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Analysis of chloride concentration in drinking water – 
risk of saltwater intrusion in drinking water wells in a coastal 
area in Botkyrka 
 
 
Izabella Hilmevall 
 
 
Abstract 
 
The aim of this study was to analyse the chloride concentrations in drinking water to examine 
if there is an indication of saltwater intrusion in drinking water wells in Sandviken, a coastal 
area located in Botkyrka in Sweden. Previous studies show that the water wells in this area may 
already be affected by saltwater intrusion. Most of the households in this area are only used as 
summer houses. Only two of the house owners that participated in this study live in Sandviken 
permanently. A survey was sent to the house owners to find out qualities of the water wells. 
Water samples were taken from the water wells in Sandviken to analyse the concentration of 
chloride in the drinking water. 18 water wells were analysed and the results show that the 
lowest concentration of chloride was measured at 15 mg/l and the highest concentration of 
chloride was measured at over 400 mg/l. Most of the house owners haven’t felt the taste of salt 
in their drinking water. The results show that the coefficient of determination (R2) is low for 
the chloride concentration and the distance from the water well to the sea, the chloride 
concentration and the depth of the water well and also for the chloride concentration and the 
age of the water well. This study is showing that there is a certain impact of saltwater intrusion 
in the water wells in Sandviken. 
 
Key words: saltwater intrusion, chloride, groundwater.  
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1 Inledning 
 
Människan är beroende av vatten och därför är färskt dricksvatten ett av våra viktigaste 
livsmedel. Den största delen av allt vatten på jorden är salt och endast 2,5 procent består av 
sötvatten vilket är det vi kan använda för vår dricksvattenförsörjning (Åström 2004). Det 
mesta av sötvattnet är dock mycket svårtillgängligt för människan eftersom det är bundet i 
bland annat marken, glaciärer och inlandsisar. En ojämn fördelning över dricksvattenresurser 
gör att det på många platser i världen saknas dricksvatten av både god kvalitet och kvantitet. 
Ett av FN:s globala mål för att nå en hållbar utveckling är att säkerställa att alla människor har 
tillgång till rent vatten och sanitet. En av förutsättningarna för att nå målet är att det ska finnas 
tillgång till rent dricksvatten för hela världens befolkning senast år 2030 (UNDP u.å.). På 
nationell nivå har Sveriges riksdag satt upp 16 miljökvalitetsmål där ett av målen är 
grundvatten av god kvalitet (Naturvårdsverket 2017). Målet innebär bland annat att 
säkerställa kvaliteten på grundvattnet i syfte att kunna ge människor en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning. 
 
Sverige är ett av de länder som har en god och säker dricksvattentillgång (Svenskt Vatten 2017). 
I Sverige erhålls dricksvattnet via den kommunala vattenförsörjningen eller via en egen 
dricksvattenförsörjning från enskilda dricksvattenbrunnar. I Sverige är det över två miljoner 
permanent- och fritidsboenden som försörjer sig med dricksvatten från enskilda 
dricksvattenbrunnar där grundvattnet är den främsta källan till dricksvattenförsörjningen 
(Sveriges geologiska undersökning [SGU] a u.å.). Grundvatten är i sig mycket rent men en liten 
mängd förorening är tillräcklig för att förändra dess kvalitet (SGU b u.å.). 
Saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar är en typ av vattenförorening som påverkar 
kloridhalten i dricksvattnet och kan leda till en sämre dricksvattenkvalitet. 
 
Sandviken är ett kustnära område belägen i den södra delen av Botkyrka kommun i 
Stockholms län. Området består till största del av fritidshus med några få permanentbostäder. 
Det finns ingen kommunal anslutning till vatten i området och fastighetsägare som har tillgång 
till dricksvatten på sina fastigheter har inrättat enskilda dricksvattenbrunnar (Botkyrka 
kommun 2008). Enligt Botkyrka kommuns detaljplan för Sandvikenområdet (1999) ska den 
som vill inrätta en enskild borrad dricksvattenbrunn ansöka om tillstånd för bygglov av egen 
grundvattentäkt. Kartan i figur 1 visar det studerade området. 
 

 
Figur 1. Karta över det studerade området hämtad från Lantmäteriets (u.å) tjänst för kartutskrift. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien har varit att undersöka om dricksvattenbrunnarna i det kustnära 
området Sandviken i Botkyrka kommun har påverkats av saltvatteninträngning. Följande 
frågeställningar har besvarats: 
 

• Vilka kloridhalter har dricksvattnet i dricksvattenbrunnarna? 
• Hur stor andel av dricksvattenbrunnarna har förhöjda kloridhalter? 
• Hur upplever fastighetsägarna sitt dricksvatten när det gäller smaken av salt? 
• Hur stor del av variationerna i kloridhalterna förklaras av variationerna i 

dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets strandlinje, dricksvattenbrunnarnas ålder 
samt djup? 

