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Sammanfattning 
Vattenkvaliteten i svenska yt, - och grundvatten riskerar att försämras i framtiden på 

grund av klimatförändringar (Svenskt Vatten, 2007). Bland annat förväntas halten orga-

niskt material i vattnet öka, medeltemperaturen stiga samt förekomsten av virus och 

bakterier i ytvatten öka (Svenskt Vatten, 2011). Förändrade förutsättningar i svenska 

sjöar har redan upptäckts, bland annat har halten organiskt material ökat i ytvattnet i 

södra Sverige sedan 1990-talet (Löfgren, Forsius, & Anderson, 2002). Dessutom hade 

20 av totalt 33 tillfrågade dricksvattenproducenter sett försämrad råvattenkvalitet i sina 

verksamheter med avseende på bland annat organiskt material (Svenskt Vatten, 2007). 

Varje år sker ett antal sjukdomsutbrott relaterat till bristfällig dricksvattenkvalitet i Sve-

rige och i de flesta fall har detta skett på grund av att otillräcklig kontroll av vattenkva-

liteten eller att vattenverket inte haft tillräckliga skyddsbarriärer mot mikrobiella förore-

ningar (Lindberg & Lindqvist, 2005). Bristfällig råvattenkontroll har identifierats som 

en svag länk i svensk dricksvattenproduktion och kommer att behöva förbättras i fram-

tiden (Statens offentliga utredningar, 2016). 

Syftet med detta arbete var att visa hur god råvattenkontroll kan användas för att minska 

risker för försämrad dricksvattenkvalitet samt att ge förslag på innehåll i verksamhets-

utövares egenkontrollprogram för förbättrad råvattenkontroll.  

I huvudsak har råvattenkvaliteten i vattenverket från det inducerade ytvattnet vid Rö-

kebo utvärderats genom att studera provtagningsdata från området. Provtagning i obser-

vationsrör i grundvattentäkten har utförts för att undersöka hur avskiljningen av främst 

organiskt material påverkas av avståndet från ytvattnet. Råvattnet i Rökebo har jämförts 

med råvattnet i Årsunda och Wifsta för att undersöka om liknande trender återfinns vid 

dessa eller om vattnets egenskaper är lokalt betingade. Åtta stycken vattenverk har stu-

derats för att utvärdera utsträckningen av råvattenkontrollen vid dessa.  

Utifrån resultatet av detta arbete framkom att råvattenkvaliteten i Rökebo har försämrats 

över tid med avseende på bland annat organiskt material, mangan och vattnets turbiditet 

samt färgtal. Den huvudsakliga avskiljningen av organiskt material i grundvattentäkten 

sker vid strandkanten, vilken identifierats som en känslig punkt i produktionskedjan. 

Råvattnets järnhalt minskar vid ökat uttagsflöde och det är möjligt att halten organiskt 

material har börjat sjunka men längre tidsserier krävs för att kunna säkerhetsställa detta. 

Råvattnet i Årsunda och Wifstas vattentäkter visar däremot ingen tydlig förändring över 

tid, vilket tyder på att råvattnets beskaffenhet är områdesspecifik.  

Vid de studerade vattenverken skiljer sig dessa åt, både i storlek och hur pass omfattande 

råvattenkontrollen är. Generellt tar de större vattenverken fler råvattenprov än de små 

men antalet provtagningstillfällen varierar kraftigt. För ett av vattenverken togs inga 

råvattenprov alls. Råvattenkontroll varierar kraftigt mellan verksamhetsutövare och om-

råden men behöver i många fall förbättras. Som förslag ges här att råvattenprover ska 

tas med liknande frekvens som dricksvattenprover. Förslag på råvattenkontroll är att 

verksamhetsutövarna ska utföra en uppströms mikrobiologisk riskanalys för att utvär-

dera om skyddsbarriärerna är tillräckliga för att undvika eventuell smitta vid vattenver-

ket. Utöver detta bör uppföljning av insamlade data ske i större utsträckning samt att 

samarbete med tillsynsmyndigheter förbättras. Förslag och exempel på metoder för da-

tautvärdering har getts i rapporten (tidsserieanalyser, PCA-analyser och korrelations-

analyser). Provtagning och övervakning bör ske i vattentäkten, inte bara vid vattenver-

ket. Som ett verktyg för detta förslås att en hydrogeologisk modell upprättas över vat-

tentäkten då denna kan användas bland annat för att identifiera lämpliga provtagnings-

punkter, utvärdera influensområdets utsträckning och för att ge verksamhetsutövaren 

bättre insyn över flödessituationen i området. 
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1 Inledning 
I Sverige används tre olika typer av vatten för dricksvattenproduktion: ytvatten, grund-

vatten samt konstgjort grundvatten. Hälften av allt producerat dricksvatten kommer från 

ytvatten, en fjärdedel från grundvatten och en fjärdedel från konstgjort grundvatten 

(Hanson, 2000). 

 

I framtiden riskerar kvaliteten på yt, - och grundvatten försämras i Sverige som konse-

kvens av klimatförändringar (Svenskt Vatten, 2007). Ett varmare klimat förväntas or-

saka ökning av halten organiskt material, öka medeltemperaturen samt främja bakterie 

- och virustillväxt i ytvattnet (Svenskt Vatten, 2011). Det uppstår ökad föroreningsrisk 

av vattentäkter genom högre vattennivåer, ökad nederbörd och kraftigare skyfall vilket 

kan påverka vattnets kemiska och mikrobiologiska kvalitet negativt (Svenskt Vatten, 

2007). Klimatförändringar och befolkningstillväxt medför allt större krav på god vat-

tenkvalitet och ökat behov av större mängder dricksvatten (Forsling, 2014). Det har re-

dan upptäckts i ett flertal sjöar i södra Sverige och sydöstra Norge att halten organiskt 

material ökat sedan 1990-talet (Löfgren, Forsius, & Anderson, 2002). Organiskt 

material har stor påverkan på vattnets kvalitet och för att producera ett fullgott dricks-

vatten krävs att det organiska materialet kan avskiljas från råvattnet under berednings-

processen (Forsling, 2014). I en enkätundersökning av 33 stycken ytvattentäkter i Sve-

rige svarade 20 verksamhetsutövare att råvattnets kvalitet försämrats över tid med avse-

ende på bland annat humusämnen, grumlighet och alger (Svenskt Vatten, 2007). Orsa-

ken till att vattnets kvalitet försämrats över tid är inte helt klarlagd utan det finns ett 

antal möjliga förklaringar. En möjlig förklaring är att miljön återhämtat sig från svavel-

utsläpp som verkat försurande som tidigare hämmat produktionen av organiska ämnen 

i vattnet. Ökande halter av organiskt material kan också bero på ökad nederbörd och 

temperatur från klimatförändringar eller genom förändrat skogsbruk (Forsling, 2014). 

Svenskt Vatten (2007) uppskattar att kostnaden för klimatanpassning av dricksvatten-

försörjningen kommer att uppgå till minst 7,5 miljarder fram till år 2100. Av detta ingår 

ca 700 miljoner i kostnad för avskiljning av ökade halter humusämnen från ytvatten och 

125 miljoner för avskiljning av ökade mängder naturliga föroreningar i grundvatten.   

 

Bristfällig dricksvattenkvalitet är ett stort problem över hela världen och i Sverige upp-

står flera utbrott av sjukdomsfall varje år relaterat till otjänligt dricksvatten (Svenskt 

Vatten, 2011). Bland annat insjuknade 27 000 personer i Crypstosporidium i Östersund 

år 2010 och samhällskostnaden uppskattades till 220 miljoner kronor 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). De flesta utbrott som skett är på grund av otillräcklig 

vattenkontroll och att det inte funnits tillräckligt med skyddsbarriärer mot föroreningar 

vid produktion av dricksvatten (Lindberg & Lindqvist, 2005). Många svenska vatten-

verk har varit otillräckligt utrustade för behandling av virus samt parasiter och dessutom 

dåligt förberedda på vattenkvalitetsförsämringar som kan uppstå i samband med klimat-

förändringar (Svenskt Vatten, 2007).  

 

Det har föreslagits att kontroll måste utföras mer grundligt och genomtänkt genom hela 

kedjan för dricksvattenproduktion, från intag av råvatten till färdigt dricksvatten hos 

konsumenten. En viktig del i arbetet är att kontinuerligt arbeta uppströms för att kunna 

förebygga och åtgärda eventuella föroreningar och kvalitetsproblem vid källan (Statens 

offentliga utredningar, 2016). I dagsläget kontrolleras främst dricksvattnet i vattenverk 
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i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter och bristande råvattenkontroll har identi-

fierats som ett problem i produktionskedjan då det inte finns några lagstadgade krav på 

detta (Statens offentliga utredningar, 2016). Avsaknaden av uppströmskontroll och upp-

följning av data från vattenverkens sida kan bli problematiskt i och med framtida kli-

matförändringar för många vattenproducenter i Sverige. Detta då risken för kontamine-

ring av kemiska och mikrobiella föroreningar ökar i takt med ett förändrande klimat 

(Svenskt Vatten, 2007). Därför blir det mer och mer relevant att komma bort från den 

traditionella provtagningen av dricksvatten och istället diskutera hur hela produktions-

kedjan kan analyseras för att förhindra försämrad dricksvattenkvalitet i framtiden. 

 

I Rökebo vattenverk har råvattnets kvalitet succesivt försämrats från att verksamheten 

började använda konstgjort grundvatten 2014. Med tiden har halten av bland annat 

CODMn, järn, mangan, färg och turbiditet stigit relativt stadigt i råvattnet. Det är oklart 

varför en försämring av råvattenkvaliteten har skett i Rökebo. På grund av detta finns 

planer på att börja ta ut en större del av Sandvikens dricksvatten från Årsunda vattenverk 

istället där vattenkvaliteten är bättre.  

 

1.1 Syfte 
Det övergripande målet med arbetet har varit att visa hur råvattenkontroll kan bidra till 

att minska riskerna för försämrad dricksvattenkvalitet samt hur råvattenkontroll kan ut-

föras och insamlade data utvärderas. 

 

Mer specifikt har målsättningen varit att undersöka hur råvattenkvalitén i ett vattenverk 

med inducerad infiltration som uttagsmetod förändrats över tid och utvärdera varför 

samt jämföra data från två liknande vattentäkter. Detta för att utröna ifall områdena 

uppvisat samma vattenkvalitetsförändringar eller om de är platsspecifika och finna för-

klaringar varför.  

 

Vidare har ett ytterligare syfte varit att kvalitativt analysera verksamhetsutövarnas rå-

vattenkontroll för ett antal vattenverk i Sverige för att undersöka hur kontrollen idag 

sker samt ge förslag på innehåll i kontrollprogram avseende bland annat provtagning 

och datautvärdering utifrån den utvärdering som utförts vid Rökebo vattenverk som ex-

empel. 

1.2 Avgränsning av arbetet 
I denna rapport låg fokus på dricksvattenuttag vid vattentäkter som använder inducerad 

infiltration. Analys av råvattenkvalitet och modellering utfördes på data från Rökebo 

vattenverk som fallstudie då verksamheten tar ut vatten genom inducerad infiltration. 

Jämförelse av data gjordes med liknande vattentäkter som också använder sig av meto-

den. Undersökning av kontrollprogram begränsades till vattenverk i Sverige.  
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2 Bakgrund 

2.1 Naturlig grundvattenbildning 
Grundvatten bildas på naturlig väg när nederbörd i form av regn eller snö som smälter 

infiltrerar ner i marken. Infiltrerande nederbörd är ca 1 mm/dag i genomsnitt i Sverige 

(Hanson, 2000). Under sommaren sker ingen eller låg infiltration då vattnet från neder-

börden istället evapotranspirerar (Hanson, 2000). Ytvatten kan också infiltrera till 

grundvatten där marken står i hydraulisk kontakt med sjö, - eller vattendrag och grund-

vattenytan har än en lägre nivå än ytvattnet så en nedåtlutande hydraulisk gradient upp-

står (Knutsson & Morfeldt, 2002).   

 

Nederbörd och ytvatten som förflyttas genom marken upplever en kemisk förändring 

via processer i de olika marklagren innan det når grundvattnet. En svensk skogsmark 

(podsoljord, se Figur 1) består typiskt av förna, humuslager, blekjord och rostgjord som 

ligger ovanpå opåverkade marklager (C-horisonten) (Hanson, 2000). I förna och hu-

muslagret förmultnar organiskt material och humussyror bildas samtidigt som syre för-

brukas (Knutsson & Morfeldt, 2002). I blekjordslagret vittras naturligt förekommande 

mineral av humussyror och vattnets pH, alkalinitet samt hårdhet ökar med transport ge-

nom lagret (Hanson, 2000). I rostjordslagret sker en fastläggning av organiskt material 

genom adsorption och utfällning tillsammans med sekundära föreningar av järn och alu-

minium (Blomberg, 1999). I C-horisonten sker fortsatt avskiljning av organiskt material 

och ökning av pH, alkalinitet och hårdhet innan vattnet slutligen når grundvattenzonen. 

Vid övergången från nederbördsvatten till grundvatten jämnas temperaturen ut till runt 

årsmedeltemperatur samt virus och bakterier avdödas av under transporten (Hanson, 

2000). Grundvattnet blir ofta fritt från syre p.g.a. nedbrytning av organiskt material och 

lång uppehållstid i marken, vilket orsakar reducerande förhållanden där järn och mangan 

går i lösning (Hanson, 2000). 

 
Figur 1: Typisk podsolmark i Sverige. Figur hämtad från Forsling (2014). 
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2.2 Konstgjord grundvattenbildning 
Konstgjord grundvattenbildning uppnås genom förstärkning av naturlig grundvatten-

bildning med hjälp av artificiella infiltrationsmetoder av ytvatten. I Sverige används i 

huvudsak tre metoder för bildning av konstgjort grundvatten: bassänginfiltration, indu-

cerad infiltration och djupinfiltration (Hanson, 2000). Konstgjord grundvattenbildning 

används främst inom dricksvattenförsörjning, men är även applicerbart inom använd-

ningsområden som grundvattenvärme, temperaturutjämning för kylvatten och grundvat-

tennivåkontroll (Hanson, 2000). Inom dricksvattenförsörjning används konstgjord 

grundvattenbildning för ytvattenbehandling, vattenbehandling genom blandning av 

grund, - och ytvatten eller förstärkning av naturlig grundvattenbildning (Hanson, 2000).  

 

Infiltrerat vatten har generellt en relativt lång uppehållstid i marken och kan variera 

mellan några dagar till flera månader (Kuehn & Mueller, 2000). För att ett konstgjort 

grundvatten (infiltrerat ytvatten) ska räknas som grundvatten måste uppehållstiden över-

stiga fjorton dagar (Thuresson, 1994). Vattnets uppehållstid i marken är avgörande för 

råvattenkvaliteten vid uttag, längre uppehållstid ger generellt sett bättre vattenkvalitet 

(Svenskt Vatten, 2007). Det finns flera fördelar med att använda ett infiltrerat vatten 

istället för ett ytvatten: bland annat erhålls en jämnare årstemperatur, halter av organiskt 

material och virus minskar samt att vattnets pH, alkalinitet och hårdhet ökar (Forsling, 

2014). Föroreningar som partiklar, virus, joner, olika föreningar etc. tenderar att redu-

ceras under transport genom marken. Reducering av föroreningar sker främst genom 

filtrering, sorption, kemiska processer, mikrobiell nedbrytning och utspädning (Todd & 

Mays, 2005). Högst kvalitetsförbättring av infiltrerande vatten sker ofta i det syresatta 

toppskiktet vid bassänginfiltration där en filterhud av bakterier bryter ner organiskt 

material, minskar virus, - och bakteriehalter samt avskiljer järn och mangan (Hanson, 

2000). Vid inducerad infiltration sker biologisk nedbrytning och adsorption främst i den 

aktiva zonen mellan sjöbottnen och marken samt i lägre takt under transporten mellan 

ytvattnet och uttagsbrunnar (Hiscock & Grischek, 2002).  
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2.2.1 Inducerad infiltration 
Inducerad infiltration är en process som använts i mer än 100 år (Kuehn & Mueller, 

2000). Inducerad infiltration bygger på att markens naturliga stratigrafi nyttjas genom 

att pumpa ytvatten genom jordlager med hjälp av uttagsbrunnar för att på så sätt skapa 

en artificiell förstärkning av naturlig grundvattenbildning (Hanson, 2000). Vid pump-

ning tränger ytvatten in i närliggande jordlager med hydraulisk kontakt samtidigt som 

det sker en avsänkning av vattennivån, se Figur 2. Detta medför att en hydraulisk gradi-

ent skapas i riktning mot uttagsbrunnen och ytvattnet transporteras därigenom in i 

grundvattenmagasinet genom infiltrationszonen och blandas med naturligt förekom-

mande grundvatten (Johansson, 2009). Vid induceringen uppstår ofta okontrollerbara 

infiltrationsförhållanden vid sjöbottnen (Hanson, 2000). Det är därför ofta svårt att säga 

exakt var och hur mycket vatten som infiltrerar. Vid kontaktzonen mellan mark och 

sjöbotten bildas ett lager med låg genomsläpplighet på grund av igensättning av sedi-

ment, mikroorganismer och utfällning av järn och mangan (Hiscock & Grischek, 2002). 

  

 

 
Figur 2: Principskiss över inducerad infiltration. Baserad på figur från Johansson (2009). 

Enligt Hansson (2000) passerar ytvatten genom organiska strand- och bottensediment 

vid induceringen, se Figur 3. Vattnets syreinnehåll förbrukas vid nedbrytning av orga-

niskt material, samtidigt som koldioxid bildas i sedimentlagret. Järn fälls ut som hyd-

roxidkomplex och sedimenterar på botten (Forsling, 2014). I finsedimenten fortsätter 

organiskt material att brytas ner och kalcium löses ut från lokala mineral med hjälp av 

bildad kolsyra (Hanson, 2000). På grund av anaeroba förhållanden och förhöjda kolsy-

rahalter går även mangan i lösning i finsedimentlagret (Forsling, 2014). I de underlig-

gande grövre sedimenten fortsätter nedbrytning av organiskt material och upplösning av 
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mineral, men i långsammare takt. Detta på grund av att den effektiva kontaktytan mellan 

kornen och vattnet minskar med ökad kornstorlek (Hanson, 2000). 

