. Procentuell fördelning av hur mycket det partikulära materialet bidrar till den 
totala turbiditeten. Vattnet har filtrerats med filter av porstorlek 1.2 µm, 0.8 µm 0.45 µm och 
0.1 µm. Värdena är korrigerade mot turbiditet i destillerat vatten. Provtagningstillfälle: 24/4-
2003 
 
Mättillfälle 3 (figur 18) 
Turbiditeten i råvattnet orsakas till största del av partikelstorlekar i intervallet 0,8-0,45 µm. 
För renvatten är det partikelfraktioner som är större än 1,2 µm samt mellan 0,45-0,1 µm som 
bidrar mest, samma sak gäller för Notviken. Vid Hertsön (P022) och Lulsundet (P005) bidrar 
partikelstorlekar mellan 0,45-0,8 µm mest till den totala turbiditeten och partikelstorlekar 
mellan 0,8-1,2 µm nästan inte alls.  
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Figur 18. Procentuell fördelning av hur mycket det partikulära materialet bidrar till den 
totala turbiditeten. Vattnet har filtrerats med filter av porstorlek 1.2 µm, 0.8 µm 0.45 µm och 
0.1 µm. Värdena är korrigerade mot turbiditet i destillerat vatten. Provtagningstillfälle: 29/4-
2003 
 
Sammanställning: 
 
Råvatten: Det är främst de minsta fraktionerna (mindre än 0,8 µm) som bidrar mest till 
turbiditeten. I procent bidrar denna fraktion med 61-68 % av total turbiditet. 
Renvatten: I denna provtagningspunkt är det två storleksintervall på partiklar som orsakar 
turbiditeten. Partiklar större än 1,2 µm bidrar med 28-39 % av turbiditeten, därutöver bidrar i 
huvudsak partikelfraktioner mindre än 0,8 µm till turbiditeten. 
Notviken: Uppvisar ett liknande mönster som vid Gäddvik (renvatten), det är dock inte 
förvånande då uppehållstiden däremellan endast är några timmar. Andelen stora partiklar 
(större än 1,2 µm) bidrar till turbiditeten med 26-37 %.  
Lulsundet: Partikelfraktioner större än 1,2 µm bidrar till den totala turbiditen med 32-36 %. 
Hertsön: Partikelfraktioner större än 1,2 µm bidrar till den totala turbiditen med 26-61 %. 
 
Järn: 
För järnpartiklarna kan vissa iakttagelser göras (se figur 19-21 för diagram) för järnhalt i 
vattnet. Andelen löst järn minskar i huvudsak från råvatten till renvattnet. Från Gäddvik 
(renvatten) och till Notviken (P013) förändras inte kvaliteten med avseende på järn-
koncentration, därefter är halten högre (Lulsundet och Hertsön).  
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Figur 19. Järnhalten (i µg/l) i vattnet för ofiltrerat prov samt filtreringar 0,8 och 0,1 µm. 
Provtagningstillfälle 23/4-2003. 
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Figur 20. Järnhalten (i µg/l) i vattnet för ofiltrerat prov samt filtreringar 0,8 och 0,1 µm. 
Provtagningstillfälle 24/4-2003. 
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Figur 21. Järnhalten (i µg/l) i vattnet för ofiltrerat prov samt filtreringar 0,8 och 0,1 µm. 
Provtagningstillfälle 29/4-2003. 
 
Notera speciellt den höga halten vid Hertsön (P022) den 24/4 vilket kan jämföras med den 
höga turbiditeten vid detta tillfälle (se figur 12). Orsak till detta kan vara tryckförändringar i 
ledningen. Ledningarna i direkt anslutning till pumpstationen på Hertsön består av segjärn. 
Ledningen spolades dock under ca 30 minuter innan provtagning, för att undvika stillastående 
vatten i ledningar intill stationen. Det kan vara material som sedimenterat tidigare i 
ledningsnätet och rivits upp vid spolningen och transporterats med vattnet till provtagnings-
punkten. Stöd för detta resonemang ges av Walski (1991) som säger att partikulärt material 
sedimenterar till botten av ledningarna och stannar där tills det inträffar något, ofta 
förändringar i flödesmönstret, som gör att det åter går i suspension. 
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6.3 Försök C: Ämnen i partikulärt material 
Erfarenheter från försök B visade att de partiklar som bidrar till turbiditet i vattnet är större än 
0,1 µm. Om huvuddelen av alla partiklar ska kunna filtreras bort krävs det ett mindre filter än 
0,45 µm. Därför valdes ett 0,2 µm- filter eftersom det var den minsta tillgängliga porstorleken 
för sprutfilter. Sprutfilter användes eftersom det lägre risk för kontamination. Se bilaga 5 för 
utförliga analysresultat från Analytica och bilaga 6 för beräkning av andel partikulärt material.  
 