 
1.2 Avgränsning 
Studien avgränsar sig till det geografiska området Sandviken som är lokaliserad i den södra 
delen av Botkyrka kommun i Stockholms län. Analyserna av vattenproverna från de 
undersökta dricksvattenbrunnarna mäter kloridhalterna i dricksvattnet. 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Förekomsten av salt grundvatten i dricksvattenbrunnar 
En stor utmaning för den enskilda dricksvattenförsörjningen är att salt grundvatten kan tränga 
in i dricksvattenresurser vilket framför allt sker i kustnära områden (Werner 2010). Av hela 
världens befolkning är det ungefär 80 procent som bor i kustnära områden. Akvifärer är en 
mycket viktig grundvattenkälla för människor som bosätter sig i närheten av kusten (Chang et. 
al 2011). Saltvatteninträngning i dricksvattenresurser sker på flera platser över hela världen 
och är en av de vanligaste vattenföroreningarna som uppstår i dricksvattenbrunnar (Karro, 
Marandi och Vaikmäe 2004). I Sverige kan salt grundvatten förekomma i dricksvattenbrunnar 
genom att Östersjövatten tränger in i dricksvattenbrunnen (Johannesson 1987). Salt 
grundvatten i dricksvattenbrunnar kan även förekomma i områden som tidigare har varit 
täckta av saltvatten och i nuläge befinner sig under den högsta kustlinjen. Detta kan leda till 
att relikt havsvatten tränger in i dricksvattenbrunnar och förorenar dricksvattnet (Boman och 
Hansson 2004). Kartan i figur 2 är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
[MSB] (2014) och visar områden i Sverige som riskerar att påverkas av relikt havsvattnet. 

 
Figur 2. Områden som ligger under samt över den högsta kustlinjen (MSB 2014). 
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2.2 Faktorer som ökar risken för saltvatteninträngning 
Stigande havsnivåer är en följd av klimatförändringar och kan utgöra en ökad risk för att 
saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar inträffar. Saltvatteninträngning kan även ske 
genom mänsklig påverkan (Klassen och Allen 2017). I kustnära områden är människans 
efterfrågan på sötvatten mycket stor vilket resulterar i ett ökat vattenuttag från 
dricksvattenbrunnar. Detta kan i sin tur leda till att dricksvattenbrunnar påverkas av 
saltvatteninträngning (Robinson, Hamill och Ahmed 2015). En dricksvattenbrunn som 
används på fel sätt genom att bland annat uttaget av vatten från dricksvattenbrunnen är större 
än grundvattenbildningen kan i värsta fall sina. Detta kan leda till att dricksvattenbrunnen inte 
längre kan användas (Johannesson 1987). En kombination av både klimatförändringar och 
mänskliga faktorer ökar risken för saltvatteninträngning vilket påverkar 
dricksvattenkvaliteten (Werner et al 2012). Andra faktorer som kan öka risken för att 
dricksvattenbrunnar påverkas av saltvatteninträngning är dricksvattenbrunnarnas djup. Det 
söta grundvattnet har en lägre densitet vilket gör att det hamnar ovanpå det salta grundvattnet 
(Izuka och Gingerich 1998). Om dricksvattenbrunnar borras för djup kan det därför nå det 
salta grundvattnet. I en djupare dricksvattenbrunn ökar alltså risken för saltvatteninträngning 
(Livsmedelsverket 2006). Dricksvattenbrunnarnas avstånd till havet har också en effekt på 
dricksvattenbrunnarnas risk att drabbas av saltvatteninträngning. Det är större risk att 
Östersjövatten tränger in i en dricksvattenbrunn som är placerad på ett avstånd närmare än 
300-500 meter från havets strandlinje (Johannesson 1987).  Ytterligare en mänsklig faktor 
som kan leda till att salt förorenar dricksvattenbrunnar är genom vägsalt (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016). En dricksvattenbrunn som har försaltats kan skapa problem för den 
framtida dricksvattenförsörjningen eftersom det blir svårare att använda den (Botkyrka 
kommun 2008). Werner et al (2013) menar att dricksvatten som har en kloridhalt på 250 mg/l 
anses vara olämplig för människan att konsumera. SGU (2013) har klassificerat kloridhalten i 
grundvattnet enligt fem nivåer vilket redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Klassificering av kloridhalter i grundvattnet enligt SGU (2013). 