 

 

 
Figur 3: Generell lagerföljd som vatten passerar igenom vid inducerad infiltration. Figur hämtad från Forsling 
(2014). 

 

Vid inducerad infiltration erhålls ofta relativt korta uppehållstider mellan infiltrations-

området och uttagsbrunnarna jämfört med metoder som bassänginfiltration, vilket kan 

leda till att råvattnets kvalitet inte alltid är fullgod. Vid korta uppehållstider uppstår 

bland annat större temperaturfluktuationer än vad som normalt sker vid bassänginfilt-

ration (Hanson, 2000). Det extraherade råvattnets kvalitet beror på ett flertal parametrar 

som ingående ytvattenkvalitet, mekanisk filtrering i marken, mikrobiell nedbrytning, 

uppehållstid och adsorptionsförmåga  (Ghazali, Adlan, & Rashid, 2015).  
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I Figur 4 visas en principskiss av de processer som orsakar förändringar i det inducerade 

vattnet. Marken mellan uttagsbrunn och ytvatten fungerar som en skyddsbarriär mot 

svängningar i vattenkvalitet som kan uppstå till följd av naturliga processer eller mänsk-

lig aktivitet (Kuehn & Mueller, 2000). Kvalitetsförbättring vid den inducerade infiltrat-

ionen bygger på naturliga processer där halten av partiklar, organiskt material, bakterier 

och virus minskar i vattnet med hjälp av bland annat filtrering, nedbrytning, adsorption 

och utspädning (Hiscock & Grischek, 2002). Ofta kan inte allt organiskt material i yt-

vattnet brytas ner om halterna är för höga, vilket leder till att organiskt material kan 

kvarstå i det bildade grundvattnet (Svenskt Vatten, 2008). Då syre successivt förbrukas 

under transporten i marken är ofta vattnet syrefritt vilket orsakar att järn och mangan 

går i lösning. Under transporten kan även vattnets kvävehalter, hårdhet och halten av 

svavelföreningar öka genom förändrade redoxförhållanden beroende på hur lång uppe-

hållstiden är (Hiscock & Grischek, 2002). För att avlägsna järn och mangan från råvatt-

net kan det behöva efterbehandlas, vilket ofta görs genom återinfiltration av vatten eller 

genom luftning (Hanson, 2000).   

 

 
Figur 4: Principskiss över processer som påverkar vattenkvalitet vid inducerad infiltration.  
Baserad på figur från Hiscock & Grischek (2002).  
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2.3 Vattenkvalitetsproblem, dess ursprung och möjliga åt-

gärder 
Det finns ett antal vattenkvalitetsproblem kopplade till dricksvattenuttag med hjälp av 

inducerad infiltration, bland annat temperatursvängningar, reducerande förhållanden 

och okontrollerabara infiltrationsförhållanden (Hanson, 2000). Nedan beskrivs några ty-

piska parametrar och dess ursprung som kan vara problematiska vid dricksvattenpro-

duktionen. 

2.3.1 Organiskt material 
Halten av organiskt material i marken påverkas av växtlighetens rottillväxt samt tillför-

sel av förnafall (Knutsson & Morfeldt, 2002). Olika organiska material mineraliseras 

olika snabbt, de mer svårnedbrytbara komponenterna bildar humussyror när de bryts ner 

(Hanson, 2000). Delar av humuskomplexen stannar kvar i markens översta lager, men 

en del löses upp och transporteras med infiltrerande vatten ner i marken (Knutsson & 

Morfeldt, 2002). 

Markens humushalt varierar regionalt. Höga halter humusämnen förekommer i områden 

med hög kolhalt i marken, t.ex. myrmarker eller områden med hög skogstäthet och även 

i sjöar med kort omsättningstid. Låga halter råder i områden med lite växtlighet och i 

stora sjöar med lång omsättningstid (Löfgren, Forsius, & Anderson, 2002).  

 

Vid inducerad infiltration minskar halten organiskt material i vattnet genom bland annat 

nedbrytning vid strandkanten och under transporten genom marken (Hanson, 2000). Hu-

mus färgar vattnet gult eller brunt och kan nyttjas av bakterier för tillväxt vilket kan 

orsaka sjukdomsframkallande organismer samt dålig lukt och smak (Löfgren, Forsius, 

& Anderson, 2002). För höga halter organiskt material i dricksvatten kan bilda cance-

rogena föreningar tillsammans med bland annat tillsatt klor (Hanson, 2000). Vid för-

höjda halter organiskt material försämras effekten av olika beredningsmetoder i distri-

butionsanläggningen (Livsmedelsverket, 2001). 

 

Halten organiskt material i vatten kan mätas på olika sätt, bland annat som kemisk sy-

reförbrukning (CODMn), totalt organiskt kol (TOC), löst organiskt kol (DOC) och vat-

tenfärg (Löfgren, Forsius, & Anderson, 2002). 

2.3.2 Järn 
Grundvattnets karaktär bestäms ofta av mineralsammansättning, gaser samt salter i mar-

ken (Todd & Mays, 2005). Järn kan förekomma i mineral, komplex eller som joner i 

vattnet. Grundvatten har ofta naturligt höga halter av järn men kan också tillföras dricks-

vatten på grund av utfällningar (Livsmedelsverket, 2001). Vattnets järnhalt kan kraftigt 

variera temporärt och påverkas generellt sett av förekomsten av organiskt material och 

hur hög vattennivån är (Knutsson & Morfeldt, 2002). Kombinationen av hög halt orga-

niskt material och hög vattennivå gör att syrefria förhållanden kan uppstå. Vid inducerad 

infiltration blir ofta vattnet syrefritt på grund av biologisk aktivitet i bottensedimenten, 

vilket förbrukar vattnets syre. När detta sker löses järn ut ur komplex eller mineral och 

går i lösning med hjälp av oxiderande bakterier (Hanson, 2000). Lösta anjoner som t.ex. 

arsenik i vattnet kan adsorberas och bindas på Järnhydroxider i marklager, vilka kan 

mobiliseras tillsammans med järnet vid reducerande förhållanden (Hanson, 2000).  
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När järn löst i grundvatten kommer i kontakt med syre oxideras jonerna och fälls ut som 

bland annat hydroxider (Todd & Mays, 2005). Detta kan leda till igensättningar i uttags-

brunnar och ledningar om alltför höga halter återfinns (Hanson, 2000). Höga järnhalter 

kan också ge dricksvatten en dålig lukt, färg och smak samt orsaka textilskador vid 

tvättning (Livsmedelsverket, 2001). Det inducerade vattnet är ofta järnrikt på grund av 

relativt lång uppehållstid samt reducerande förhållanden. Därför måste vattnet ofta ef-

terbehandlas, vilket kan göras genom till exempel luftning eller återfiltrering (Hanson, 

2000). 

2.3.3 Mangan 
Mangan går ofta i lösning vid inducerad infiltration i samband med nedbrytning av or-

ganiskt material i bottensediment tillsammans med de anoxiska förhållanden som ty-

piskt återfinns i grundvatten (Hanson, 2000). Manganhalter i dricksvatten högt över rikt-

värden (se Tabell 2) tillsammans med mangan i bröstmjölksersättning kan ge risk för 

nervskador hos barn (Livsmedelsverket, 2001). Mangan kan också orsaka utfällningar i 

ledningsnät, färga dricksvattnet och orsaka skador på textiler vid tvätt 

(Livsmedelsverket, 2001). Manganhalterna i det inducerade vattnet är ofta relativt höga 

och vattnet måste efterbehandlas. Detta görs i samband med avskiljningen av järn, t.ex. 

med hjälp av luftning, kemikaliefällning eller återfiltrering av vattnet (Hanson, 2000). 

2.3.4 Turbiditet 
Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet. Ju grumligare vatten desto högre turbiditet. 

Grumligheten kan bero på både organiska och oorganiska partiklar i vattnet (Hanson, 

2000). Höga turbiditetsvärden kan innebära en reduktion i desinfektionseffektiviteten i 

vattenverket. Onormala ökningar av turbiditet kan öka risken för bakterietillväxt och 

därigenom smittspridning via vattnet (Livsmedelsverket, 2001). Vattnets turbiditet 

minskar generellt sett kraftigt efter infiltration men vatten med alltför höga turbiditets-

värden kan orsaka igensättning i finkorniga marklager vilket försämrar infiltrationsför-

mågan (Hanson, 2000). I en studie om Svenska ytvattens virus och bakterieinnehåll 

framkom att vattnets turbiditet hade en god korrelation med mikrobiella föroreningar i 

vattnet (Ansker, o.a., 2013). Enligt Amburgey et al. (2005) finns också en korrelation 

mellan turbiditet och förekomsten av Cryptosporidium men det går inte anta att organ-

ismen inte förekommer i obehandlade vatten med låg turbiditet. 

2.3.5 Färgtal 
Vattnets färg beror på organiska eller oorganiska partiklar i vattnet. Det organiska 

materialet som färgar vattnet är humus och de oorganiska partiklarna är ofta järnför-

eningar (Livsmedelsverket, 2001). Höga halter av humus ökar risken för hygieniska vat-

tenproblem då det främjar bakterietillväxt och kan göra vattnet estetiskt otillfredsstäl-

lande (Forsling, 2014). Höga färgtal kan försämra effekten av UV-desinfektion i vatten-

verket (Livsmedelsverket, 2001). 

2.3.6 Temperatur 
Hastigheten på kemiska reaktioner och bakteriell tillväxt ökar med tilltagande tempera-

tur. Dålig lukt och smak kan uppkomma av förhöjd temperatur (Livsmedelsverket, 

2001). Vid inducerad infiltration varierar ofta det konstgjorda grundvattnets temperatur 

med säsongsvariationer i ytvattnet och temperaturutjämningen är ofta undermålig jäm-

fört med t.ex. bassänginfiltration (Hanson, 2000). Vattnets temperatur har också be-

dömts som en nyckelfaktor till vattenkvalitet då den påverkar mikrobiologisk aktivitet 

under infiltrationen (Song-Bae & Corapcioglu, 2002). 
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2.3.7 Mikrobiella föroreningar  
Vattenburen smitta kopplad till allmän dricksvattenförsörjning är den största hälsoris-

ken enligt världshälsoorganisationen (WHO). Särskilt har Giardia och Cryptosporidium 

pekats ut som risker i samband med dricksvattenförsörjning (Svenskt Vatten, 2011). 

Förekomst av fekala koliforma organismer är också en risk för dricksvattenförsörj-

ningen. Dessa härstammar från människor och djurs avföring och kan komma i kontakt 

med dricks, - och råvatten genom till exempel utsläpp av avloppsvatten (Todd & Mays, 

2005).  

 

Sjukdomsframkallande mikroorganismer kallas för patogener (Lundberg-Abrahamsson, 

Ansker, & Heinicke, 2009). I Sverige finns studier som visar att ett antal patogener har 

en god överlevnadsförmåga i Svenska yt- och grundvatten och att dessa är mer vanligt 

förekommande i ytvattentäkter än man tidigare trott. Avskiljningseffektiviteten av pa-

togener varierar mycket mellan olika reningsprocesser och olika typer av mikroorgan-

ismer (Lundberg-Abrahamsson, Ansker, & Heinicke, 2009). Många svenska vattenverk 

har otillräckligt med skyddsbarriärer mot virus och parasiter då dessa ofta är resistenta 

mot konventionella desinfektionsmetoder som klorering (Svenskt Vatten, 2007). I 

grundvattentäkter är virusavskiljningen i marken högst lokal och kan snabbt förändras 

vid extrem nederbörd som kan förkorta uppehållstiden eller översvämma området med 

förorenat vatten (Svenskt Vatten, 2007). 

 

Det sker mellan ett och tretton sjukdomsutbrott från vattenburna smittor varje år i Sve-

rige med ca 900 insjuknade som medianvärde (Svenskt Vatten, 2011). Mellan 1995-

2003 skedde ungefär 70 % av utbrotten vid små vattenverk och de flesta av dessa vid 

grundvattenverk utan tillräckliga mikrobiologiska skyddsbarriärer (Lindberg & 

Lindqvist, 2005). Dock kunde det största antalet insjuknade personer korreleras till 

större ytvattenverk under samma tidsperiod då dessa försörjer fler människor. 2010 upp-

täcktes patogener i dricksvattnet i Östersund vilka hade kommit in i ledningsnätet via 

avloppspåverkat vatten. Utbrottet ledde till att 27 000 blev smittade 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). I USA drabbades 400 000 personer av Cryptosporidium 

år 1993. Anläggningen som distribuerade vattnet var godkänd enligt amerikanska nor-

mer (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Vanliga kemiska och mikrobiella analyser på dricksvatten går inte att använda effektivt 

för att utvärdera huruvida det finns en kontamineringsrisk för vattnet av patogener enligt 

(Ansker, o.a., 2013) och (Lundberg-Abrahamsson, Ansker, & Heinicke, 2009). Prov-

tagning av indikatororganismer i utgående dricksvatten från vattenverket ska göras en-

ligt svensk lagstiftning men det är ofta otillräckligt för att ta reda på huruvida det finns 

en smittorisk. Detta på grund av att indikatororganismer inte alltid är representativa, 

analyser är tidskrävande samt att det är svårt att upptäcka patogener i låga halter med 

diskontinuerlig provtagning (Lundberg-Abrahamsson, Ansker, & Heinicke, 2009). Det 

finns däremot metoder som arbetar förebyggande mot mikrobiella föroreningar, bland 

annat en så kallad QMRA-analys. Modellen kan byggas upp för att undersöka huruvida 

vattenverket har tillräckligt med skyddsbarriärer mot mikrobiella föroreningar och hur 

stor risken är att drabbas av smitta (Lundberg-Abrahamsson, Ansker, & Heinicke, 

2009). Det finns enklare liknande riskanalyser som kan utföras, till exempel en så kallad 

mikrobiologisk barriäranalys (MBA) (Svenskt Vatten, 2015). 

 

Vid inducerad infiltration sker reducering eller eliminering av bakterier och virus under 

transporten från ytvatten till uttag av råvatten men det är oklart vilka processer det är 
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som påverkar avskiljningen (Hiscock & Grischek, 2002). Bakteriers rörelse i grundvat-

ten styrs huvudsak av advektion och dispersion samt genom deposition på ytor i marken 

enligt (Song-Bae & Corapcioglu, 2002). Möjligtvis fungerar marken som ett mekaniskt 

filter då en del patogener fäster på partiklar (Lundberg-Abrahamsson, Ansker, & 

Heinicke, 2009) och kan fällas ut eller adsorberas på ytor under transporten. 

 

För att kunna säkerhetsställa dricksvattenförsörjningen behövs välskyddade vattentäkter 

för att undvika kontaminering och tillräckligt med effektiva mikrobiologiska barriärer 

(Svenskt Vatten, 2011). Det finns två typer av barriärer: avskiljning och inaktivering av 

mikroorganismer. Avskiljning bygger på att organismer reduceras genom fällning och 

filtrering och fungerar bra på vissa patogener, men inte alla (Lundberg-Abrahamsson, 

Ansker, & Heinicke, 2009). Exempelvis är reduktionen av antalet protozoer (Cryptospo-

ridium och Giardia) inte alltid tillräcklig vid avskiljningen. Inaktivering bygger på des-

inficering av vattnet genom till exempel klorering eller UV-ljus och fungerar effektivt 

på till exempel Cryptosporidium (Lundberg-Abrahamsson, Ansker, & Heinicke, 2009). 

Höga halter humusämnen i vatten bidrar till ökad bakterietillväxt (Forsling, 2014) och 

ju högre halt organiskt material som finns i råvattnet desto sämre fungerar inaktive-

ringen av patogener då det organiska materialet kan bilda olika föreningar i vattnet med 

dålig desinfektionsförmåga som följd (Svenskt Vatten, 2011). 
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2.4 Klimatförändringars påverkan på vattenkvalitet 
På grund av mänsklig aktivitet och utsläpp förväntas bland annat jordens yttemperatur 

öka med ca 2 grader till år 2100 tillsammans med fler och kraftigare skyfall och vatten-

avrinning  (IPCC, 2014). Detta förväntas leda till försämrad vattenkvalitet i form av 

förhöjd ytvattentemperatur, ökad tillrinning av föroreningar och näringsämnen samt 

ökad sedimenteringstakt i sjöar (Cisnero, o.a., 2014). I Sverige innebär klimatföränd-

ringar bland annat att medeltemperaturen förväntas öka tillsammans med nederbörden 

och frekvensen av skyfall (Statens offentliga utredningar, 2016). I en enkätundersökning 

av 33 stycken ytvattentäkter svarade 20 stycken av dessa att trender av ökande humus-

halter, grumlighet, temperatur och algstörningar upptäckts (Svenskt Vatten, 2007). I och 

med klimatförändringar förväntas risken för mikrobiell förorening i både ytvatten och 

grundvatten öka genom högre frekvens av extremväder vilket kan leda till översväm-

ning, högre avrinning från jordbruksmarker och bräddning av avloppsvatten (Lundberg-

Abrahamsson, Ansker, & Heinicke, 2009). Extremväder kan orsaka mobilisering av 

olika föroreningar som kan komma i kontakt med råvattnet och förorena vattentäkten 

(Svenskt Vatten, 2007). 

 

Klimatförändringar kan leda till att vattenrening med hjälp av inducerad infiltration för-

ändras (Forsling, 2014). Detta på grund av att ökad nederbörd leder till en brantare hyd-

raulisk gradient mellan sjövatten och uttagsbrunnar vilket förkortar uppehållstiden och 

ger sämre kontakt mellan det infiltrerande vattnet och marken (Forsling, 2014). Höga 

flöden från skyfall kan leda till att flodbädden eroderas och kan försämra filtreringsef-

fektiviteten (Hiscock & Grischek, 2002). På grund av induceringen kan föroreningar 

som spolats med vid höga flöden transporteras med det infiltrerande vattnet och påverka 

vattenkvalitén i vattentäkten (Ray, Soong, Lian, & Roadcrap, 2002).  
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Under 1990-talet uppstod stora problem med vattenrening på grund av ökande halter 

organiskt material i råvattnet i södra Sverige och sydöstra Norge (Se Figur 5), vilket 

konsekvent ökat kostnader för vattenrening (Löfgren, Forsius, & Anderson, 2002). I 

England har ökning av humushalter i vattendrag också observerats sedan 1990-talet 

(Cisnero, o.a., 2014). Ökningen av organiskt material beror troligtvis på ökade neder-

bördsmängder som konsekvens av klimatförändringar, förändrad markanvändning (t.ex. 

skogsbruk) och återhämtning från svavelutsläpp (Forsling, 2014). Enligt Löfgren et al. 