Provtagningspunkter 
Nedan redovisas de platser som användes i Försök B och C. För beskrivning av 
urvalsprocessen för provtagningspunkterna, se kapitel 6.2.1. 
  

• råvatten (en blandning av vatten från brunnar i drift)  
• renvatten (utgående vatten, efter tillsats av kalk, kolsyra och klor) 
• Notviken (P013) 
• Lulsundet (P005) 
• Hertsön (P022)  

6.3.1 Turbiditet 
Analys av turbiditeten gjordes vid båda provtagningar och visas i figur 22 och 23. För 
provtagning den 6/5-2003 var turbiditeten relativt stabil för alla provtagningspunkter förutom 
vid Lulsundet (P005), där turbiditeten var högre. För turbiditetsmätningarna den 4/6-2003 
sker inga stora förändringar utan turbiditeten håller en jämn nivå. Det är ungefär en månads 
skillnad mellan provtagningarna och turbiditetsvärdet för bland annat renvatten skiljer ca 0,1 
FTU, med ett högre värde i maj jämfört med i juni.  
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Figur 22. Turbiditet uppmätt för ofiltrerat vatten och filtrerat vatten, den 6/5-2003. 
Porstorlekar på filter har varit 1.2, 0.8, 0.45 och 0.2 µm. 
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Figur 23. Turbiditet uppmätt för ofiltrerat vatten och filtrerat vatten, den 4/6-2003. Vid 
filtrering har porstorleken 0.2 µm använts. 

6.3.2 Partikulärt material, organiskt 
Provtagning med både ofiltrerat och filtrerat vatten för analys av TOC (totalt organiskt kol) 
skedde bara vid ett tillfälle (4/6). Anledningen var att det vid första mättillfället ansågs som 
osäkert om analysen skulle ge något utslag. Detta antagande baserades på tidigare analyser av 
CODMn som inte gett utslag, eller varit mindre än 1 mg/l. TOC och CODMn beskriver båda det 
organiska materialet, även om det inte är samma typ av analys. Då det visade sig TOC-
analysen gav utslag utökades denna till att även omfatta filtrerat prov.  
 
Ett gemensamt mönster för provtagningstillfällena (se figur 24) är att det sker en ökning av 
totalt organiskt kol från råvatten till renvatten (ofiltrerat prov), vilket innebär att ökningen 
äger rum inom vattenverksbyggnaden. Det finns ingen uppenbar orsak till detta. Tillsats av 
koldioxid (CO2) sker i behandlingssteget men då detta inte är organiskt kol motiverar det inte 
denna ökning av TOC. För den 5/6 ökar även halten från vattenverket och ut i ledningsnätet. 
Detta kan inte utläsas för den 4/6. 
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Figur 24. TOC, totalt organiskt kol. Provtagningen är utförd på ofiltrerat vatten vid två 
tillfällen, 6/5-2003 och 4/6-2003. Vid det senare tillfället kompletterades provtagningen även 
med filtrerat vatten.  
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Totalt organiskt kol (TOC) ger ett stort bidrag till det partikulära materialet i alla prov-
tagningspunkter för provtagning i juni (den 4/6), se bilaga 6 med resultat från beräkning. 
Dock är analysvärdena från denna provtagning är få. 
Analysen i juni vid Lulsundet visar mer TOC i det filtrerade än i det ofiltrerade och skillnaden 
kan inte förklaras med mätosäkerhet. Det kan ha uppstått fel vid provtagningen, antingen då 
provet togs vid pumpstationen eller vid provberedningen innan analysering. Det är också 
möjligt att det skett en förväxling av proverna.  
 