Klassificering Kloridhalt (mg/l) 
Mycket låg halt  <20 
Låg halt  20-50 
Måttlig halt  50-100 
Hög halt  100-300 
Mycket hög halt  >300 

 
Innehavaren av en enskild dricksvattenbrunn har en mycket viktig uppgift när det gäller 
hanteringen av sötvattenresurserna (Werner et. al 2012). Detta gäller främst inom områden 
som ligger i närheten av kusten där dricksvattenresurserna är extra känsliga att drabbas av 
saltvatteninträngning. 
 
2.3 Lagar, regler och råd för dricksvattenförsörjning 
 
2.3.1 Lagstiftning inom EU 
Vattendirektivet är EU:s ramdirektiv för vatten som antogs år 2000 (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG). Syftet med direktivet är att på ett hållbart sätt förvalta våra 
vattenresurser. Direktivet gäller alla vattendrag, sjöar, grundvatten och kustvatten i EU. För 
att tillgången och kvaliteten på vattnet ska vara tillräckligt bra anger direktivet de krav som 
ställs på medlemsländerna för att säkerställa att detta efterlevs. 
 
Direktivet för dricksvattenkvalitet är ytterligare ett direktiv inom EU som ställer minimikrav 
på medlemsländerna när det gäller god kvalitet på dricksvattnet (Rådets direktiv (98/83/EU) 
om kvaliteten på dricksvatten). Medlemsländerna ska följa minimikraven och kan även ställa 
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ytterligare krav på nationell nivå. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 
2001:30) har direktivet för dricksvattenkvaliteten integrerats.  
 
2.3.2 Svensk lagstiftning - miljöbalken 
Anläggningar för grundvattentäkter ska enligt 9 kap. 10 § i miljöbalken (SFS 1998:808) 
inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. 
Det innebär även att en fastighetsägare som inrättar en enskild dricksvattenbrunn bör följa de 
allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. i miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
En fastighetsägare som inrättat en enskild dricksvattenbrunn ska enligt 26 kap. 19 § i 
miljöbalken (SFS 1998:808) ha en egenkontroll av den enskilda dricksvattenbrunnen. Detta 
innebär att fastighetsägaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att 
motverka eller förebygga att olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön inträffar. 
 
Länsstyrelsen eller en kommun kan enligt 7 kap. 21 § i miljöbalken (SFS 1998:808) skydda en 
vattentäkt genom att ett vattenskyddsområde upprättas. I områden där tillgången på sötvatten 
är begränsad eller att det finns risk för detta kan kommunen besluta att ett tillstånd eller en 
anmälan krävs för att anlägga och använda en enskild dricksvattenbrunn enligt 9 kap. 10 § i 
miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
2.3.3 Livsmedelsverkets föreskrifter och råd 
I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns det krav på hur 
dricksvattenproduktionen ska skötas för att säkerställa att Sveriges befolkning får tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet (SLVFS 2001:30). Livsmedelsverkets föreskrifter tillämpas i det 
fallet när det handlar om en dricksvattenförsörjning som omfattar fler än femtio personer eller 
som uppgår till mer än tio kubikmeter dricksvattenanvändning per dag. 
 
För enskild dricksvattenförsörjning som omfattar mindre än femtio personer och som 
tillgodoser människor med mindre än tio kubikmeter dricksvatten per dag tillämpas istället 
Livsmedelsverkets (2015) råd om enskild dricksvattenförsörjning. I tabell 2 redovisas 
Livsmedelsverkets riktvärden för halten klorid i dricksvattnet. En kloridhalt på över 50 mg/l 
är en indikation på att salt grundvatten har påverkat dricksvattnet. En kloridhalt på 100 mg/l 
ökar risken för korrosion av vattenledningar vilket på sikt kan leda till att dricksvattenbrunnen 
sinar eller att tungmetaller släpps ut i dricksvattnet. En smakförändring riskerar att inträffa 
vid en kloridhalt på 300 mg/l.  
 
Tabell 2. Livsmedelsverkets (2015) riktvärden för kloridhalt i dricksvatten. 

Parameter Kloridhalt (mg/l) Anmärkning 
Klorid (Cl) 50 Salt grundvatten har påverkat dricksvattnet. 