(2002) har ytvattnets omsättningstid stor innebörd för humushalten i vattnet då sjöar 

med kort omsättningstid snabbt påverkas av humusläckage från marken vid regnfall me-

dan ett vatten med lång omsättningstid inte påverkas lika kraftigt. Ökande halter av hu-

mus i ytvatten tycks korrelera med blötare perioder med ökad medelnederbörd över flera 

år. Enligt Löfgren et al. (2002) kan detta bero på att grundvattennivån höjs över tid, 

vilket får vattnet att komma i kontakt med ytnära humusrika jordar och transportera med 

sig större mängder organiskt material.  

 

 

 
Figur 5: Område med signifikant ökning av TOC i sjöar under åren 1990-1999 (Löfgren, Forsius, & Anderson, 2002). 

Klimatförändringar kommer förmodligen medföra stora kostnader för anpassning av 

vattenrening i Sverige. Svenskt Vatten (2007) uppskattar grovt att den totala kostnaden 

för klimatanpassning av dricksvattenförsörjning kommer uppgå till minst 7.5 miljarder 

till år 2100. Av detta ingår ca 700 miljoner i kostnad för avskiljning av humusämnen i 

ytvatten och 125 miljoner för avskiljning av ökade mängder naturliga föroreningar i 

grundvatten.  
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2.5 Kontroll av vattenverksamhet 

2.5.1 Tillstånd 
En vattenverksamhet är en verksamhet vars syfte är att ändra vattnets djup eller läge, 

avvattna mark, leda bort eller tillföra vatten. En vattenverksamhet är antingen tillstånds-

pliktig eller anmälningspliktig beroende på dess påverkan på närområdet och verksam-

hetens omfattning  (Länsstyrelsen Gotland, 2016). Tillstånd söks från mark och miljö-

domstol i enlighet med MB 11 kap (dricksvattenuttag genom inducerad infiltration in-

nefattas av dessa tillstånd). Det går att få dispens från tillståndsplikten enligt miljöbalken 

11 kap 12§ om det är uppenbart att ingen påverkan från verksamheten på vattenförhål-

landen kommer ske hos varken enskilda eller allmänna intressenter (Sveriges Regering, 

1998). En verksamhetsutövare av grundvattenuttag ska söka tillstånd för sin verksam-

het, men det är upp till denna att kunna bevisa att det inte förekommit någon negativ 

påverkan på närmiljön sedan verksamhetsstart ifall en dispyt skulle uppstå och inget 

tillstånd hafts (Naturvårdsverket, 2008). Det finns många äldre grundvattentäkter som 

inte har tillstånd för sin verksamhet enligt A. Sjöstrand (pers. kommunikation, novem-

ber 2016). Synen på användning av vattenresurser har förändrats över tid. Tidigare har 

samhällets och beslutsfattares syn på vattenresurser varit att de funnits till för att explo-

ateras, men i nutid bedöms naturen ha ett egenvärde vilket bör tas i hänsyn till vid dom-

slut (Naturvårdsverket, 2008). Historiskt sett har många vattentäkter inte haft tillstånd 

för sin verksamhet vilket kan ha lett till att kontroll av områdespåverkan och råvatten-

kvalitet inte alltid utförts på ett tillfredsställande sätt. Detta är någonting som håller på 

att ändras i samband med att fler vattentäkter söker tillstånd samt att domstolar ställer 

hårdare krav på kontroll och uppföljning enligt miljöbalken än vad som möjligtvis gjor-

des med tidigare lagstiftning. Det är oklart varför så många verksamhetsutövare inte haft 

tillstånd tidigare. Det kan bero på att domstolar inte var lika hårda med sina bedöm-

ningar historiskt sett och att det var lätt att få dispens eller att verksamheten togs i drift 

innan miljöbalken togs i bruk. 

 

Så fort en verksamhet är tillståndspliktig gäller att verksamhetsutövaren ska utöva egen-

kontroll för att förhindra skada eller olägenhet på människa eller miljö enligt MB 26 kap 

19 § (Sveriges Regering, 1998). I samband med tillståndsansökan används ibland ett 

kontrollprogram för att påvisa att verksamheten kommer följa de villkor, föreskrifter 

och förordningar som gäller enligt miljöbalken och förordningen (1998:901) om verk-

samhetsutövarens egenkontroll  (Länsstyrelsen, 2012). Det görs skillnad på kontrollpro-

gram enligt förordningen (1998:901) om egenkontroll och kontrollprogram vid en till-

ståndsansökan för vattenverksamheten. Ett eventuellt kontrollprogram som tas fram i 

samband med tillståndsansökan skiljer sig från verksamhetens skyldighet till egenkon-

troll (Förordning 1998:901) i den mån att kontrollprogrammet framkommer oftast på 

begäran av mark och miljödomstolen eller från verksamhetsutövarens egna initiativ och 

är specifik för varje dom och område.  

2.5.2 Egenkontroll  
Verksamhetsutövaren med tillståndsplikt är skyldig att kontrollera sin verksamhet så att 

inte skada eller olägenheter på människors hälsa eller miljö uppstår enligt miljöbalken 

26 kap 19 §. Vid grundvattenuttag sker områdespåverkan genom sänkta grundvattenni-

våer, vilket kan orsaka sättningar samt möjligtvis negativ påverkan på närliggande pri-

vata brunnar. Verksamhetsutövaren ska genom egna undersökningar eller på annat sätt 

hålla sig underrättad om verksamhetens miljöpåverkan. Detta kan göras genom att upp-
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rätta ett egenkontrollprogram för att kontrollera vattenkvalitet vid uttagsbrunnar, vatte-

nintag eller andra delar i vattenförekomsten (Statens offentliga utredningar, 2016). 

Undersökning av miljöpåverkan kan också utföras genom egna undersökningar vilka 

inte specifikt är kopplade till verksamhetens egenkontrollprogram. Verksamhetsutöva-

ren ska lämna förslag på kontrollprogram om tillsynsmyndigheten begär det (Sveriges 

Regering, 1998). Syftet med ett egenkontrollprogram är att tidigt kunna upptäcka om 

förändring i vattenkvalitet eller om avvikelser för kvalitetsmål skulle uppstå. Insamlade 

data ger värdefull information över årsvariationer och kan användas för att revidera vat-

tenskyddsföreskrifter (Statens offentliga utredningar, 2016). 

2.5.2.1 Egenkontrollprogrammets innehåll 
Kontrollprogram för tillståndspliktiga verksamheter skiljer sig för olika verksamheter 

då miljöpåverkan är områdes, - och verksamhetsspecifik. Från Länsstyrelsen (2012) 

finns råd om hur ett egenkontrollprogram kan se ut med rubricering och rekommendat-

ioner om innehåll: 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Beskrivning av verksamheten och dess miljöpåverkan, t.ex. vattenavsänkning och kva-

litetsförändringar i samband med verksamhetsdrift. Dimensionering av utrustning, do-

sering av kemikalier och utsläpp till miljö kan beskrivas.  

 

Gällande tillståndsbeslut 

Sammanfattning av befintliga tillstånd för verksamheten, beslutande myndighet, datum 

samt gällande tillståndsvillkor. Under denna rubrik anges även hur efterlevande av fö-

reskrifter och förordningar kontrolleras.  

 

Utsläpps,- och provtagninspunkter 

Visuell lokalisering av potentiella utsläppspunkter och provtagningspunkter på karta el-

ler ritning. Beskrivning av diffusa utsläpp och hur dessa kontrolleras ska beskrivas. Re-

levanta parametrar och provtagninsfrekvens ska beskrivas för att påvisa hur kontroll av 

miljöpåverkan efterföljs.    

 

Provtagningsmetod och analys 

Provtagning måste utföras av någon som har tillräcklig kunskap genom utbildning inom 

provtagning enligt SNFS 1990:11 eller likvärdig vetskap. Provtagningsinstruktioner an-

gående metod, frekvens och analys bör framgå. 

 

Journalföring 

Insamlad data vilken används för att säkerställa att verksamheten följer givet verksam-

hetstillstånd. Journalförd data kan innebära t.ex. utsläpp, kemikalieförbrukning och 

pumpdata. Journaler skall sparas i minst fem år.  

 

Besiktningsfrekvens av verksamhet och kontrollprogram 

Besiktning av verksamheten ska utföras av en sakkunnig tredje part, t.ex. konsult och 

tillsynsmyndighet ska ges möjlighet att närvara vid besiktning. En besiktningsrapport 

skall sammanställas med slutsatser och åtgärdsplan efter besiktningens utförande.  

 

Rapportering  
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Vid normal drift bör utsläppsmätningar kontinuerligt rapporteras in till kontrollmyndig-

heter och om avvikelser från riktvärden skett, troliga orsaker till detta samt vidtagna 

åtgärder för att undvika framtida avvikelser.  

Om allvarligare driftstörningar eller avvikelser skett som på något sätt skulle kunna leda 

till skada eller olägenhet för människa eller miljö ska verksamhetsbedrivaren rapportera 

detta till tillsynsmyndigheten. Rutiner ska finnas för hur rapportering av händelsen sker, 

dess konsekvenser, orsaker, vidtagna åtgärder, tidsplan för åtgärder och hur liknande 

händelser kan undvikas i framtiden.  

 

Riskbedömning och skyddsåtgärder 

Beskrivning av skyddsåtgärder, riskanalyser och riskbedömningar som utförs på konti-

nuerlig basis av verksamhetsutövaren för att minimera riskerna för negativ miljöpåver-

kan.  
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2.5.3 Råvattenkontroll 
Råvattenkontroll är en viktig del av verksamheten. För att kunna producera ett bra 

dricksvatten krävs kännedom om råvattnets beskaffenhet och dess variation över tid. 

Det finns vissa riktvärden som råvattnet bör klara för att vattnet ska anses ha god kvali-

tet, se Tabell 1 (Svenskt Vatten, 2008). Det finns idag inget krav på råvattenkontroll hos 

dricksvattenproducenter men det rekommenderas att provtagning görs, dock kan det 

ställas krav på producenten att vidta åtgärder för att skydda råvattnet om behövligt 

(Svenskt Vatten, 2008). En del verksamhetsutövare tar med råvattenkontroll vid till-

ståndsansökan om vattenuttag som ett kriterie för tillstånd av mark och miljödomstolen 

(Vatten och Miljöbyrån, 2015). 

 

Vissa verksamhetsutövare har ställt frågan varför utförlig råvattenkontroll är nödvändig 

då tillsynsmyndigheter ofta inte har tid att göra någon uppföljning av insamlade data. 

Under 2017 förväntas en ändring dricksvattendirektivet (2001:30) i enlighet med EU´s 

dricksvattendirektiv göras så att kontroll och åtgärder för vatten måste göras genom hela 

produktionskedjan, från råvatten till färdigt dricksvatten  (Statens offentliga utredningar, 

2016). Detta innebär att råvattenkontroll kommer bli en mycket större del i dricksvat-

tenproduktionen än i dagsläget. 

I Tabell 1 nedan visas rekommenderade riktvärden för vattenkvalitet att följa hos några 

parametrar. 
Tabell 1: Riktvärden för råvatten enligt branschriktlinjer (Svenskt Vatten, 2008). 

Parameter Enhet Riktvärde 

CODMn mg/l O2 <10 

pH - 5,5<pH<9 

Järn (Fe) mg/l <1 

Mangan (Mn) mg/l <0,3 

Färg mg/l Pt <100 

Turbiditet FNU - 

E.coli cfu/100 ml Ytvatten: <500 st, 

grundvatten: ej påvi-

sad 

Koliforma bakterier cfu/100 ml Ytvatten: <5000 st, 

grundvatten: ej påvi-

sad 
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2.5.4 Dricksvattenkontroll 
En god dricksvattenkvalitet är en viktig del av människors välbefinnande. Samtidigt har 

antalet vetenskapliga publikationer om vattenrelaterade hälsoproblem ökat linjärt det 

senaste årtiondet över hela världen (Sweileh, Zyoud, Al-Jabi, Sawalha, & Shraim, 

2016). Utgående dricksvatten från vattenverket och hos användaren har kvalitetskrav på 

sig enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Dricksvat-

ten kan klassas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Vattnet har krav på 

sig att hålla en god kvalitet med avseende på mikrobiella, kemiska och fysikaliska pa-

rametrar. Kontroll av dricksvattenkvalitet ska utföras på reguljär basis beroende på 

bland annat antal abonnenter vid vattenverket med hjälp av Livsmedelsverkets föreskrif-

ter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001). I Tabell 2 visas rikt-

värden för några parametrar enligt Livsmedelsverket (2001). 

 

Det har uppskattats av en utredning från staten att dricksvattenkontrollen har förbättrats 

något över tid i Sverige men också varierar kraftigt i landet. Det bedömdes att brister 

fanns i kontroll av dricksvatten och att kontrollmyndigheter bör lägga mer resurser på 

dricks, - och råvattenkontroll (Statens offentliga utredningar, 2016).  

 
Tabell 2: Riktvärden hos dricksvatten för olika mätparametrar (Livsmedelsverket, 2001) 

Parameter Tjänligt med anmärk-

ning 

Otjänligt 

CODMn 4 mg/l O2
(1) Redogörs ej 

Järn 0,1 mg/l Fe(1): 0,2 mg/l 

Fe(2) 

Redogörs ej 

Mangan 0,05 mg/l Mn(2) Redogörs ej 

Temperatur 20 °C Redogörs ej 

Färg 15 mg Pt/l(1): 30 mg Pt/l(2) Redogörs ej 

Turbiditet 0,5 FNU(1): 1,5 FNU(2) Redogörs ej 

E.koli - Påvisad 

Koliforma bakte-

rier 

- 10 st/ 100 ml 

1 = Utgående dricksvatten 

2 = Dricksvatten hos användaren  

2.5.5 Tillsynsmyndigheter för dricksvattenproduktion 
Syftet med verksamhetstillsynen är att förhindra att skada eller negativ påverkan upp-

kommer på miljön i samband med grundvattenuttag samt att säkerhetsställa en god 

dricksvattenkvalitet hos abonnenter. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för själva vat-

tenuttaget och dess påverkan Kommunen kan överta tillsynen av grundvattenuttag om 

denne anhåller om det. Kommunens miljökontor sköter tillsynen av dricksvattenkvalitet 

enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) för att säkerhetsställa att dricksvattnet 

är tjänligt. 
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2.6 Utvärdering och uppföljning av data 
Provtagning och analys av råvatten i Sverige är i behov av förbättring, integration mel-

lan miljökontroll och dricksvattenproduktion behöver överses samt återkoppling mellan 

vattenmyndigheter och dricksvattenproducenten utökas (Statens offentliga utredningar, 

2016). Insamlade data är ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna upptäcka vattenkva-

litetsförändringar och kan användas vid utformning eller revidering av vattenskyddsfö-

reskrifter (Statens offentliga utredningar, 2016). Samtidigt finns det lite värde i att utföra 

provtagningar om ingen uppföljning av resultat sker eller om dessa inte utförs kontinu-

erligt, varför ett välutformat kontrollprogram kan vara en viktig del i verksamheten. Det 

finns många olika sätt att utvärdera insamlade data men färre som är relativt enkla att 

utföra och inte kräver alltför mycket tid av den som analyserar resultaten. Nedan besk-

rivs de metoder som använts för analys av de data som samlats in i enlighet med kon-

trollprogrammet för dricksvattenproduktionen i Rökebo samt som tagits fram i samband 

med olika undersökningar i området. 

2.6.1 Principalkomponentanalys  
Principalkomponentanalys (PCA) används frekvent inom många olika vetenskapliga di-

scipliner för att analysera stora mängder data och extrahera relevant information 

(Shlens, 2005). Metoden används för att karaktärisera de parametrar vilka har en stor 

variation. PCA är ett sätt att reducera antal parametrar som studeras genom att analysera 

vilka av parametrarna som varierar mest och därefter kunna förkasta de variabler som 

har låg variation då dessa har liten påverkan på datavariationen (Anderson, 1984). Med 

hjälp av PCA kan komplexa dataset förenklas och användas till att synliggöra underlig-

gande strukturer (Shlens, 2005). PCA har använts tidigare av bland annat Monjerezi et 

al. (2010) för analys av vattenkvalitetsförändringar i uttagsbrunnar i Kanada. 

 

Metoden bygger på att den totala variationen i data i huvudsak kan förklaras med hjälp 

av minst två axlar (principalkomponenter), e.g. F1 samt F2 (Pennsylvania State 

University, 2016). Dessa axlar korrelerar olika starkt med de parametrar som använts i 

analysen. Med hjälp av analysen kan antalet variabler minskas till de som är relevanta 

för axlarna och underliggande samband lättare identifieras.  

2.6.2 Tidsserieanalys 
Trendanalyser kan utföras på data som förändras över tid. Linjär regression är en metod 

för att skapa en funktion som passar observerade data genom att använda det linjära 

regressionssambandet Y = a + b*x (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012). Detta förklarar hur en parameter Y linjärt förändras över tid. I samband med 

linjära analyser används koefficienten R2 som ett mått på hur stor del av variationen som 

kan förklaras med hjälp av regressionssambandet. R2 varierar mellan 1 och 0: ett högt 

värde innebär låg avvikelse mellan observationer och regressionssamband medan ett 

lågt värde innebär en dålig approximation av data (Andersson, Jorner, & Ågren, 2007). 

Regressionsanalyser kan även användas för att göra framtida prognoser av data från 

tidsserier, förutsatt att förändringen är konstant.  

2.6.3 Korrelationsanalys 
Korrelation mellan parametrar kan undersökas på olika sätt. En vanlig metod för att 

skatta ett linjärt samband mellan två parametrar är att använda Pearsons produktmo-

mentkorrelationskoefficient, r. Koefficienten varierar mellan -1 och 1 och visar styrkan 

samt riktningen på det linjära sambandet mellan två stycken parametrar (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012). Sambandet mellan parametrarna antas kunna 
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beskrivas med en rät linje: ju högre koefficienten är desto bättre kan observationernas 

läge estimeras av linjen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012).  En ko-

efficient på -1 tyder på ett fullständigt negativt samband och en koefficient på 1 innebär 

ett fullständigt positivt samband mellan två parametrar. Om koefficienten ligger nära 

noll finns inget linjärt samband mellan parametrarna, dock kan det finnas ett ickelinjärt 

samband som inte upptäcks med hjälp av Pearsons metod (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012).  