I ytvattnet (Lule älv) är det organiska materialet enligt Collomp (2001) inte säsongsvarierande 
och till största del i löst form, inte partikulärt. Löst organiskt material avskiljs sämre än 
partikulärt organiskt material vid bassänginfiltration (Juhna, 2002). Enligt Blomberg (1999) är 
TOC-avskiljningen dessutom starkt temperaturberoende, vilket skulle kunna förklara den 
högre halten (ofiltrerat prov) som uppvisades för den 6/5 jämfört med den 4/6. Till organiskt 
material (humusämnen) kan många olika ämnen lätt bindas. 

6.3.3 Partikulärt material, oorganiskt 
För analys av det partikulära materialet och vilka ämnen som ingår i detta gjordes en 
beräkning av skillnaden mellan mängden i ofiltrerat och filtrerat prov. Därefter gjordes ett 
urval, ämnen valdes bort som bidrog till det partikulära materialet med mindre än 1 µg per 
liter. Dessutom valdes även natrium och svavel bort eftersom dessa inte entydigt visar positivt 
tillskott till det partikulära materialet. I figur 25-28 visas fördelning av partikulärt material i 
form av olika ämnen. Detta är en jämförelse mellan medelvärden.  
 
Kalciumhalten ökar från råvatten till renvatten i och med kalktillsatsen i vattenverket. Ute på 
ledningsnätet varierar mönstret mellan de två provtagningsomgångarna. Den 6/5 är halten 
ganska konstant ute i ledningsnätet från Notviken (P013) via Lulsundet (P005) och till 
Hertsön (P022) (figur 25). Den 4/6 minskar halten av kalcium i ledningsnätet, från Gäddvik 
(renvatten) via Notviken (P013), Lulsundet (P005) och Hertsön (P005) (figur 26). Vid tidigare 
undersökningar visade Alere (1997) att nära vattenverket dominerade kalciumrika partiklar 
men att de löstes upp längs nätet. Detta överensstämmer med provtagningen den 4/6 (figur 
26). 
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Figur 25. Partikulärt material i vattnet beräknat genom skillnad mellan medelvärden. 
Provtagning 6/5 – 2003.  
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Figur 26. Partikulärt material i vattnet beräknat genom skillnad mellan medelvärden. 
Provtagning 4/6 – 2003.  
 
Vid provtagningarna av grundämnen utgjorde kalcium huvuddelen av det partikulära 
materialet. I övrigt är det partikulära materialet bestående av kalium, aluminium, järn, 
magnesium och mangan, se figur 27 och 28.  
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Figur 27. Partikulärt material i vattnet beräknat genom skillnad mellan medelvärden. 
Provtagning 6/5 – 2003.  
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Figur 28. Partikulärt material i vattnet beräknat genom skillnad mellan medelvärden. 
Provtagning 4/6 – 2003.  
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Magnesium och järn verkar öka längs distributionsnätet, dock sker en minskning vid Hertsön, 
P022. För den 4/6 ger även kalium ett bidrag till det partikulära materialet, med högsta värdet 
för Lulsundet (P005). Nedan visas en sammanställning av de ämnen som bidrar till det 
partikulära materialet i olika provtagningspunkter.  
 
Råvatten:   kalium, kalcium, magnesium, aluminium och järn 
Renvatten:  kalcium, aluminium, järn och magnesium 
Notviken (P013):  kalcium, magnesium, aluminium och järn 
Lulsundet (P005): kalcium, magnesium, järn, aluminium och mangan 
Hertsön (P022):  kalcium, kalium, aluminium, magnesium och järn 
 
De valda ämnena kontrollerades mot mätosäkerheten. Det visade sig att det endast var några 
få ämnen där man med säkerhet kunde säga att det fanns en skillnad mellan det ofiltrerade 
provet och det filtrerade. De båda provtagningarna gav inte samma utfall, men till viss del 
liknade ändå resultaten varandra. De ämnen som bidrar till det partikulärt material i 
dricksvatten, beräknat som skillnad mellan ofiltrerat och filtrerat prov och med hänsyn taget 
till mätosäkerhet visas nedan. Här har även några av ämnena som bidrar med mindre än 1 µg 
per liter tagits med. 
 