2.6.4 Modellering av grundvattenflöde 
Syftet med en grundvattenmodell är främst att försöka beskriva verkliga flödesförhål-

landen i marken med hjälp av matematiska samband vilket kan användas för att upp-

skatta grundvattnets strömningsriktning, vattnets uppehållstid och avsänkningsområde 

vid uttag av vatten (Todd & Mays, 2005). Ett antal olika modellverktyg finns tillgäng-

liga på marknaden, bland annat MODFLOW och GMS. MODFLOW är ett av de mest 

använda programmen för simulering av grundvattenflöden (Boyce, Nishikawa, & yeh, 

2015). GMS används främst för modellering av flöden, men kan även användas för att 

bland annat uppskatta föroreningsspridning i grundvatten (Borah & Bhattacharjya, 

2014).  

 

Grundvattenmodellering kan användas för att förutse förändringar i ett betraktat system 

genom ändring av modellparametrar. Osäkerheten för dessa prognoser påverkas ofta av 

hur bra modellen passar verkligheten och kan begränsas av hur mycket indata som finns, 

felbedömd yttre påverkan på systemet och konceptuella fel i modellen (Todd & Mays, 

2005). En modell ger därför sällan en helt korrekt bild av verkligheten men kan vara ett 

användbart verktyg för att förstå grundvattensystem och användas till beslutsfattning.  
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3 Metod 

3.1 Litteraturstudie 
I samband med examensarbetets start gjordes en litteraturstudie inom ämnet inducerad 

infiltration och grundvattens beskaffenhet genom att använda universitetets vetenskap-

liga databaser som Web of Science och ScienceDirect Journals. Sökningarna begränsa-

des till studier från områden med liknande klimat som Sverige. Ett antal rapporter från 

svenska dricksvattenorganisationer erhölls från universitetsbiblioteket samt genom sök-

ning på internet. Dessa publikationer beskriver erfarenheter från svensk dricksvatten-

produktion och olika utredningar som utförts. I huvudsak lades fokus på efterforskning 

av råvattnets beskaffenhet vid inducerad infiltration och hur den kontrollerats. 

 

3.2 Beskrivning av studieområden 

3.2.1 Rökebo 
Det studerade området Rökebo ligger beläget strax norr om Sandviken. Sandviken till-

hör Gävleborgs län och är belägen ca två mil utanför Gävle (se Figur 6). Årsunda vat-

tenverk, vilket en del data hämtats in från (se jämförelse av data i Figur 24), ligger be-

läget söder om Sandviken. Rökebo vattenverk tillsammans med Årsunda vattenverk till-

handahåller Sandviken, Kungsgården, Åshammar, Storvik och Gästrike-Hammarby 

med dricksvatten. Genomsnittslig vattenförbrukning för Sandviken med omnejd uppgår 

till ca 160 l/s (Vatten och Miljöbyrån, 2014).  

 
Figur 6: Översiktskarta för Sandviken (Eniro, 2016). 

Rökebo vatten-

verk 

Årsunda  
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Vattnet som pumpas upp och bereds till dricksvatten vid Rökebo vattenverk är en bland-

ning mellan inducerat ytvatten från Öjaren och Lillsjön samt naturligt bildat grundvat-

ten. Tidigare var råvattnet för Rökebo Vattenverk baserat enbart på ytvatten från sjön 

Öjaren men verksamhetsutövaren har övergått till grundvattenuttag med hjälp av indu-

cerad infiltration. Detta med anledning av att ytvattnet har relativt dålig kvalitet på grund 

av sjöns ringa storlek och grunda djup. Innan vattenverket började använda inducerat 

grundvatten i större utsträckning uppgick kostnaderna för kemikalieanvändning till 1,8 

miljoner kronor per år för behandling av ytvatten (Vatten och Miljöbyrån, 2014). Öjaren 

och Lillsjön har förhöjda halter av bland annat organiskt material, färg, bakterier och 

temperatur sommartid, vilket inneburit att råvattnet varit kostsamt att behandla för 

dricksvattenberedning. Enligt anställda på vattenverket har Öjarens vattenkvalitet för-

sämrats över tid och ibland har ytvattnet en dålig lukt.  
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I dagsläget pumpas inducerat ytvatten från Lillsjön och till viss del Öjaren genom den 

s.k. Enköpingsåsen (se Figur 7) där det blandas med naturligt grundvatten. Enköping-

såsen består i huvudsakligen av grus och sand och har ett djup på ca 10–20 m vid om-

rådet kring Rökebo vattenverk. Åsen är ett grundvattenmagasin för området, vilket till-

förs vatten från nederbörd på en yta uppskattad till ca 2 km2 samt inducera ytvatten från 

Öjaren. I närområdet består marken huvudsakligen av postglaciala sediment, morän 

samt inslag av organiska jordarter och lera (se Figur 7) (Sveriges Geologiska 

Undersökning, 2016). Det finns områden kring åsen med ytligt berg där jorddjupet är 

ungefär 4–5 meter som minst, enligt en geofysisk studie som tidigare utförts (Geovista, 

2013).  

 
Figur 7: Enköpingsåsens (grönmarkerad) utsträckning, kringliggande jordarter och vattnets naturliga flödesrikt-
ning vid Rökebo. Den röda ovalen markerar ungefärligt avgränsningsområde för GMS modell (se kapitel 4.1.4). 
Modifierad från SGU (2016).  

Naturlig grundvattenbildning i området har tidigare bedömts till ca 10 l/s (Forsling, 

2014) men i samband med introduktion av inducerad infiltration har möjliga uttags-

mängder vatten uppskattats till maximalt 125 l/s (Vatten och Miljöbyrån, 2014). 
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Råvattnet pumpas i huvudsak ur två uttagsbrunnar, 1401 och 1402, dessutom görs uttag 

från en äldre brunn kallad B2 relativt kontinuerligt. Vatten även kan extraheras periodvis 

ur ett antal andra brunnar i området (vilka kallas brunn A, B1, D, 1201 och 1202). Verk-

samhetsutövaren har tillstånd att avleda ca 85 l/s under nio månader per år och ca 100 

l/s under tre månader per år från områdets brunnar. Totalt får uttaget inte vara större än 

2 810 000 m3/år, vilket mostavarar ungefär 90 l/s i genomsnitt under året enligt gällande 

dom (Vatten och Miljöbyrån, 2014).  

 

Ett antal observationsrör finns utplacerade i området (benämnda 4”, 5611, 5604, 5603 

och 1303, se Figur 8). Dessa har använts vid tidigare studier för bedömning av vatten-

kvalitet (Forsling, 2014) samt vid bedömning av nivåavsänkningar i samband med 

pumpning (Vatten och Miljöbyrån, 2014). 

  
Figur 8: Relativ lokalisering av observationsrör (4”, 5611, 5604, 5603 & 1303) samt uttagsbrunnar för råvatten 
(1401) i Rökebo. Uttagsbrunnen 1402 syns inte då den ligger bakom 1401 i genomskärningen Även extrabrunnen 
1201 syns i figuren. Extrabrunnarna A, B1, D syns inte i figuren, men de är lokaliserade i närheten av observat-
ionsrör 5611. Hämtad från Forsling (2014).  

3.2.1.1 Råvattenkontroll 
Kontroll av råvatten sker med hjälp av ett kontrollprogram som togs i drift i samband 

med att tillstånd för uttag av vatten från brunnarna 1401 och 1402 erhölls under 2014 

(Vatten och Miljöbyrån, 2015). Kontrollprogrammets uppbyggnad följer strukturen be-

skriven i kapitel 2.5.2.1. Personalen vid Rökebo vattenverk utför provtagning av uppum-

pat råvatten ungefär en gång i månaden. Mängden uttaget vatten summerat för varje 

dygn ur uttagsbrunnarna mäts en gång om dagen med hjälp av automatiska flödesmä-

tare. Utöver detta ska vattennivå i observationsrör mätas en gång i månaden. Insamlade 

data sparas elektroniskt i Excel-ark av personalen. Revidering och uppföljning av kon-

trollprogrammet föreslås ske vartannat år i samarbete med tillsynsmyndighet (Länssty-

relsen i Gävleborgs län). 

 

3.2.2 Årsunda 
Årsunda vattenverk ligger beläget i Sandvikens kommun, några kilometer från Rökebo 

vattenverk (se Figur 6). Vattenverket i Årsunda står för en del av Sandvikens dricksvat-

tenförsörjning och här används inducerad infiltration som uttagsmetod. 
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3.2.3 Wifsta 
Vattentäkten i Wifsta ligger lokaliserad norr om Sundsvall och försörjer Sundsvall, Al-

nön och Timrå med dricksvatten. Vattenverket producerar ca 18 000 m3 dricksvatten 

per dag genom inducerad infiltration (Forsling, 2014). 

 
Figur 9: Ungefärlig lokalisering på Wifsta vattentäkt. 

3.3 Insamling av tidigare data 
Rådata från tidigare provtagningar och undersökningar i Rökebo och Årsunda erhölls 

från Vatten och Miljöbyråns interna nätverk samt från Sandviken Energi Vatten AB. 

Rådata från Wifsta erhölls efter kontakt med MittSverige Vatten AB. 

 

Data från Rökebo som använts är insamlad via provtagning av samlingsprov på råvattnet 

samt i observationsrör under ca tre år (2013 – 2016). Parametrar som provtagits och 

även inkluderats i denna studie är CODMn, färg, järn, mangan, hårdhet, aluminium, in-

dikatorbakterier, kväveföreningar, kalcium, klorid, magnesium, konduktivitet och fos-

forföreningar.  

 

I Årsunda härstammar data från provtagningar som utförts under en provpumpning av 

dricksvattenuttag mellan 2000 och 2001. Analysdata för CODMn, färg, järn, mangan, 

hårdhet, aluminium, indikatorbakterier, kväveföreningar, kalcium, klorid, magnesium, 

konduktivitet och fosforföreningar användes i detta arbete. Totalt hade ca 40 analyser 

utförts och data från dessa inkluderades i principalkomponentanalysen. 

 

Dataserierna från Wifsta var insamlade under ca fem år med varierande provtagnings-

frekvens över tiden. De parametrar som fanns var CODMn, färg, järn, mangan, hårdhet, 

ph och kväveföreningar. Totalt användes analysresultat från ca 40 provtagningar på rå-

vattnet i Wifsta i principalkomponentanalysen. 

Wifsta 

vattentäkt 
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3.3.1 Hantering av gränsvärden 
De mätdata som låg under detektionsgränsen för analyserade provtagningsparametrar 

behandlades genom att sätta mätvärdet lika med detektionsgränsen, dvs. att ”mindre 

än”- tecknet togs bort. Detta för att få ett mätvärde som är ett värsta fall-scenario för 

vattenkvaliteten. I rapporten av Forsling (2014) sattes mätvärden som låg under detekt-

ionsgränsen till halva värdet för detektionsgränsen. 

3.4 Provtagning 
Vattenprovtagning utfördes i fält den 19 oktober 2016 i Rökebo för att jämföra resultatet 

med tidigare studier (Forsling 2014). Vatten från observationsrören 4”, 5611, 5604, 

1303 provtogs med hjälp av en vattenpump som fanns tillgänglig på vattenverket och 

nivåer mättes med hjälp av ett klucklod. Vattnet pumpades ut i ca fem minuter innan 

provtagning för att säkerställa att vattnet var riktigt omsatt. Vattnet i 4” röret pumpades 

i 10 minuter innan provtagning då det var väldigt grumligt. En 250 ml syradiskad plast-

flaska fylldes upp för varje rör och skickades för analys. Rör 5603 var böjt så det gick 

inte att pumpa upp något vatten från detta rör. Dock gick nivån att mäta.  

3.4.1 Kemiska analyser 
Proverna från provtagningen analyserades av Eurofins laboratorium med avseende på 

totalhalt CODMn, järn, mangan, alkalinitet, kväveföreningar, konduktivitet, lukt, pH, tur-

biditet, aluminium, kalcium, koppar, magnesium, natrium och hårdhet i paketet PSL2U. 

Dock användes inte alla dessa parametrar i detta arbete. De parametrar som användes 

för dataanalyserna var CODMn, turbiditet, färgtal, järn och mangan. 

3.5 Dataanalyser 
Dataanalys gjordes på data som insamlats från tidigare studier samt från provtagningen 

den 19e oktober i Rökebo. Data sammanställdes och analyserades med PCA, trendana-

lys och korrelationsanalys i Excel. Korrelationsanalysen och PCA-studien gjordes med 

hjälp av tilläggsprogrammet XLSTAT till Excel. Modellering av flödet Rökebo gjordes 

med hjälp av programmet groundwater modelling system (GMS). 

3.5.1 PCA 
14 stycken mättillfällen av råvattnets innehåll avseende CODMn, Fe, Mn, färg, turbiditet, 

kväve, kalcium, klorid, konduktivitet, magnesium, aluminium och alkalinitet från 2014 

till 2016 användes för principalkomponentanalys i Rökebo, vilka benämns R1-R14. Två 

olika PCA utfördes: en i Rökebo med alla kemiska parametrar tillgängliga för PCA-

analys från provtagningar (CODMn,färgtal, turbiditet, mangan, järn, kväveföreningar, 

fosfatföreningar, alkalinitet, magnesium, kalcium, konduktivitet och natrium). En prin-

cipalkomponentanalys gjordes också på data från tre vattentäkter (Wifsta, Årsunda och 

Rökebo) avseende parametrar som fanns gemensamt att tillgå för alla tre platser 

(CODMn, turbiditet, mangan, järn, kväveföreningar, alkalinitet och färgtal). 

3.5.2 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalysen gjordes med insamlade data för principalkomponentanalyserna i 

Excel med hjälp av pluginen XLSTAT och med signifikansen α = 0,05. Medel-månads-

flöde användes i beräkningarna och bestämdes av mängden uttaget vatten ur huvudbrun-

narna 1401 och 1402 samt extrabrunnarna A och B under de perioder de använts. De 

kemiska parametrarna som användes i korrelationsanalysen var totalhalter i brunnarna 

av CODMn, järn och mangan turbiditet, färg. Dessa parametrar ställdes även i relation 
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till hur lång tid brunnarna varit i drift (startdatum sattes till 2014-01-01). Totalt användes 

data från fjorton provtagningstillfällen i korrelationsanalysen. 

3.5.3 Hydrogeologisk modellering 
En flödesmodell över vattenuttaget i området kring Rökebo vattenverk upprättades. Mo-

dellens utbredning visas i Figur 10. Flödesmodelleringen gjordes med hjälp av program-

met GMS. Indata i modellen (vattennivåer, höjddata och placering av uttagspunkter 

samt observationsrör) hämtades från tidigare projekt från Vatten och Miljöbyråns intra-

nät samt från nivåmätningar i samband med provtagningen 19:e oktober 2016. Neder-

bördsdata över området införskaffades från SMHI:s hemsida (Sveriges Meterologiska 

och Hydrologiska Institut, 2016) 

 

Avgränsningsområdet för grundvattenmodellen sattes längs Öjaren och Lillsjön samt 

med hjälp av tidigare bedömt influensområde från uttaget av Vatten och Miljöbyrån 

(2014) (se Figur 10). Modellens randvillkor bestämdes av vattennivåer från mätningar i 

observationsrör eller uppskattning av nivåer mellan olika observationsrör. Markens hyd-

rauliska konduktivitet (K) i de olika jordarterna i området (se Figur 7) bestämdes med 

hjälp av tabellvärden från Todd & Mays (2005) och (Bovin, Vikberg, & Moren, 2015) 

samt med hjälp av tidigare undersökningar från området (Vatten och Miljöbyrån, 2014).  

 

Modellens anpassning till verkliga förhållanden bedömdes genom kalibrering av mo-

dellerad avsänkning mot uppmätta vattennivåer i fält (ju mer grönfärgade mätarna är, 

desto starkare anpassning till verklig avsänkning, se Figur 18).  

 

Modellen byggdes på att tre uttagspunkter var i drift: uttagspunkt 1,2 och 3. Modellerat 

uttag sattes till 600 m3/d i uttagspunkt 2 och 3 samt till 1200 m3/d i uttagspunkt 1. För 

att undersöka om det inducerade flödet kan ändras med förändrat uttag gjordes två olika 

körningar med den befintliga modellen: dels ändrades uttaget ur de befintliga uttags-

punkterna med ± 20 % och dels lades tre stycken extra uttagspunkter in och varje ut-

tagspunkts flöde sattes som 400 m3/d. Resultatet från detta redovisas i kapitel 4.1.4. 
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Figur 10: Avgränsningsområde för GMS-modellen. Linjerna i rutnätet avgränsar olika jordarters utbredning och 
mittenfåran representerar isälvsavlagringen. 

3.5.3.1 Begränsningar, felkällor och antaganden i hydrogeologisk mo-

dellering 
En grundvattenmodell ämnar förutsäga naturliga flöden i marken. Dessa förutsägningar 

är ofta baserade på en rad förenklingar, kvaliteten på indata och antaganden vilket på-

verkar modellens träffsäkerhet (Todd & Mays, 2005). GMS-modellen som presenterats 

i denna rapport är också baserad på ett antal förenklingar av verkligheten. Mätdata som 

användes för bestämning av vattennivå i modellen kom delvis från olika tidpunkter un-

der 2015 och 2016 samt från olika personer som utfört provtagningen. Detta medför en 

osäkerhet i de modellerade vattennivåerna då de uppmätta vattennivåerna i observat-

ionsrören kan ha varierat över tid men också kan personerna som mätt nivån utfört mät-

ningarna på olika sätt. De olika jordarternas utbredning ritades ut för hand genom att 

jämföra med jordartskartor från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning, 2016). Detta 

innebär en osäkerhet i jordarternas utbredning i modellen jämfört med verkligheten. 

Jordarterna antogs också vara homogena, vilket inte nödvändigtvis stämmer överens 

med verkligheten. Den hydrauliska konduktiviteten för varje jordart bestämdes med 

hjälp av tabellvärden från Bovin et al (2015) men sänktes proportionerligt mycket (hal-

verades) för de olika jordarterna i GMS då modellen uppgav felmeddelanden när de 

hydrauliska konduktiviteterna från litteraturen användes. Detta är en möjlig felkälla då 

det kan innebära att orealistiska flöden visas i modellen och att i verkligheten kan flö-

dena vara lägre än vad som modellerats. Modellen byggdes på att markens lagerföljd 
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antogs bestå av berggrund som överlagras av ett jordlager där det huvudsakliga flödet 

sker.   

 

3.5.4 Tidsserieanalys 
Trendanalyser gjordes för råvattnets halter av CODMn, Fe, Mn, färg och turbiditet med 

hjälp av Excel. Värdena plottades i punktdiagram tillsammans med en linjär regress-

ionslinje. Denna användes därefter för att prognostisera framtida värden. 

3.5.5 Rening över avstånd 
Analysdata från provtagningen i Rökebo lades in i samma diagram som använts vid 

tidigare undersökningar avseende hur avstånd från ytvattnet till uttagsbrunnar påverkar 

vattenkvaliteten med avseende på organiskt material av Forsling (2014). Dessutom gjor-

des grafer som visade avståndets inverkan på vattnets kvalitet med avseende på mangan 

och järn. Grafer som visade vattnets färg och turbiditet med varierande avstånd gjordes 

också. Värden för en parameter i en specifik provtagningspunkt plottades mot punktens 

avstånd till Lillsjön. 

 

3.5.6 Avskiljningsgrad 
Reduktionen av ämnen som sker genom transport genom marken baserades på värden i 

ytvattnet och i råvattnet som pumpades upp ur brunnarna. Reduktionen uppskattades 

genom att jämföra medelvärdet för tre månader avseende CODMn, färg, järn, mangan 

och turbiditet i ytvatten med värdena i råvattnet vid samma period för att utvärdera hur 

vattenkvaliteten förändrats över tid.  

Avskiljningsgraden beräknades genom uttrycket: 100 ∗ (1 −  
𝑉ä𝑟𝑑𝑒 𝑅å𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 𝑌𝑡𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
)  

3.6 Insamling av kontrollprogram 
Två kontrollprogram erhölls från Vatten och Miljöbyråns interna nätverk. Ett kontroll-

program begärdes ut från en verksamhetsutövare i mellersta Sverige. Fyra ytterligare 

kontrollprogram erhölls från en kommun i norra Sverige. I huvudsak undersöktes vilka 

parametrar som provtas samt provtagningsfrekvens.  
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4 Resultat 
I kapitel 4.1 redovisas resultatet från de undersökningar och analyser som utförts på data 

från Rökebo. I kapitel 4.2 jämförs data från vattentäkterna i Rökebo, Wifsta och Års-

unda med hjälp av en principalkomponentanalys. Slutligen redovisas det sammanfattade 

innehållet från åtta kontrollprogram under kapitel 4.3. Ytterligare resultat visas under 

kapitlet Bilagor. 

4.1 Analys och utvärdering av Rökebodata 

4.1.1 Tidsserieanalyser 
I Figur 11 visas uppmätta halter av CODMn i råvattnet. Den blå horisontella linjen visar 

riktvärden för CODMn (4 mg O2/l) enligt Livsmedelsverket (2001). Uppmätta halter 

CODMn stiger från 3,5 mg O2/l från start till 6,7 mg O2/l i sista mätpunkten. Under 2016 

överstegs riktvärden för dricksvatten (4 mg O2/l) men riktvärden för råvattenkvalitet 

understegs (10 mg O2/l) enligt svenskt vatten (Tabell 1). Prognoslinjen visar en god 

anpassning till uppmätta värden, med ett R2-värde på 0,74. 

 

  
Figur 11: Uppmätta CODMn halter i uttaget råvatten, R2 värde med prognoslinje samt riktvärde för dricksvatten 
enligt Livsmedelsverket (2001), blå streckad linje (4 mg O2/l). 
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Figur 12 visar uppmätta halter av järn och mangan i råvattnet. De horisontella linjerna 

visar riktvärden (0,1 mg Fe/l) för järn respektive mangan (0,05 mg Mn/l) i dricksvatten 

enligt Livsmedelsverket (2001). Järnhalterna steg från ca 0,07 mg/l 2013 till ungefär 

0,15 mg/l under sommaren 2016 och sjönk sen igen till 0,1 mg/ vid provtagningen i 

oktober 2016. Manganhalten i råvattnet steg i det närmaste linjärt från 0,01 mg/l till 0,12 

mg/l under samma tidsperiod. Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten (0,1 mg 

Fe/l samt 0,05 mg Mn/l) överskreds under 2016 för båda grundämnena men understeg 

riktvärden för råvattenkvalitet (1 mg Fe/l respektive 0,3 mg Mn/l) enligt Svenskt Vatten 

(2008) (Tabell 1). Förklaringsgraden på trendlinjen för järnhalten är relativt låg (R2 = 

0,39) medan trendlinjen för mangan har en hög förklaringsgrad (R2 = 0,95). 

 

 
Figur 12: Uppmätta Järn och mangan-halter i uttaget råvatten, R2 värde med prognoslinjer samt riktvärden för 
dricksvatten enligt Livsmedelsverket (2001), blå horisontell streckad linje (0.1 mg Fe/l) samt röd streckad linje 
(0.05 mg Mn/l). 
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I Figur 13 visas råvattnets färgtal. Den blå horisontella linjen visar riktvärden (15 mg 

Pt/l) för färgtal i utgående dricksvatten enligt Livsmedelsverket (2001). Uppmätt färgtal 

steg från 12 mg Pt/l från start till 28 mg Pt/l vid senaste mättillfället. Råvattnets färgtal 

översteg under 2016 riktvärden för utgående dricksvatten (15 mg Pt/l) men understeg 

riktvärden för råvattenkvalitet (100 mg Pt/l) enligt Svenskt Vatten (2008) (Tabell 1). 

Trenden följer en nära linjär ökning med hög förklaringsgrad (R2 = 0,84). 

 

 
Figur 13: Uppmätt färgtal i uttaget råvatten, R2 värde med prognoslinje samt riktvärde för färgtal enligt Livsme-
delsverket (2001), blå streckad linje (15 mg Pt/l). 
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I Figur 14 visas råvattnets turbiditet. Den blå streckade horisontella linjen visar riktvär-

den (0,5 FNU) för turbiditet i utgående dricksvatten enligt Livsmedelsverket (2001). 

Uppmätt turbiditet har stigit från ca 0,3 FNU till 0,7 FNU under perioden 2013 - 2016. 

Råvattnets turbiditet översteg riktvärden för utgående dricksvatten (0.5 FNU) under 

2016. Trenden följer en relativt linjär ökning med hög förklaringsgrad (R2 = 0,79).  

 
Figur 14: Uppmätt turbiditet i råvattnet, R2 värde med prognoslinje samt riktvärde (0,5 FNU) för utgående dricks-
vatten (blå streckad linje) enligt Livsmedelsverket (2001). 
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4.1.2 Principalkomponentanalys 
Principalkomponentanalysen utfördes på de kemiska parametrar som samlats in från 

provtagningarna avseende råvattnet i Rökebo. Figur 15 visar förklaringsgraden av data-

variationen. Axel F1 står för ca 41 % av data-variationen och F2 står för 18 % av vari-

ationen. Totalt förklarar de båda axlarna ca 59 % av den totala variationen i data. Punkt 

R1 är det första provtagningsdatumet i serien och R14 är det sista. Det går att urskilja 

en tydlig förändring i vattnets sammansättning över tid då punkterna förflyttar sig från 

vänster till höger i diagrammet.  

 
Figur 15: PCA-diagram för analys av utökat antal kemiska parametrar för råvattendata i Rökebo. Punkt R1 är den 
första mätningen som användes i serien och R14 den sista. 
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Tabell 3 visar parametrar som har stor inverkan på axlarna i Figur 15. Positiva värden 

innebär positivt samband mellan axeln och parameterns halt medan negativa värden in-

nebär en negativ korrelation. Bland annat har vattnets alkalinitet en negativ korrelation 

med F1-axeln samtidigt som bland annat CODMn, färg och turbiditeten har en stark po-

sitiv korrelation. F2-axeln korrelerar positivt med bland annat magnesium och ammo-

nium. Positiv förflyttning över F2-axeln innebär ökande halter av bland annat kväveför-

eningar och salter i vattnet. I Figur 15 är variationen i punkternas lokalisering på F2-

axeln ganska stor, men på F1-axeln finns en tydlig trend av förflyttning i positiv riktning 

över tid. Variationen i F2-axeln kan möjligen indikera tidsvarierande yttre påverkan, till 

exempel vägsaltning eller ytavrinning av ämnen från intensiva regnfall till akvifären. 

Positiv förflyttning över F1-axeln innebär ökande värden med avseende på bland annat 

CODMn, turbiditet och mangan samt minskande halter av alkalinitet, kalcium och nitrat. 

Variationen i F1-axeln beror förmodligen på att ytvatten över tid har i större utsträckning 

kommit in i vattentäkten och därigenom påverkat råvattnets sammansättning. 

 
Tabell 3: Mätparametrarnas inverkan på axlarna F1 och F2. Korrelationsvärden över 0,5 har räknats som signifi-
kanta och är fetmarkerade i enlighet med  (Pennsylvania State University, 2016). Korrelationen varierar mellan 
0,06 och 0,93, desto högre värde ju starkare är sambandet. 

 Faktor F1 F2 

Alkalinitet -0,91 0,08 
Aluminium 0,66 0,11 
Ammoniumkväve 0,43 0,64 
CODMn 0,89 0,12 
Färg 0,93 -0,05 
Kalcium -0,77 0,32 
Klorid 0,48 0,54 
Konduktivitet -0,38 0,56 
Magnesium -0,44 0,77 
Mangan 0,91 0,29 
Nitrat -0,79 0,32 
Turbiditet 0,84 0,06 
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4.1.3 Korrelationsanalys 
Tabell 4 visar korrelationsmatrisen för råvattnets kvalitet i Rökebo avseende CODMn, 

färg, järn, mangan, turbiditet, genomsnittligt dygnsmedelflöde och förfluten tid för 

provtagningar. Fetmarkerade värden skiljer sig statistiskt från noll, d.v.s. att korrelat-

ionen anses fastställd. Den parameter som signifikant påverkas av flödet är järnhalten, 

dock är korrelationen relativt svag. Det finns en god korrelation mellan CODMn och färg, 

mangan samt turbiditet. Dessutom korrelerar brunnarnas ålder (förfluten tid) starkt med 

provtagningsdata, d.v.s. att värdena i råvattnet ökar med stigande ålder på brunnarna för 

CODMn, färg, mangan och turbiditet, vilket också åskådliggörs i tidsserieanalyserna i 

kapitel 4.1.1. 

 
Tabell 4: Korrelationsmatris för råvattnets halter av CODMn, färg, järn, mangan, turbiditet tillsammans med må-
nadsmedelflödet i brunnarna och förfluten tid sedan 2014-01-01. 

Variabler Flöde CODMn Färg Järn Mangan Turbiditet Förfluten 
tid 

Flöde 1 -0,03 0,17 -0,57 0,26 0,27 0,18 

CODMn -0,03 1 0,71 0,30 0,81 0,67 0,75 

Färg 0,17 0,71 1 0,02 0,81 0,83 0,84 

Järn -0,57 0,31 0,02 1 -0,08 -0,06 -0,08 

Mangan 0,27 0,81 0,81 -0,08 1 0,75 0,97 

Turbiditet 0,27 0,67 0,83 -0,06 0,75 1 0,80 

Tid 0,18 0,75 0,84 -0,08 0,97 0,80 1 

 

Vattenuttaget från akvifären i Rökebo har varierat relativt kraftigt över tid (se Figur 16). 

Flödet ökade från augusti 2015 fram till början på 2016 från ungefär 40 l/s upp till ca 

110 l/s, sedan sjönk uttaget till ca 50 l/s mellan maj och september. Under oktober må-

nad 2016 ökade verksamhetsutövaren uttaget igen till ungefär 90 l/s.  

 

CODMn halten i vattnet ökade från 4,8 till 5,9 mg O2/l mellan augusti 2015 och juni 2016 

(se Figur 16). Mellan juni och augusti 2016 skedde en kraftig ökning av halten i vattnet 

till 8,7 mg O2/l och fram till oktober 2016 sjönk sedan halten igen till 6,7 mg O2/l. 

 
Figur 16: Uttagsflöde av råvatten ur vattentäkten över tid i Rökebo samt råvattnets CODMn-halt. Flödet be-

räknades som medeluttag månadsvis.  
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Figur 17 visar diagrammet mellan uttagsflöde och råvattnets järnhalt. Järnhalten var ini-

tialt 0,12 mg Fe/l i augusti 2015 och över tiden varierade mellan 0,16 mg Fe/l som högst 

under november 2015 och 0,1 mg Fe/l under oktober 2016. Det tycks finnas ett visst 

samband mellan flödet och järnhalten: när flödet ökat sjunker halten och vise versa, 

vilket också åskådliggörs i korrelationsanalysen, se Tabell 4. 

 
Figur 17: Uttagsflöde av råvatten ur vattentäkten över tid i Rökebo samt råvattnets Järnhalt. Flödet beräknades 
som medeluttag månadsvis. 
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4.1.4 GMS modell 
Avgränsningsområdet för GMS-modellen i Rökebo visas med det svartmarkerade rut-

nätet i Figur 10. Vid modellerat uttag (600 m3/d i uttagspunkt 2 samt 3 och 1200 m3/d i 

uttagspunkt 1) sker flödet i huvudsak i isälvsavlagringen i mitten av området vilken har 

högre hydraulisk konduktivitet än resterande jordarter i närheten, se Figur 18. Modelle-

rad avsänkning är störst vid de rödaktiga områdena och minst i de blåaktiga områdena. 

Modellen passar verkligheten relativt bra vid modellerat uttag, då avvikelsen mellan 

beräknad avsänkning och uppmätta nivåer är ganska liten, särskilt i närheten av uttags-

punkterna. De fem färgade mätarna beskriver modellanpassningen. Grönfärgade mätare 

innebär god modellanpassning medan gul, - och orange mätare innebär sämre modell-

anpassning. 
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Figur 18: Avgränsningsområdet i Rökebo och modellerad vattennivå. De fem färgade mätarna visar hur mycket 
modellen skiljer sig från observerade värden i den punkten. Flödesvektorer ses i huvudsak i isälvsavlagringen, 
dvs. norr till söder. De svarta prickarna längs modellens kanter indikerar modellens avgränsningsområde, de gråa 
punkterna indikerar olika jordarter. De svarta prickarna inuti modellen är verkliga provtagningspunkter som an-
vänts för modellanpassningen. Aktiva uttagspunkter i modellen markeras som orange kvadrater i figuren. 
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I huvudsak sker infiltrationen och flödet genom isälvsavlagringen från Lillsjön (Figur 

19), men ett visst inflöde sker även på sidorna (dock syns inte flödespilarna från sidan i 

bilden då flödet är för litet för att synas på denna skala). Vattennivån i akvifären är högst 

i den västra delen av området (blåmarkerat i figuren) och sjunker mot uttagsområdet. 

Störst avsänkning sker i de rödfärgade områdena, dvs. främst kring uttagspunkterna. 

Lägst avsänkning sker vid figurens kanter, i de blåaktiga områdena. 

 

 
Figur 19: Förstorat modellområde vid Lillsjöns kant. Flödesvektorer från ytvattnet kan urskiljas i isälvsavlag-
ringen, desto större vektorer ju högre är flödet. Rödaktiga färger visar hög avsänkning av vattenytan medan 
ökande blåaktig färg innebär lägre avsänkning. 
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För att undersöka hur vattenflödena i akvifären kan ändras med förändrat uttag gjordes 

två olika körningar med den befintliga modellen: dels ändrades uttaget ur de befintliga 

uttagspunkterna med ± 20 % och dels lades tre stycken extra uttagspunkter till och varje 

uttagspunkts flöde sattes som 400 m3/d (se Figur 20). Totalt togs lika stort uttag ut som 

innan men utspritt över ett större antal uttagspunkter. Den generella flödesbilden för-

ändras inte nämnvärt vid ändringarna i modellen. Däremot erhölls en större avsänkning 

i åsen om flera aktiva uttagspunkter bredvid varandra kördes samtidigt jämfört med det 

lägre antalet uttagspunkter i fallet ovan (Figur 19). Ju högre flöde som tas ur varje ut-

tagspunkt, desto större blir den lokala avsänkningen.  

 
Figur 20: Flödessituation i modellen med tre stycken extra uttagspunkter inlagda. Totalt tas lika stort uttag ut 
som innan men utspritt över ett större antal uttagspunkter (6 st). Ökande rödaktig färg innebär hög avsänkning 
och ökande blåaktig färg innebär lägre avsänkning av grundvattenytan. 

4.1.5 Avståndets inverkan på avskiljning 
I Figur 21 visas CODMn halterna vid provtagningspunkter med varierande avstånd från 

Lillsjön under olika tidpunkter. I tidsserierna från 2014 varierar CODMn halterna relativt 

mycket mellan de olika provtagningarna. Generellt sjunker halten från den första mät-

punkten till den sista, men är lägst ungefär i mitten av området (150 m från Lillsjön). 

Under provtagningen 2014-04-17 stiger dock halten mot ökande avstånd.  

 

CODMn-halter i serien från oktober 2016 (ljusblå serie) varierar från 6,5 till 8,1 mg O2/l 

i täktens grundvatten. Variationen i CODMn halten i ytvattnet mellan 2013 - 2016 visas 

i Figur E1 i Bilaga E. I Lillsjöns ytvatten är den genomsnittliga CODMn halten ca 13 mg 

O2/l (blå horisontell linje) och CODMn-halten halverades från 13 till 6,5 mg O2/l mellan 

ytvattnet och den första provtagningspunkten. Det sker därefter en ökning av CODMn 

halten mellan det första observationsröret, 40 m från Lillsjön till ca 150 m från ytvattnet. 