Råvatten:   (6/5) aluminium  (4/6) 
Renvatten:   (6/5) aluminium, järn  (4/6) aluminium 
Notviken (P013):  (6/5) aluminium, järn, mangan, koppar (4/6) aluminium 
Lulsundet (P005):  (6/5) aluminium, järn, mangan, koppar (4/6) aluminium, järn 
Hertsön (P022):  (6/5) aluminium, järn, mangan, koppar (4/6) 
 
Det resultat som ges med beräkning utifrån medelvärden ger ändå en uppfattning om halter av 
de olika ämnena i dricksvattnet och en fingervisning om vad det partikulära materialet kan 
innehålla. 
 
Alere (1997) visade i tidigare undersökning att antalet partiklar ökade med ökad uppehållstid 
och utgjordes då till största del av kisel-, och aluminiumrika partiklar. De aluminiumrika 
partiklarna kan även ses i denna provtagning. Kiselpartiklar kunde dock inte påvisas eftersom 
de inte analyserades för ofiltrerat vattenprov. Detta skedde på grund av misstag vid 
provtagning och inlämning till analys.  
 
Det höga värdet som kunde avläsas på turbiditeten den 6/5 vid Lulsundet (P005) (figur 22) 
kan jämföras mot andelen organiskt material (figur 24) och grundämnen (figur 25 och 27). 
Det organiska materialet antar där sitt högsta värde vid denna provtagningsomgång, men i 
jämförelse med Hertsön och Notviken är skillnaden inte stor. För detta fall kan andelen 
partikulärt organiskt material dock inte beräknas. Grundämnen som bidrar till partikulära 
materialet är dels kalcium, men även magnesium, järn och aluminium. Magnesium och järn 
antar där sitt högsta värde för provtagningen på ledningsnätet.  
 
Det är en stor mängd partikulärt material som transporteras ut i distributionsnätet varje dag. 
Detta kan sedimentera i botten av ledningar och stanna där för en längre eller kortare tid enligt 
Walski (1991). Tillväxt av mikroorganismer kan även främjas av detta och vattenkvaliteten 
hos konsumenterna kan försämras.  
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8 Slutsatser 
För den undersökta sträckan från Gäddvik och ut i ledningsnätet till konsumenterna har 
vattnet en uppehållstid på mellan några timmar och 2 dygn. Analysen visar att det inte sker en 
entydig ökning av turbiditeten längs med denna sträcka. Endast vid två tillfällen har högre 
turbiditetsvärden uppmätts, men dessa överskrider inte gränsvärdet för turbiditet i vatten hos 
konsument uppsatt av Livsmedelsverket. 
 
Partiklar som orsakar turbiditet i dricksvattnet består till stor del av organiskt material, enligt 
analysen av totalt organiskt kol (TOC). Övriga ämnen som finns i det partikulära materialet är 
i huvudsak kalcium, men även kalium, magnesium, aluminium, mangan och järn. 
 
Vid filtrering med filter av porstorlek 0,1 µm uppmättes 1-4 % av den totala turbiditeten, 
vilket innebär att de partiklar som bidrar mest till turbiditeten är större än 0,1 µm. En finare 
indelning av partikelstorlekar som ger stort bidrag till turbiditeten är: större än 1,2 µm och 
inom intervallet 0,45 – 0,8 µm.  
 
En stor mängd partikulärt material transporteras ut i distributionsnätet varje dag. Det kan på 
sikt påverka vattnets kvalitet, i form av att partiklar kan sedimentera och därmed främja den 
mikrobiologiska aktiviteten och utvecklandet av biofilm i ledningar. 
 
 
Förslag på framtida studier:  
I enighet med tidigare undersökningar (Alere, 1997) ger kalcium fortfarande ett stort bidrag 
till turbiditeten. Det kan därför vara av intresse att ytterligare studera doseringen av kalk-
produkten inne i vattenverket.  
 
I denna studie har det framkommit att organiskt material ger ett större bidrag än väntat till 
turbiditeten i dricksvattnet. Analyserna utförda i detta arbete är dock få och provtagning bör 
utökas i detta fall. Analysen av TOC ger heller inget svar på biotillgängligheten hos det 
organiska kolet vilket är av vikt för tillväxten av biofilm i ledningsnätet. 
 