Därefter sjunker halten igen en aning fram till uttagsbrunnarna (ca 260 m från Lillsjön) 

till 6,7 mg O2/l. Sammantaget skedde störst avskiljning av organiskt material mellan 

ytvattnet och den första provtagningspunkten vid de flesta provtagningarna och detta är 

speciellt tydligt under 2016.  
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Figur 21: Det inducerade vattnets CODMn halt i förhållande till provtagningspunkternas avstånd till Lillsjöns ytvat-
ten vid olika tidpunkter från 2014 och 2016. Den horisontella blå linjen visar den genomsnittliga CODMn-halten i 
Lillsjöns ytvatten (13 mg O2/l) under perioden 2014-2016 (halten varierade mellan ca 10-16 mg O2/l under tiden). 
Uttagsbrunnarna är lokaliserade ca 260 m från Lillsjön. Figur modifierad från Forsling (2014). 

 

I Figur 22 visas färgtalet vid olika provtagningspunkter med varierande avstånd från 

Lillsjön under olika tidpunkter. Den blå horisontella linjen visar det genomsnittliga färg-

talet i Lillsjön under 2014 – 2016 (71 mg Pt/l). Variationen av färgtalet i ytvattnet mellan 

2013 - 2016 visas i Figur E2 i Bilaga E. Generellt sjunker halterna med ökat avstånd, 

men under 2014 varierade färgtalet kraftigt över avståndet och högst färgtal skiftade 

mellan olika observationsrör med ungefär en månads mellanrum. Det högsta färgalet 

som uppmättes under i mars 2014 var 641 mg Pt/l men vattnets färg sjönk sedan kraftigt 

med ökande avstånd från Lillsjön. I april 2014 uppmättes det högsta färgtalet (436 mg 

Pt/l) i observationsröret närmast ytvattnet. Kurvans amplitud varierade sedan över av-

ståndet men halten sjönk kraftigt mellan sista observationsröret (230 m) fram till uttags-

brunnarna.  

 

Under 2016 var variationen mellan brunnarna avseende färgalet mindre än vid tidigare 

provtagningstillfällen, 58 mg Pt/l i det första observationsröret och 28 mg Pt/l i råvattnet 

från uttagsbrunnen längst bort från inströmningsområdet. Färgtalet i uttagsbrunnarna 

var högre 2016 än de var under 2014 men betydligt lägre än i de flesta observationsrören 

under samma tidsperiod. 
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Figur 22: Det inducerade vattnets färgtal i förhållande till provtagningspunkternas avstånd till Lillsjöns ytvatten 
vid olika tidpunkter från 2014 och 2016. Den horisontella blå linjen visar det genomsnittliga färgtalet (71 mg Pt/l) 
i Lillsjöns ytvatten under perioden 2014-2016. Uttagsbrunnarna är lokaliserade ca 260 m från Lillsjön. Figur mo-
difierad från Forsling (2014). 

I Figur 23 visas manganhalten vid olika provtagningspunkter med varierande avstånd 

från Lillsjön under olika tidpunkter. Den blå horisontella linjen visar den genomsnittliga 

manganhalten i Lillsjön under 2014 – 2016 (0,03 mg Mn/l). Variationen i manganhalt i 

ytvattnet mellan 2013 - 2016 visas i Figur E4 i Bilaga E. Generellt sjönk halterna med 

ökat avstånd sett från början till slut. Under 2016 varierade manganhalten från 0,31 mg 

Mn/l i det första observationsröret till 0,12 mg Mn/l i råvattnet från uttagsbrunnarna. 

Under 2016 erhölls liknande trender som under 2014 men halterna var något högre. 
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Figur 23: Det inducerade vattnets manganhalt i förhållande till provtagningspunkternas avstånd till Lillsjöns yt-
vatten vid olika tidpunkter från 2014 och 2016. Den horisontella blå linjen visar den genomsnittliga manganhal-
ten (0.03 mg Mn/l) i Lillsjöns ytvatten under perioden 2014-2016. Uttagsbrunnarna är lokaliserade ca 260 m från 
Lillsjön. Figur modifierad från Forsling (2014). 

Liknande trender med varierande nivåer av turbiditet och järnhalt över avståndet från 

ytvattnet visas under Bilaga C i Figur C1 och Figur C2. Ytvattnets variation av nivå i 

turbiditet och järn mellan 2013 - 2016 redovisas i Figur E3 samt Figur E5 i Bilaga E. 
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4.1.6 Avskiljningsgradens förändring över tid 
Beräknad avskiljningsgrad i marken visar skillnaden i genomsnittlig ytvattenhalt 2014 

- 2016 och halten i råvattnet (från uttagsbrunnarna) under på 2014 respektive de tre sista 

provtagningarna under 2016 (se Tabell 5). Markens avskiljningsgrad i vattentäkten har 

minskat avsevärt från 2014 vilket innebär att koncentrationerna i råvattnet ökat med 

tiden. Uppmätta värden av CODMn, färg, järn och turbiditet i råvattnet håller lägre kon-

centration än halter som påträffas i ytvattnet. Halten av mangan är avsevärt högre i rå-

vattnet än i ytvattnet efter vattnets inducering genom marken under slutet på 2016. Detta 

kan bero på reducerande förhållanden som uppstått på grund av det inducerade ytvattnet. 

 
Tabell 5: Genomsnittliga halter i ytvatten samt råvatten samt skillnad i genomsnittlig avskiljningsgrad med avse-
ende på CODMn, färg, järn samt mangan mellan ytvatten och råvatten från 2014 till 2016. 

 Faktor COD 

mg O2/l 

Färg 

mg Pt/l 

Fe 

mg/l 

Mn 

mg/l 

Turb 

FNU 

Genomsnittlig ytvattenhalt 2013 - 2016  13±2,1 71±25 0,30±0,12 0,03±0,05 1,4±1,6 

Genomsnittlig råvattenhalt 

slutet på 2016 

7,5±0,8 28±0,5 0,13±0,02 0,12±0,00 0,6±0,1 

Ungefärlig avskiljningsgrad 

2014 

65 % 80 % 70 % 50 % 80 % 

Ungefärlig avskiljningsgrad 

slutet på 2016 

40 % 60 % 55 % -300 % 55 % 

 

I Figur B i Bilaga B visas hur avskiljningsgraden av CODMn förändrats mellan 2014 och 

2016. 

4.2 Jämförelse av råvatten i Rökebo, Wifsta och Årsunda 
Enligt Principalkomponentanalysen i Figur 24 så kan ca 80 % av datavariationen för-

klaras av axlarna F1 samt F2. Varje punkt motsvarar ett provtagningstillfälle och sti-

gande tal innebär senare provtagningsdatum. Mätpunkterna för råvattenkvaliteten i Års-

unda och Wifsta ligger relativt stabilt på samma plats i diagrammet. I Rökebo däremot 

finns en tydlig förändring i råvattnets sammansättning över tid, som tidigare redovisats 

i 4.1.2. Den största delen av förändringen består av minskning av vattnets alkalinitet 

samt ökning av bland annat färg och CODMn (se Tabell 6) över tid jämfört med de andra 

täkterna, där inga tydliga mönster kan utläsas. 
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Figur 24: PCA-diagram för råvattendata från Rökebo, Wifsta och Årsunda vattentäkt. Data från Wifsta är be-
nämnd W, Årsunda för Års och data från Rökebo benämns R. Varje punkt motsvarar en provtagning och stigande 
tal innebär senare provtagningsdatum. 

I Tabell 6 visas korrelationen mellan individuella analysparametrar och observationsax-

larna F1 samt F2. F1 har starkast korrelation med alkalinitet och hårdhet men är också 

negativt korrelerat med CODMn, färg, järn, mangan och nitrit. F2-axeln har en positiv 

korrelation med färg, järn och manganhalten i vattnet.  

 
Tabell 6: Mätparametrarnas inverkan på axlarna F1 och F2 i Figur 24. Korrelationsvärden över 0.5 har räknats 
som signifikanta för analysen enligt Pennsylvania State University (2016) och är fetmarkerade. 

 Faktor F1 F2 

Alkakinitet 0,86 0,30 

Färg -0,80 0,51 

Hårdhet 0,87 0,45 

Järn -0,64 0,62 

CODMn -0,86 0,41 

Mn -0,68 0,50 

NO2-N -0,82 0,37 

 

4.3 Jämförelse av kontrollprogram 
Tabell 7 nedan visar en sammanställning från åtta stycken insamlade egenkontrollpro-

gram. I sju av kontrollprogrammen har kontroll av råvattenkvalitet utförts i någon mån. 

I område 1 och 2 kontrolleras råvattenkvaliteten ungefär en gång i månaden. Kontroll-

programmet i område 2 skiljer sig från resterande då det är temporärt upprättat för att 

undersöka hur omgivningen påverkas av successivt ökande uttagsflöden. När flödet 

höjts till tänkta permanenta uttagsnivåer börjar ett annat egenkontrollprogram gälla. 

Område 3 är den enda verksamhet som inte utför någon råvattenprovtagning, detta på 

grund av att verksamheten ligger väldigt avsides och bedöms inte kunna orsaka någon 

negativ påverkan på närmiljön, kvalitetsmässigt sett. I område 4 kontrolleras råvattnet 

två gånger per år i uttagsbrunnar och två gånger per år i närliggande privata brunnar 
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inom influensområdet. Område 5 tar råvattenprover minst en gång i veckan och prov-

tagningspunkterna varieras över infiltrationsområdet. Verksamhetsutövaren i område 6 

provtar både råvatten och utgående dricksvatten ungefär var tredje månad. Område 7 

och 8 tar råvattenprover ungefär en gång i månaden på uttaget brunnsvatten.  Generellt 

sett tar verksamhetsutövare med lägre produktion ett mindre antal råvattenprov än de 

som försörjer ett större antal abonnenter. 

 
Tabell 7: Jämförelse av kontrollprogram för olika vattentäkter 

Om-

råde 

Produktion 

(m3/d) 

Råvatten-

prov  

per år 

Egenkon-

troll  

Vattenana-

lyser 

Produktionsmetod 

Omr. 1 8000 12 Råvatten 

Flöde  

Nivå 

Mikrobiell1 

Kemisk2 

Inducerad infiltrat-

ion 

Omr. 2 7000 7 Råvatten 

Flöde  

Nivå 

Ledningsnät 

Mikrobiell 

Kemisk 

Inducerad infiltrat-

ion 

Omr. 3 100 0 Flöde 

Nivå 

- Inducerad infiltrat-

ion 

Omr. 4 3000 8 Råvatten 

Flöde  

Nivå 

Priv. brunn 

Mikrobiell 

Kemisk 

Grundvatten 

Omr. 5 19 000 208 Råvatten 

Ytvatten 

Utgående 

Mikrobiell 

Kemisk 

Bassänginfiltration 

Omr. 6 100 8 Råvatten  

Utgående 

Mikrobiell 

Kemisk 

Grundvatten 

Omr. 7 17 000 12 Råvatten 

Utgående  

Användare 

Mikrobiell 

Kemisk 

Inducerad infiltrat-

ion 

Omr. 8 18 000 12 Råvatten 

Utgående  

Användare 

Mikrobiell 

Kemisk 

Ind. Inf 

  

                                                 
1 Mikrobiella analyser avser standardiserade laborationstest för analys av förekomst av indikatororganismer 
som bakterier och virus (E-coli, koliforma bakterier, presumtiva Clostridium perfringens).  
2 Kemiska analyser avser standardiserade laborationstest för analys av kemiska parametrar som organiskt 
material, metaller, kväve, - och fosforföreningar, hårdhet, alkalinitet, pH, lukt, salter och konduktivitet.  
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5 Diskussion 
Under diskussionsavsnittet diskuteras resultaten från studien. I avsnitt 5.1 diskuteras re-

sultaten från kap 4.1 för att utvärdera vad kvalitetsförändringen i råvattnet vid Rökebo 

kan bero på. I avsnitt 5.2 diskuteras utvärdering och uppföljning av råvattenkvalitet ut-

gående från utvärderingsmetoder använda i examensarbetet. Under kapitel 5.3 diskute-

ras befintlig råvattenkontroll och förslag på innehåll i egenkontrollprogram vid verk-

samheter som använder inducerad infiltration som uttagsmetod. Slutligen i kapitel 5.3.3 

diskuteras insamling och utvärdering av data från det befintliga kontrollprogrammet 

som används i Rökebo under 2016. 

5.1 Råvattenkvalitetsförändringar i Rökebo 

5.1.1 Tidsserieanalyser och uppföljning av råvattenkvalitet 
Råvattnets kvalitet har successivt försämrats sedan 2014, avseende bland annat ökande 

halter av CODMn, färg, järn, mangan och turbiditet vilket innebär ökad kostnad för be-

handling och kan medföra större risk för otjänligt dricksvatten jämfört med tidigare. 

Under 2016 låg råvattnets halter av bland annat CODMn, färg, turbiditet, mangan och 

järn över eller på gränsen för Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten (se kapitel 

4.1.1). Halterna i råvattnet har kontinuerligt närmat sig genomsnittliga halter i Lillsjöns 

ytvatten. Markens avskiljningsgrad för CODMn, turbiditet, färg och järn har sjunkit med 

runt 20 - 30 procentenheter sen 2014 och manganhalten i råvattnet överskrider även 

ytvattnets innehåll. Anledningen till att manganhalten har ökat så pass mycket i relation 

till ytvattnet kan ha att göra med mobilisering av mangan i marken mellan ytvattnet och 

uttagsbrunnarna alternativt att ökningen delvis kan härstamma från grundvatten som 

strömmat in från närliggande områden. Förmodligen har täkten påverkats av att högre 

och mer konstanta uttagsflöden använts under 2015 och 2016 än tidigare och därmed 

innehåller det uttagna råvattnet större del inducerat ytvatten jämfört med tidigare vilket 

skulle förklara de förhöjda värden med avseende på CODMn, turbiditet och färgtal i rå-

vattnet. Induceringen kan ökat halten organiskt material i grundvattnet vid vattentäkten 

som sedan orsakat reducerande förhållanden vid nedbrytning vilket lett till mobilisering 

och förhöjda halter av mangan i vattnet. Observationsröret längst från ytvattnet, på andra 

sidan uttagsbrunnarna (1303) har förhöjda halter av turbiditet jämfört med 2014 (Tabell 

A, Bilaga A) och järnhalten är avsevärt högre än vid någon annan provtagningspunkt. 

Det kan visserligen bero på temporala eller spatiala variationer vilket tidigare beskrivits 

av bland annat Knutsson & Morfeldt (2002). Möjligt är dock att grundvattnet i det om-

rådet är påverkat av närliggande järnrika torvmarker och ökad halt turbiditet kan bero 

på ökat vattenuttag jämfört med 2014. En möjlighet till att råvattnets kvalitet har för-

sämrats över tid kan vara att en brunn nära ytvattnet (brunn B) har använts under en 

längre period. Vattnet som pumpas upp ur denna har kortare uppehållstid än vid reste-

rande uttagsbrunnar, vilket kan ha lett till att råvattnets kvalitet varit sämre under de 

perioder brunnen varit i drift än när den inte användes. Detta då längre uppehållstid i 

marken generellt ger högre kvalitet på uttaget råvatten (Hanson, 2000). 

5.1.2 Principalkomponentanalys 
Resultaten från principalkomponentanalysen i kapitel 4.1.2 tyder på att en föryngring 

av råvattnet skett över tid, d.v.s. att utpumpat vatten till större grad består av vatten med 

egenskaper som liknar ett ytvatten än tidigare. Detta då grundvattenbetingade paramet-

rar som alkalinitet, kalcium och nitrat sjunkit över tid samtidigt som råvattnets värden 

av bland annat CODMn och färg ökat. Detta har troligtvis skett på grund av att uttaget 
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fortgått över en längre tidsperiod vilket har stabiliserat induceringen från ytvattnet och 

lett till en större andel ytvatten når uttagsbrunnarna än tidigare. Det är möjligt att råvatt-

nets beskaffenhet inte kommer förändras ytterligare i och med att uttaget stabiliserats 

och andelen ytvatten förmodligen är relativt konstant, men det krävs fortsatt utvärdering 

av vattenkvaliteten för att kunna dra några slutsatser om detta. Korrelationsanalysen 

skulle kunna användas för att undersöka om råvattnets salthalt samvarierar med kon-

duktiviteten i grundvattnet när mer data finns att tillgå. Det är möjligt att råvattnet på-

verkats av vägsalt eller ytavrinning från vägar och mark som når grundvattnet genom 

infiltration, då klorid- och magnesiumhalten samvarierar periodvis över tid. Dock är 

halterna som högst under sommarperioden, och lägre under vinter och vår. Antingen 

sker utspädning och transport av salter under våren så värdena är lägre eller så är tar det 

ett antal månader innan infiltrerande vägsalt når råvattnet. Inga säsongsbaserade trender 

av konduktivitet i ytvattnet har kunnat ses. Principalkomponentanalysen förklarar 59 % 

av variationen, vilket är förhållandevis lågt. Detta bör tas i beaktning vid tolkning av 

data då låg förklaringsgrad kan leda till att felaktiga slutsatser dras. 

5.1.3 Korrelationsanalys 
Enligt korrelationsanalysen som utfördes på data i kapitel 4.1.3 finns ett tydligt positivt 

samband mellan förfluten tid och råvattnets kvalitet med avseende på turbiditet, CODMn, 

färg och mangan. Det finns ett linjärt negativt samband mellan flöde och vattnets järn-

halt. Desto högre flödet är ju kortare blir grundvattnets uppehållstid. Höga flöden tycks 

ge lägre koncentration av järn i råvattnet vilket skulle kunna förklaras av att mindre järn 

löses i vattnet på grund av mindre reducerande förhållanden som uppstår vid kortare 

uppehållstider. Detta stämmer överens med tidigare studier av exempelvis Hansson 

(2000) där det också framgår att grundvatten ämnat för dricksvattenproduktion ofta be-

höver behandlas med avseende på järn och mangan på grund av långa uppehållstider i 

marken.  

 

Det är möjligt att det finns ett samband mellan flöde och andra parametrar som till ex-

empel organiskt material i vattnet, detta har dock inte kunnat påvisats utifrån korrelat-

ionsanalysen som utförts, men eftersom uppehållstiden är svår att bestämma exakt så är 

det möjligt att effekten av förändrade flöden släpar efter och inte märks förrän i efter-

hand. Om sådant är fallet är korrelationen mellan flöde och vattenkvalitet ickelinjär vil-

ket innebär att korrelationsanalysen inte visar något samband mellan parametrarna. Det 

kan tänkas att högre flöde kan innebära sämre avskiljning av organiskt material i täkten 

i och med att längre uppehållstid generellt ger bättre avskiljning av ämnen i vattnet vil-

ket beskrivits tidigare av bland annat Hansson (2000). När tidigare provtagningar utförts 

i området under 2014 (se Figur 21) var halterna organiskt material i grundvattnet lägre 

än i dagsläget. Detta kan förklaras av att provtagningarna skett under perioder när flödet 

var lågt eller inte varit konstant tillräckligt länge för att skapa en konstant inducering av 

ytvatten till provpunkterna. Under 2015 och 2016 har inflödet från ytvattnet varit kon-

stant en längre tid vilket fört med sig större mängder av organiskt material och partiklar 

kommit in i täkten vilket också återspeglas i råvattnets innehåll. Dock verkar CODMn 

halten sjunka under slutet på 2016 igen tillsammans med järnhalten i samband med 

ökande flöde. Det är möjligt att ett ökat flöde kan förbättra vattnets kvalitet men längre 

tidsserier behöver erhållas för att kunna dra någon slutsats om detta. Korrelationsana-

lysen visar tydligt att järnhalten korrelerar negativt med flöde men det finns ingen kor-

relation med någon annan parameter som använts. I tidsserieanalyserna är sambandet 

mellan flöde samt järn och CODMn mer otydligt men det kan finnas ett samband under 

slutet på 2016. 
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5.1.4 Praktiska konsekvenser av modelleringsresultaten för vat-

tenuttag ur akvifären  
Grundvattenflödet går i huvudsak från Lillsjöns ytvatten och söderut mot Sandviken. 

Enligt modellen ändrar inte uttaget den huvudsakliga naturliga flödesriktningen, men 

avsänkningen i området påverkas av uttagsflödet och uttagspunkternas placering. Lill-

sjöns ytvatten har kortare uppehållstid i marken om ett fåtal uttagspunkter med högt 

uttagsflöde används jämfört med ett större antal uttagspunkter med lägre uttagsflöde 

utspridda över området används, vilket kan försämra avskiljningen av organiskt material 

då längre uppehållstid generellt ger lägre halter i vattnet (Hanson, 2000). Modellen visar 

att högt uttag vid uttagspunkter närmare ytvattnet (i huvudsak användes uttagspunkt 1 

närmast ytvattnet under 2016) ger ett stort flöde i närliggande område. Detta leder för-

modligen till högt flöde genom strandkanten vilket kan negativt påverka avskiljningen 

av organiskt material. Om till exempel ett antal extra uttagspunkter (se Figur 20) skulle 

borras och varje uttagspunkts individuella flöde skulle sänkas så erhålls enligt modellen 

ett lägre initialt flöde på det inducerade vattnet, vilket förmodligen leder till att vattnet 

får en längre uppehållstid vid strandkanten där den största avskiljningen av organiskt 

material sker. 

Modellen tycks vara relativt okänslig för förändringar i driften, d.v.s. att högre uttags-

flöde eller flera uttagspunkter i åsen inte påverkar inflödet med avseende på storlek och 

huvudsaklig flödesriktning från omgivningen i någon större utsträckning än befintligt 

uttag gör. Huvudflödet sker ändå genom åsen och små mängder vatten transporteras från 

sidorna. Detta innebär att ett flertal uttagspunkter längs området med lägre uttagsflöde 

antagligen ger en bättre avskiljning av organiskt material då gradienten vid strandkanten 

kan minskas på detta sätt. 

 

5.1.5 Avståndets inverkan på vattenkvalitet 
Avskiljningen av organiskt material tycks främst ske mellan observationsröret närmast 

Lillsjön och ytvattnet (se Figur 22) vilket förmodligen innebär att den största avskilj-

ningen av organiskt material sker i bottensedimenten vid sjökanten. 

 

Observationsröret ca 50 meter från Lillsjön har avsevärt högre värden avseende turbidi-

tet, järn och mangan än ytvattnet (se Tabell D, Bilaga D) vilket sannolikt beror på att 

marken urlakas av uttaget eller att stora mängder organiska partiklar från ytvattnet kon-

centreras lokalt i marken på grund av induceringen och orsakar att järn och mangan 

reduceras och går i lösning när organiskt material bryts ned vid strandkanten.  

 

Resterande sträcka från ytvattnet till uttagsbrunnarna ligger halten organiskt material 

relativt konstant och ökar till och med bitvis vilket innebär att grundvattnets kvalitet 

varierar mellan lokala observationspunkter i täkten. Vattentäkten kan vara i riskzonen 

för försämrad avskiljning av organiskt material från det inducerade vattnet om mindre 

del av vattnet passerar strandkanten, där den största avskiljningen tycks ske. Klimatbe-

tingade störningar som översvämningar eller erosion vid skyfall kan leda till att en 

mindre del av vattnet passerar genom strandkanten på grund av förändrade neder-

bördsmönster och kraftigare skyfall som kan skapa en ökad hydraulisk gradient eller 

orsaka översvämning i området (Löfgren, Forsius, & Anderson, 2002). Som konsekvens 

kan det innebära att avskiljningen av organiskt material försämras i och med att den 

största delen av reduktionen sker i närheten av Lillsjöns strand och avskiljningen av 

organiskt material generellt sett påverkas av vattnets upphållstid (Hanson, 2000). 
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Färgtalet i grundvattnet är avsevärt lägre och stabilare i observationsrören under 2016 

än tidigare mätningar gjorda 2014 (se Figur 22). Detta kan bero på att vattnets färg till 

stor del kommit från marken och lakats ut över tid i samband med uttaget. Under 2016 

ligger grundvattnets färgtal mer i linje med ytvattnets värden och kan bero på att vatten-

täkten till större utsträckning är påverkad av Lillsjöns vatten än tidigare. Antagligen sker 

en inblandning av grundvatten med lägre koncentrationer organiskt material från när-

området som inte härstammar från ytvattnet vid uttagsbrunnarna, vilket minskar kon-

centrationen av mätparametrar i råvattnet jämfört med de som erhållits i observations-

rören. Det är möjligt att observationsrörens djup och vattennivå påverkar halten av bland 

annat turbiditet och järn-halten. Hög vattennivå samt kontakt med organiska jordarter 

kan bland annat öka järnhalten i vattnet (Knutsson & Morfeldt, 2002), vilket kan för-

klara varför halten i råvattnet är lägre än i observationsrören då vattennivån sänks lokalt 

på grund av uttaget av vatten. 

 

Under provtagningen i oktober 2016 var manganhalten högre i grundvattnet än under 

provtagningarna 2014 (se Figur 23). Detta kan bero på att bland annat organiskt material 

från Lillsjön satt sig i marken vilket orsakat ytterligare reducerande förhållanden och 

gett upphov till högre manganhalter i vattnet. Enligt Hansson (2000) går ofta järn och 

mangan i lösning vid inducerad infiltration på grund av syrefria förhållanden som upp-

står när rikligt med organiskt material förekommer i ytvattnet.  

5.1.6 Jämförelse av råvatten i Rökebo, Wifsta och Årsunda 
I Figur 24 visas att det finns en tydlig förändring i råvattnets sammansättning i Rökebo 

med avseende på bland annat organiskt material. Det finns däremot ingen tydlig trend 

att utläsa från råvattnet i Wifsta eller Årsunda, vattenkvalitén i dessa områden tycks 

ligga konstant. Detta kan bero på ett antal olika faktorer som uttagsmängd relativt till 

grundvattenbildning, ytvattenkvalitet och markens avskiljningsförmåga. Vid höga uttag 

relativt naturliga flöden sker en stor inducering av ytvatten och andelen naturligt bildat 

grundvatten som tas ut är mindre jämfört med om lägre flöden används för uttaget. Det 

kan leda till att större mängd organiskt material passerar genom marken och skulle 

kunna påverka råvattnets sammansättning. Enligt Hansson (2000) finns exempel på 

svenska vattentäkter där råvattnets beskaffenhet påverkats av halten av till exempel or-

ganiskt material och järn i ytvattnet. Enligt Knutsson & Morfeldt (2002) har olika jordar-

ter olika förmåga att bryta ner och avskilja organiskt material, så det kan tänkas att mar-

kens avskiljningsegenskaper varierar mellan de olika utvärderade områdena. Ett antal 

ytvattentäkter i Sverige har sett försämrad vattenkvalitet över tid vilket möjligtvis kan 

kopplas till klimatförändringar (Svenskt Vatten, 2007). Det är möjligt att Rökebo kom-

mer att påverkas mer av klimatförändringar än övriga studerade områdena i och med att 

Lillsjön och även Öjaren är små, grunda sjöar vilka snabbare influeras av ändrade hyd-

rologiska flödesmönster än vad större vattendrag gör (Löfgren et al, 2002). Det är vis-

serligen svårt att se några trender på försämrad kemisk status i Lillsjön från provtag-

ningsdata av ytvattnet som erhållits (2013-2016) men anställda på vattenverket påstår 

att ytvattnet i Öjaren har fått sämre kvalitet sedan dricksvattenproduktionen vid Öjaren 

togs i drift, som ibland visar sig genom bland annat dålig lukt. En möjlig förklaring till 

att råvattnet i Rökebo har högre halter av organiskt material än Wifsta och Årsunda är 

att vattenverket i Rökebo tar sitt råvatten från ytvatten med sämre kvalitet och att mar-

kens avskiljningsegenskaper inte är tillräckliga för att avskilja hela mängden organiskt 

material som följer med. Vattentäkterna Årsunda och Wifsta har ett större vattendrag 

med lägre halt organiskt material än i Rökebo vilket kan vara en anledning till att dessa 
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inte sett någon försämring i vattenkvalitet över tid då marken kan klara av att avskilja 

de små mängder som tränger in.  

5.2 Utvärdering av utförda analysers användbarhet vid rå-

vattenkontroll 
De analyser som använts och diskuterats i detta examensarbete är förslag på några me-

toder för utvärdering av insamlade råvattendata. Det finns en uppsjö av olika sätt att 

analysera data men de metoder som använts i detta arbete ger sannorlikt tillräckligt till-

förlitliga resultat för de flesta verksamhetsutövares ändamål. Dock kräver dessa analyser 

mycket indata över lång tid för att öka dess pålitlighet, speciellt korrelationsanalyser 

och PCA-analyser då statistiska analysers träffsäkerhet ökar ju mer data som finns att 

tillgå (Anderson, 1984). Därför är dessa två inte lika användbara för datautvärdering där 

inte regelbunden provtagning utförts. Ibland kan det skilja flera år mellan provtagningar 

vid verksamheter och i vissa fall har inte regelbunden provtagning gjorts utifrån kon-

trollprogrammet utan utförts mer sporadiskt. Detta visar också hur viktigt det är att ut-

föra regelbunden provtagning för att kunna utvärdera insamlade data. Fördelen med att 

använda en korrelationsanalys eller PCA-analys är att med dessa kan man utvärdera 

stora mängder komplicerade data och kan dra slutsatser om vattnets beskaffenhet. Tids-

serieanalyser säger inte lika mycket om korrelation mellan olika parametrar, utan visar 

hur dessa förändrats över tid (Andersson et al, 2007).  

 

Korrelationsanalyser skulle även kunna användas för att undersöka huruvida råvattnets 

kvalitet påverkas av externa faktorer i en vattentäkt som till exempel nederbörd, vilket 

är i linje med Löfgren et al. (2002) som i sin rapport kom fram till att halten organiskt 

material i ytvattnet ökar med högre nederbörd. Dock är det viktigt att vara medveten om 

att korrelationer inte alltid är linjära i naturen vilket kan påverka resultaten från korre-

lationsanalyser, vilket bygger på linjära samband mellan parametrar (Andersson, Jorner, 

& Ågren, 2007). 

 

Enkla tidsserieanalyser kan vara fullgoda som analysverktyg för att kontrollera statiska 

förhållanden, dvs. när ingen större förändring i vattenkvalitet sker över tid och inget 

behov finns att utvärdera vad som påverkar vattnets beskaffenhet. 

 

Grundvattenmodellering (med hjälp av till exempelvis GMS) är inte en datautvärdering-

smetod i sig, men kan vara användbar för att lokalisera lämpliga provtagningspunkter i 

vattentäkten och kan även användas för att utvärdera huruvida det uppskattade influens-

området är stort nog för den verkliga områdespåverkan verksamheten har eller om detta 

behöver ändras. En hydrogeologisk modell är användbar som stöd för att undersöka hur 

stor områdespåverkan verksamheten har och är därmed ett verktyg för råvattenkontroll, 

då verksamhetsutövaren får bättre insikt i varifrån det uttagna vattnet härstammar och 

kan vidta lämpliga åtgärder om till exempel en förorening skulle upptäckas inom områ-

det. En modell är dock aldrig en komplett beskrivning av verkligheten. Det finns många 

möjliga felkällor i en modell, till exempel begränsas den av kvaliteten och mängden 

indata som används samt bygger en modell på antaganden om bland annat att marken 

är homogen vilket sällan överensstämmer med verkligheten. Dock ger en välbyggd mo-

dell en insyn i hur grundvattenflödet förmodligen sker i naturen. Detta är i linje med 

dricksvattenutredningens förslag om att kontrollen och kunskapen vid svenska vatten-

verk måste höjas i framtiden (Statens offentliga utredningar, 2016). 
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5.3 Råvattenkontroll  
Kontroll av råvatten har identifierats som bristfällig på många vattenverk av Statens 

offentliga utredningar (2016) men är också en viktig länk i kedjan för att säkerhetsställa 

ett tryggt dricksvatten. Det finns många fördelar med att ha en god råvattenkontroll: 

kontinuerlig provtagning och utvärdering ger bra kunskap om vattentäktens egenskaper, 

underlättar för riskbedömning och kan innebära att eventuella föroreningar kan upp-

täckas och stoppas i tid innan dessa når vattenverket. Utförlig råvattenkontroll kan ses 

som en del av det svenska miljömålet om god grundvattenkvalitet då grundvattnet på-

verkas av vattenuttaget. Detta mål är någonting som kontinuerligt bör eftersträvas för 

att skydda grundvattnet även i framtiden. 

 

Uppströmskontroll av vattenkvalitet är speciellt viktigt i och med ett förändrande klimat, 

t.ex. med ökande halter organiskt material i ytvattnet som beskrivits av Löfgren et al. 

(2002) och större risk för mikrobiell förorening i vattnet från bland annat bräddning av 

avlopp (Lundberg-Abrahamsson et al., 2009). Enligt Svenskt Vatten (2001) sker ett an-

tal sjukdomsutbrott via dricksvattnet varje år i Sverige och de flesta utbrott sker vid små 

grundvattenverk som inte haft tillräcklig kunskap om vattenreningen. Detta visar på hur 

viktigt det är att ha god kännedom om råvattnets och vattentäktens beskaffenhet då en-

bart provtagning inte är tillräckligt för att kunna fånga in alla eventuella föroreningar.  

 

Klimatförändringar och föroreningsrisk från diffusa källor medför att endast traditionell 

provtagning av dricksvatten och sporadiska undersökningar av råvatten innebär risker 

för försämrat dricksvatten och är inte hållbart på sikt. 

5.3.1 Befintlig råvattenkontroll 
De undersökta kontrollprogrammen i Tabell 7 visar att det är stor skillnad i antal råvat-

tenprover som tas mellan olika verksamheter bland annat beroende på anläggningarnas 

storlek. I och med att råvattenkontrollen inte är lagstadgad i dagsläget, men kommer 

förmodligen att bli det inom den närmaste tiden (Statens offentliga utredningar, 2016), 

är det troligtvis anledningen till att råvattenprovtagningar utförs med förhållandevis 

långt mellanrum i vissa fall. De flesta av producenterna utför provtagning endast i när-

liggande brunnar eller på uttaget råvatten innan det går in i vattenverket. Verksamhets-

utövaren i område 5 provtar dock både ytvatten och grundvattnets kvalitet på olika plat-

ser i täkten vilket är ett gott exempel på hur uppströms kontroll kan utföras. I dagsläget 

utför vissa dricksvattenproducenter inte en helt tillfredsställande egenkontroll av verk-

samheten. Bland annat verkar det vara relativt vanligt att journalföring sker icke-elektro-

niskt enligt A. Sjöstrand (pers. kommunikation, november 2016) eller att insamlade data 

sparas på olika platser i svårtolkade dokument. 

 

Varje verksamhetsutövare ska ha ett egenkontrollprogram med rutiner för förebyggande 

arbete mot försämrad vattenkvalitet samt dessa ska utföra undersökningar och provtag-

ningar för att kontrollera att vattnets kvalitet inte försämras (Livsmedelsverket, 2007). 

Generellt sett verkar liten återkoppling ske mellan tillsynsmyndigheter och verksam-

hetsutövare vad gällande vattenkvalitetsförändringar. Inte heller har tillsynsmyndighet-

erna några direkta krav på själva råvattenundersökningarna i allmänhet utan dricksvat-

tenproducenterna gör dessa som en del av sin egenkontroll. Detta är dock någonting som 

identifierats som ett problem med svensk dricksvattenproduktion. Samarbete och åter-

koppling mellan verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter kommer bli allt viktigare 

och myndigheterna kommer även kunna begära in råvattendata från producenter i ökad 

utsträckning i framtiden (Statens offentliga utredningar, 2016). 
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5.3.2 Förslag på förbättrad råvattenkontroll 
God råvattenkontroll är ett viktigt steg för att säkerhetsställa ett tryggt dricksvatten och 

även att uppnå miljömålen om god yt, - och grundvattenkvalitet. Råvattenkontrollen i 

Sverige är i behov av förbättring (Statens offentliga utredningar, 2016). Därför behöver 

också dricksvattenproducenternas egenkontroll i många fall förbättras för att hålla 

jämna steg med utvecklingen.  