För att lättare kunna förutsäga var i ledningsnätet problem med sedimentation av partikulärt 
material kan uppkomma är det viktigt att förstå hydrauliken i ledningssystemet. Därefter kan 
områden där det kan antas sedimentera mycket material undersökas närmare. 
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Bilaga 1. Karta över ledningsnätet i Luleå kommun 
 

 
En del av det centrala ledningsnätet i Luleå kommun. De markerade platserna är vattentäkten 
i Gäddvik samt tre av provtagningsplatserna, P013=Notviken, P005=Lulsundet och 
P022=Hertsön.  
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Bilaga 2. Vattenkvalitet Gäddvik 
 
Sammanställd vattenkvalitet vid Gäddviks vattenverk från analys utförd 2001-03-10. Källa: 
Bassi, 2001. 
Parameter Vattenkvalitet Enhet Fel 
 Råvatten1 Renvatten2   
Heterotrofer,
2d 20ºC 

20 <1 /ml  

Heterotrofer,  
7d 20ºC 

 <10 /ml  

Koliforma bakt.  
35ºC 

<1 <1 /100ml  

Escherichia coli  <1 <1 /100ml  
Turbiditet 0,35 0,6 FTU ± 2% 
Färg <5 <5 mg/l Pt ± 5% 
CODMn <1 <1 mg/l O2 ± 8% 
Temperatur 8 8 ºC ± 2% 
pH 7,0 8,1  ±0,05%
Konduktivitet 27 34 mS/m ± 10% 
Alkalinitet 16 57 mg/l HCO3

- ± 3% 
Hårdhet 
(Ca+Mg) 

16 29 mg/l ± 3% 

Calcium 8,7 22 mg/l ± 2% 
Magnesium 4,2 4,0 mg/l ± 3% 
Järn 0,014 <0,010 mg/l ± 3% 
Mangan 0,0030 0,0026 mg/l ± 2% 
Ammonium, NH4 0,0029 0,0047 mg/l ± 8% 
Nitrit, NO2 0,0021 0,0021 mg/l ± 7% 
3. Råvatten = inkommande till vattenverket, innan behandling 
4. Renvatten = utgående från vattenverket 
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Bilaga 3. Livsmedelsverkets gränsvärden 
 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvattenkvalitet, ett urval av ämnen.  
Källa: SLVFS 2001:30. 

Gränsvärde – tjänligt
med anmärkning 

 Gränsvärde –  
otjänligt  

Parameter   utg d.v1 d.v – anv2 utg d.v1 d.v – anv2 Enhet 
Aluminium Al 0,100 - - - mg/l Al 
Arsenik As - - - 10 µg/l As 
Bly Pb - - - 10 µg/l Pb 
Bor B - - - 1,0 mg/l B 
Järn Fe 0,100 0,200 - - mg/l Fe 
Kadmium Cd - - - 5,0 µg/l Cd 
Kalcium Ca - 100 - - mg/l Ca 
Klor Cl2 - 0,4 - - mg/l Cl2
Klorid Cl - 100 - - mg/l Cl 
Koppar Cu - 0,20 - 2,0 mg/l Cu 
Krom Cr - - - 50 µg/l Cr  
Kvicksilver Hg - - - 1,0 µg/l Hg 
Magnesium Mg - 30 - - µg/l Mg  
Mangan Mn 0,050 - - - mg/l Mn 
Natrium Na - 100 - - mg/l Na 
Nickel Ni - - - 20 µg/l Ni 
Sulfat SO4 - 100 - - mg/l SO4

Färg  15 30 - - mg/l Pt 
Konduktivitet  - 250 - - mS/m 
Oxiderbarhet  - 4,0 - - mg/l O2

pH  - 
<7,5 
>9,0 - - pH-enheter 

Turbiditet  0,5 1,5 - - FTU, NTU 
1. utg d.v = utgående dricksvattenkvalitet (vid vattenverket), i denna rapport benämnt Renvatten 
2. d.v - anv = dricksvattenkvalitet hos användare  
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Bilaga 4. Turbiditet i destillerat vatten samt ämnen i Lule älv och kalkprodukt  
 