 

Verksamhetens egenkontroll och innehållet i dess kontrollprogram är viktig för att 

kunna utföra en fullgod råvattenkontroll. Grundvattnets kvalitet kan variera lokalt i en 

grundvattentäkt (Knutsson & Morfeldt, 2002) vilket gör att provtagning i endast en 

punkt inte ger en tillfredsställande bild av verkligheten. Därför bör provtagning och ana-

lys av vattnets beskaffenhet i olika punkter uppströms uttagsområdet utföras för att 

kunna identifiera eventuella svaga länkar i produktionskedjan. Provtagningsfrekvens 

och vilka vattenkvalitetsanalyser som bör utföras är platsspecifika och kräver insikt i 

områdets egenskaper. Lokala undersökningar måste utföras för att utvärdera potentiella 

föroreningsrisker som finns för råvattnet, till exempel om det finns risk för inläckage av 

stora mängder vägsalt eller kemikalier i området. Ett riktvärde på provtagningsfrekvens 

kan vara att råvattenprovtagningen ska ungefärligt motsvara antalet dricksvattenprov 

som tas. Egenkontrollen bör beakta hur mycket vatten som tas ut och vilka risker som 

finns för försämrad vattenkvalitet i området när provtagningsprogrammet fastställs. 

  

Generellt sett är det problematiskt med mangan och järn vid inducerad infiltration 

(Hanson, 2000) men det är även viktigt att vara uppmärksam på förändringar i vatten-

kvalitet för parametrar som till exempel CODMn, turbiditet och färgtal. Dessa hänger 

ofta ihop och det finns indikationer på att mikrobiell förorening kan korrelera med bland 

annat turbiditet i ytvatten enligt Amburgey et al. (2005). 

 

Insamlade data måste kontinuerligt utvärderas för att vara användbara för kontroll av 

råvattenkvalitet i verksamheten. Förslagsvis kan framtagning av kontrollprogram göras 

i samråd med tillsynsmyndighet så att analyser från verksamhetsutövare i samma när-

område kan komplettera varandra och resultaten från miljöundersökningar följas upp 

gemensamt. I många fall kan enkla tidsserieanalyser räcka som utvärdering av vatten-

kvaliteten men i fall som till exempel Rökebo där en försämring skett över tid kan data-

analyser som till exempel korrelationsanalyser eller principalkomponentanalyser utfö-

ras för att få en indikation på vad förändringen beror på och kan därmed även underlätta 

framtagande av åtgärder. Strukturerad journalföring av data är viktigt för senare analys 

och uppföljning. Data från egenkontrollen bör sparas ner i ett och samma digitala doku-

ment och märkning av provtagningar måste utföras strukturerat och tydligt så att det är 

enkelt att förstå för nya personer i och utanför organisationen.  

 

Svenskt Vatten (2015) rekommenderar att alla dricksvattenproducenter utför en riska-

nalys för mikrobiella föroreningar och kontinuerligt följer upp denna. Därför borde alla 

verksamhetsutövare integrera någon slags mikrobiologisk riskbedömning för vattenin-

taget i sin egenkontroll av verksamheten. Riskanalyser är användbara i det avseendet att 

traditionell provtagning inte är tillräckligt för att kunna identifiera alla hot mot dricks-

vattenproduktionen. Detta då bland annat virus är både svårupptäckta och tar lång tid att 

analysera (Lundberg-Abrahamsson, Ansker, & Heinicke, 2009). Ett exempel på en så-
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dan bedömning är en kvantitativ mikrobiologisk riskanalys (QMRA-analys) vilken an-

vänds för att bedöma risken för mikrobiell förorening av dricksvattnet (Lundberg-

Abrahamsson, Ansker, & Heinicke, 2009). Analysen tar hänsyn till bland annat vilka 

reningsprocesser som används vid vattenverket och hur många barriärer som skyddar 

mot smitta. Hade en sådan analys använts vid till exempel dricksvattenproduktionen i 

Östersund innan utbrottet av Cryptosporidium upptäcktes i dricksvattnet är det möjligt 

att smittan hade kunnat förhindras. QMRA-analys är ett krav för dricksvattenproducen-

ter i Holland att utföra och kontinuerligt förnya med jämna mellanrum (Ansker, o.a., 

2013). Enklare analyser avseende risker för mikrobiell förorening går att göras med en 

mikrobiell barriäranalys (MBA), vilken ställer lägre krav på data och kräver mindre ar-

bete än QMRA-analysen (Svenskt Vatten, 2015). En förenklad MBA-analys kan vara 

fullgod för att säkerhetsställa att dricksvattnet inte är i riskzonen för mikrobiell förore-

ning och kräver inte speciellt mycket arbete kontra nyttan av att ha utfört den (Svenskt 

Vatten, 2015).  

 

En risk- och sårbarhetsanalys kan användas för att kartlägga risker för dricksvattenpro-

duktionen (Livsmedelsverket, 2007). Analysen kan med fördel utföras vid vattenverket 

då förutsättningar snabbt kan förändras, synnerligt vid påverkan från intensiva regn som 

kan leda till potentiell avloppsbräddning eller från föroreningstransport med yt-avrin-

ning. En riskanalys rekommenderas att utföras i tidigt skede, till exempel i samband 

med tillståndsansökan för vattenuttaget. När väl en förorening upptäckts i dricksvattnet 

kan det vara försent då bland annat mikrobiella föroreningar tar lång tid att analysera 

och när labbresultatet är färdigt kan vattnet redan ha nått ut till konsumenterna (Lund-

berg-Abrahamsson et al, 2009). Insamlade råvattendata bör därför följas upp och analy-

seras i samråd med tillsynsmyndighet, förslagsvis genom någon av metoderna som an-

vänts i kapitel 4.1.  

5.3.3 Uppföljning av Rökebos kontrollprogram 
I dagsläget innehåller kontrollprogrammet förslag på journalföring, mätning och prov-

tagning (Vatten och Miljöbyrån, 2015). Detta innefattar mätning av uttagsflöden från 

brunnar, mätning av grundvattennivå i observationsrör en gång i månaden, provtagning 

av råvattnet en gång i månaden (bland annat analys av alkalinitet, pH, färgtal, mikro-

organismer och järnhalt) samt journalföring av data i fem år. Revidering av kontrollpro-

grammet föreslogs ske vartannat år i samarbete med tillsynsmyndighet.  

  

Råvattenkontrollen har huvudsakligen utförts i enlighet med kontrollprogrammet. Det 

finns misstanke om att flödesmätarna inte fungerar tillfredsställande i de äldre brunnarna 

vilket innebär att dessa bör ses över extra noga då det påverkar både resultatet från da-

tautvärderingen och kan innebära lagliga problem i och med att det finns ett maximalt 

tillåtet uttag varje år enligt tillståndet. Mätning av grundvattennivå har inte kontinuerligt 

utförts vilket är en avvikelse gentemot kontrollprogrammet. Journalföring har utförts 

men insamlade data behöver sammanställas på ett mer överskådligt sätt, bland annat är 

betäckningarna på vad som är provtaget otydliga samt flödesdata är både felaktiga i 

vissa fall och är inte sammanställt på ett ställe utan i flera olika dokument. Det har inte 

skett någon revidering eller uppföljning av kontrollprogrammet i samarbete med kon-

trollmyndigheten i dagsläget men verksamhetsutövaren arbetar kontinuerligt med för-

bättring av egenkontroll, bland annat finns det planer på att installera flera vattennivå-

mätare i området. 
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Resultaten från undersökningarna som utförts i området visar att den huvudsakliga in-

filtrationen sker vid Lillsjöns strandkant och även att den största avskiljningen av orga-

niskt material sker där. Därmed bör provtagning och kontinuerlig uppföljning utföras i 

detta område, förslagsvis i det observationsrör som ligger närmast ytvattnet (4”), i sam-

band med råvattenprovtagningen en gång i månaden. Detta för att kunna få tidigare var-

sel om eventuella vattenkvalitetsförändringar uppströms i täkten. Detta är i linje med 

dricksvattenutredningens analys om behovet av utökad råvattenkontroll för att uppmärk-

samma risker och för att kunna anpassa beredningen av dricksvattnet (Statens offentliga 

utredningar, 2016). Avskiljningen av organiskt material i vattentäkten är utsatt för risker 

med översvämning eller erosion av strandkanten i och med att det är i detta område den 

huvudsakliga avskiljningen sker. Därför bör kontroll av vattennivåer utföras mer konti-

nuerligt än i dagsläget. Löfgren et al., (2002) visade att nederbörden hade stor påverkan 

på humusläckaget från marken till ytvatten då regnfall ofta leder till att ett utläckage av 

humus sker från bland annat skogsområden. Förslagsvis noteras månadsnederbörden för 

området då provtagning sker för att undersöka huruvida nederbörden korrelerar med 

vattenkvaliteten.  

 

Enbart provtagning är inte tillräckligt för att kunna identifiera alla potentiella risker för 

verksamheten, bland annat risken för smitta av mikrobiella föroreningar (Ansker, o.a., 

2013). Det finns exempel på vattenverk som varit godkända av tillsynsmyndigheter och 

ändå blivit utsatt för mikrobiell smitta (Folkhälsomyndigheten, 2016). Detta visar på 

bristen med traditionell provtagning som enda utvärderingsmetod. Någon slags riskana-

lys över potentiella föroreningsrisker uppströms bör därför utföras med en utvärdering 

om tillräckligt med skyddsbarriärer finns för dricksvattnet vid Rökebo. Ett förslag på en 

sådan utvärdering är en QMRA-analys. 
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6 Slutsatser 
Utgående från de analyser som utförts under detta arbete så kan det konstateras att bland 

annat halten CODMn, mangan och färgtal har ökat relativt linjärt i det uttagna råvattnet 

vid Rökebo vattenverk mellan 2014 och 2016. Råvattnets alkalinitet har minskat under 

samma period. Råvattnets järnhalt korrelerar negativt med uttagsflöde men det är möj-

ligt att fler parametrar också påverkas av flödet. Avskiljningsgraden för CODMn, färgtal 

och turbiditet har minskat med ca 20-30 procentenheter sedan 2014. Manganhalten i 

råvattnet har ökat avsevärt över tid och halten är betydligt högre än i ytvattnet. Detta 

kan bero på att vattenuttaget fört in förhöjda halter organiskt material i vattentäkten vil-

ket fått råvattnet att mer och mer likna ett ytvatten över tid och orsakat reducerande 

förhållanden i marken. En annan möjlig förklaring är att råvattnets kvalitet blivit för-

sämrad under perioden då den brunn som är närmast ytvattnet varit i drift, då vattnet 

som tagits ut ur den har kortare uppehållstid än vid de andra uttagsbrunnarna. Det hu-

vudsakliga flödet genom vattentäkten sker genom Enköpingsåsen, via Lillsjöns strand 

och ner mot Sandviken. Normalt pumpflöde påverkar inte flödesriktningen nämnvärt i 

området. Huvudsakligen sker avskiljning av CODMn-halten i grundvattnet vid strand-

kanten mot Lillsjön. 

 

Jämfört med råvattnet i Wifsta och Årsunda har Rökebos råvatten högre halter av bland 

annat CODMn och turbiditet. Råvattnets kvalitet i Rökebo har märkbarts försämrats över 

tid men det har inte skett nämnvärt i varken Wifsta eller Årsunda. Detta tyder på att 

avskiljning och råvattenkvalitet är områdesspecifik och påverkas av kvaliteten på yt-

vattnet som används för induceringen, markens avskiljningsförmåga och uttagsmängder 

jämfört med naturligt grundvattenflöde. 

 

Råvattenprovtagning vid de olika studerade vattenverken sker i viss utsträckning i alla 

fall utom vid ett. Provtagningsfrekvensen av råvattenkvalitet varierar kraftigt mellan 

olika områden. Generellt sker råvattenkontroll inte helt tillfredsställande vid de stude-

rade områdena. Det konstateras att råvattenkontrollen kan förbättras genom att använda 

ett väl genomtänkt kontrollprogram och genom att utföra en uppströms riskanalys för 

området för att minska risken för försämrad dricksvattenkvalitet. I detta examensarbete 

föreslås att antalet råvattenprover åtminstone ungefärligt motsvarar provtagningsfre-

kvensen på utgående dricksvatten och att prover tas på flera ställen i vattentäkten, spe-

ciellt vid eventuella riskområden. Dessutom bör utvärdering av insamlade data utföras 

regelbundet i samarbete med verksamhetens tillsynsmyndighet. Dataanalys av insam-

lade råvattendata kan förslagsvis vara tidsserieanalyser om ingen större förändring i vat-

tenkvalitet sker över tid. Om vattenkvaliteten varierar eller försämras är det däremot 

bättre att använda en korrelationsanalys för att undersöka vad variationen beror på och 

vilka åtgärder som kan utföras för att förbättra vattenkvaliteten. PCA-analysen är lämp-

lig att använda på områden där stora mängder data finns och det är svårt att identifiera 

vilka parametrar som varierar mest och identifiera bakomliggande strukturer för detta, 

dock kräver den analysen mer kunskap om metodiken än till exempel en korrelat-

ionsanalys och är svårare att utföra. Det föreslås även att en hydrogeologisk modell över 

vattentäkten med fördel kan upprättas då denna kan användas bland annat för att identi-

fiera lämpliga provtagningspunkter, utvärdera influensområdets utsträckning och för att 

ge verksamhetsutövaren bättre insyn över flödessituationen i området. 
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Bilaga A: Förändring i vattenkvalitet hos observationsrör 

1303 
Tabell A visar grundvattnets beskaffenhet i observationsrör 1303, vilket ligger söder om 

Rökebo vattenverk, vid två provtagningstillfällen. Vattnets järnhalt är högre än i de 

andra observationsrören vilket kan tyda på att vattnet i rör 1303 har ett annat ursprung, 

möjligtvis från någon närliggande myrmark. 

 
Tabell A: Vattnets innehåll av turbiditet, järn, mangan, färg och CODMn i observationsrör 1303 

Rör 1303 Turbiditet Järn Mangan Färg CODMn 

2014-04-28 9,99 6,81 0,09 60 2,5 

2016-10-19 46 8 0,05 5 2,3 
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Bilaga B: Förändring i avskiljningsgrad 
Figur B visar den ungefärliga avskiljningsgraden av CODMn mellan råvattnet och ytvatt-

net i Lillsjön. I början av mätningarna var graden ca 70 % och i slutet 40 %. Trenden 

visar en linjärt sjunkande avskiljningsgrad med god förklaringsgrad (R2 = 0,65). 

 

 
Figur B: Avskiljningsgrad mellan Lillsjöns ytvatten och uttaget råvatten mellan 2014-2016. 
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Bilaga C: Järn och turbiditet-värden i observationsrör 
I Figur C1 visas järnhalten vid olika provtagningspunkter med varierande avstånd från 

Lillsjön under olika tidpunkter. Den blå horisontella linjen visar den genomsnittliga 

järnhalten i Lillsjön under 2014 – 2016 (0,3 mg Fe/l). Generellt sjönk halterna med ökat 

avstånd sett från början till slut men varierade relativt kraftigt mellan olika provtag-

ningspunkter och över tid.  

 

 
Figur C1: Det inducerade vattnets järnhalt i förhållande till provtagningspunkternas avstånd till Lillsjöns ytvatten 
vid olika tidpunkter från 2014 och 2016. Den horisontella blå linjen visar den genomsnittliga järnhalten (0,3 mg 
Fe/l) i Lillsjöns ytvatten under perioden 2014-2016. Uttagsbrunnarna är lokaliserade ca 260 m från Lillsjön. Figur 
modifierad från Forsling (2014). 

I Figur C2 visas turbiditeten vid olika provtagningspunkter med varierande avstånd från 

Lillsjön under olika tidpunkter. Den blå horisontella linjen visar den genomsnittliga tur-

biditeten i Lillsjön under 2014 – 2016 (1,4 FNU). Generellt sjönk turbiditeten med ökat 

avstånd sett från början till slut och var relativt stabil under 2014. Vid provtagningen 

som utfördes under 2016 varierade halten kraftigt mellan olika provtagningspunkter. 
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Figur C2: Det inducerade vattnets turbiditet i förhållande till provtagningspunkternas avstånd till Lillsjöns ytvat-
ten vid olika tidpunkter från 2014 och 2016. Den horisontella blå linjen visar den genomsnittliga turbiditeten (1,4 
FNU) i Lillsjöns ytvatten under perioden 2014-2016. Uttagsbrunnarna är lokaliserade ca 260 m från Lillsjön. Figur 
modifierad från Forsling (2014). 

  

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300

Tu
rb

id
it

e
t 

(F
N

U
)

Avstånd (m)

2014-03-20

2014-04-28

2016-10-19



v 
 

Bilaga D: Skillnad i vattenkvalitet mellan ytvatten, närmsta observat-

ionsrör och råvatten 
Tabell D visar nivå av turbiditet, järn, mangan, färg och CODMn i Lillsjöns ytvatten, 

observationsrör närmast ytvattnet (4”) samt uttaget råvatten i oktober 2016. CODMn och 

färgtalet sjunker mellan Lillsjön och 4”-röret medan turbiditeten, järn och mangan ökar 

över samma sträcka. Nivåerna sjunker från 4”-röret till råvattnet för alla parametrar 

utom CODMn som stiger en aning. 

 
Tabell D: Skillnad i vattenkvalitet mellan ytvatten och närmaste observationsrör till Lillsjön (4”) samt råvattnet 
vid provtagningen under oktober 2016. 

Okt-2016 Turbiditet 

FNU 

Järn 

mg Fe/l 

Mangan 

mg Mn/l 

Färg 

mg pt/l 

CODMn 

mg O2/l 

Lillsjön 1,4 0,3 0,04 71 13 

Obsrör 4” 100 2,5 0,31 58 6,5 

Råvatten 0,7 0,1 0,12 28 6,7 
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Bilaga E: Trender hos ytvatten och råvatten 
 

I Bilaga E visas förändring i uppmätta nivåer av CODMn, färgtal, järn, mangan och tur-

biditet i Lillsjöns ytvatten jämfört med uppmätta nivåer i råvattnet. Dataserierna i Figur 

E1-E5 sträcker sig mellan 2013 och 2016. 

 
Figur E1: Uppmätta nivåer av CODMn i Lillsjön samt i råvattnet under perioden 2013-2016. 

 
Figur E2: Uppmätta nivåer av färgtalet i Lillsjön samt i råvattnet under perioden 2013-2016. 
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Figur E3: Uppmätta nivåer av järn i Lillsjön samt i råvattnet under perioden 2013-2016. 

 

 
Figur E4: Uppmätta nivåer av mangan i Lillsjön samt i råvattnet under perioden 2013-2016. 
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Figur E5: Uppmätta nivåer av turbiditet i Lillsjön samt i råvattnet under perioden 2013-2016. 
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