Halter av de dominerande jonerna i Lule älven, provtagningsplats Boden, från den 10 juni-
2000. Källa: Drugge (2001).  
Ämne Halt (mg/l) 
Ca 2,32 ± 0,01 
Fe 0,134 ± 0,002 
K 0,674 ± 0,039 
Mg 0,614 ± 0,010 
Na 1,05 ± 0,02 
S 0,720 ± 0,044 
Si 1,19 ± 0,01 
Al 0,0137 ± 0,0001 
 
Ämnen i kalkprodukten. Den specifika ytan är 1700 m2/kg och densiteten 400-600 kg/m3 
Källa: Bassi, 2001. 
Parameter Viktsprocent  Metaller Halt (mg/kg) 
Ca(OH)2 89  Cr 23 
SiO2 3  Zn 20 
MgO 0,8  Ni 5 
Al2O3 0,5  Pb <5 
Fe2O3 0,3  Co 2 
K2O 0,1  Tl <1 
Na2O 0,1  Cu 0,7 
CO2 1  Cd 0,5 
SO3 0,1    
P 0,02    
Fukt 1    

 
 
Turbiditet för destillerat vatten för ofiltrerat prov och för filtrering med 0.45 µm och 0.2 µm. 
Turbiditeten angiven i FTU. 
Turbiditet OF F 0.45 F 0.2 
  0,046 0,044 0,048 
  0,047 0,04 0,04 
  0,041 0,035 0,039 
  0,045     
  0,043     
  0,04     
  0,044     
  0,045     
  0,038     
Medel 0,043 0,040 0,042 
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Bilaga 5. Analysresultat från Analytica AB 
 
Ofiltrerat prov 030506 
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Filtrerat prov 030506 
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Ofiltrerat prov 030604 
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Filtrerat prov 030604 
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TOC 030506 och 030604 
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Bilaga 6. Beräkning av partikulärt material 
 
Beräkningen av partikulärt material i vattenproverna har utförts genom att ta skillnaden 
mellan halter i ofiltrerat prov och filtrerat prov. De ämnen som gav ett lägre bidrag till det 
partikulära materialet än 1µg/l har inte tagits med i denna redovisning, inte heller S och Na 
har tagits med. Detta är en jämförelse från analysprotokollen från Analytica AB, mellan 
medelvärden.  
 
Råvatten 2003-05-06 2003-06-04 
Parameter Skillnad Skillnad  
K 220 50µg/l 
Ca 130 220µg/l 
Mg 70 50µg/l 
Al 34,19 8,39µg/l 
Fe 14,2 7,8µg/l 
Si          -         - µg/l 
TOC          - 500µg/l 
 
Renvatten 2003-05-06 2003-06-04 
Parameter Skillnad Skillnad  
Ca 400 800µg/l 
Al 25,5 10,83µg/l 
Fe 20,1 11,9µg/l 
Mg 20 30µg/l 
Mn 2,73 2,41µg/l 
Ni 0,177 1,573µg/l 
K -50 20µg/l 
Si          -          - µg/l 
TOC          - 2600µg/l 
 
P013 2003-05-06 2003-06-04 
Parameter Skillnad Skillnad  
Ca 500 700µg/l 
Mg 40 40µg/l 
Al 26,5 9,4µg/l 
Fe 20,8  µg/l 
Mn 2,81 1,39µg/l 
Cu 1,59 0,07µg/l 
K -50 40µg/l 
Si          -          - µg/l 
TOC          - 1600µg/l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P005 2003-05-06 2003-06-04 
Parameter Skillnad Skillnad  
Ca 500 600µg/l 
Mg 60 30µg/l 
Fe 41,7 12,9µg/l 
Al 34,9 10µg/l 
Mn 15,82 1,12µg/l 
Cu 1,841 0,42µg/l 
K 0 110µg/l 
Si          -         - µg/l 
TOC          - -900µg/l 
 
P022 2003-05-06 2003-06-04 
Parameter Skillnad Skillnad  
Ca 500 500µg/l 
K 50 40µg/l 
Al 34,8 9,4µg/l 
Mg 30 10µg/l 
Fe 28,7 µg/l 
Mn 4,05 0,94µg/l 
Cu 1,02 1,06µg/l 
Si          -         - µg/l 
TOC          - 600µg/l 
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