100 Risk för korrosion av vattenledningar. 
300 Risk för att dricksvattnet smakar salt. 

 
2.5 Tidigare undersökningar i området 
I november år 1991 genomförde SGU på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
Botkyrka kommun en grundvattenundersökning i området Sandviken (SGU 1991). Resultatet 
av undersökningen visade på att den grundvattenmängd som finns tillgänglig i området är 
knapp och skulle inte kunna tillgodose alla fastigheter med dricksvatten om det i framtiden 
skulle bli ett bostadsområde med permanenta hushåll. Enligt SGU (1991) visade de geofysiska 
mätningarna på att det fanns en risk för att salt grundvatten kunde tränga in i enskilda 
dricksvattenbrunnar. Det fanns även en misstanke om att enskilda dricksvattenbrunnar redan 
då kunde vara påverkade av saltvatteninträngning på grund av deras djup. 
 
Under åren 1986-2006 genomfördes analyser av enskilda dricksvattenbrunnar i Botkyrka 
kommun (Botkyrka kommun 2008). I Sandviken genomfördes vattenprovtagningar i fyra 
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enskilda dricksvattenbrunnar som därefter analyserades för att bland annat undersöka 
vattenprovernas kloridhalter. Kloridhalterna för dessa dricksvattenbrunnar redovisades 
endast som ett medelvärde som uppmättes till 156 mg/l.  
 
3 Metod och material 
 
I den här studien har frågeställningarna besvarats både genom en kvantitativ 
enkätundersökning för att ta reda på dricksvattenbrunnarnas placering och dess egenskaper 
samt genom kloridanalyser av vattenprover från de undersökta dricksvattenbrunnarna. 
 
3.1 Litteratur 
Litteraturen som har använts i den här studien har hämtats från Umeå Universitetsbiblioteks 
databas, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 
Livsmedelsverket, riksdagen, Sveriges geologiska undersökning och Botkyrka kommun. För 
att få ett större urval vid litteratursökningen har både svenska och engelska sökord använts. 
Svenska sökord som har använts har bland annat varit; saltvatteninträngning, klorid, enskild 
dricksvattenbrunn, salt grundvatten. Engelska sökord som har använts har bland annat varit; 
saltwater intrusion, chloride, groundwater. 
 
3.2 Enkätundersökning 
 
3.2.1 Enkät och informationsbrev 
För att ta reda på vilka dricksvattenbrunnar som finns i området sammanställdes en enkät 
(bilaga 2). Frågorna i enkäten sammanställdes utifrån Länsstyrelsens råd gällande 
frågeformulering inför undersökning av grundvatten som återfinns i rapporten Salt 
grundvatten (Boman och Hanson 2004). Enkäten skickades ut till fastighetsägarna genom 
vanlig post den 28 mars 2017 från miljöenheten i Botkyrka kommun tillsammans med ett 
frankerat kuvert och ett informationsbrev gällande vattenprovtagningen (bilaga 1). Brevet 
skickades till fastighetsägare för 147 fastigheter av totalt 154 fastigheter efter att ett urval i 
kommunens fastighetsregister hade gjorts. För fastigheter med fler än en fastighetsägare 
skickades brevet till respektive fastighetsägare. Resterande sju fastigheter bedömdes inte 
lämpliga för undersökningen på grund av fastigheter ägda av myndigheter, otillräcklig 
information om fastighetsägare och fastighetsägare boende i ett annat land. 
 
3.2.2 Urval 
Av de fastighetsägare som besvarade enkäten gjordes ett urval av de fastigheter som har 
tillgång till dricksvatten via enskilda och allmänna dricksvattenbrunnar. Respektive 
dricksvattenbrunn som har undersökts benämns med en siffra i den här studien. Fastigheter 
med ägare som antingen inte ville medverka i undersökningen, inte har tillgång till 
dricksvatten via en dricksvattenbrunn eller inte besvarade den utskickade enkäten sorteras 
bort och ingår inte i undersökningen. 
 
3.2.3 Bearbetning av insamlade data 
Insamlade data för dricksvattenbrunnarnas kloridhalter samt dricksvattenbrunnarnas avstånd 
till havets strandlinje, djup och ålder sammanställdes i Microsoft Excel. En linjär 
regressionsanalys sammanställdes i Microsoft Excel där kloridhalterna redovisas som den 
beroende variabeln och dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets strandlinje, djup samt 
ålder redovisas som de oberoende variablerna. Förklaringsgraden (determinationskoefficient) 
redovisas som ett R-kvadratvärde (R2) och talar om hur stor del av variationen i kloridhalterna 
som förklaras av variationen i dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets strandlinje, djup 
samt ålder (Körner och Wahlgren 2015). Ett R-kvadratvärde (R2) redovisas som ett värde 
mellan 0-1. Ett R-kvadratvärde (R2) som är 1 innebär att 100 procent av variationen i den 
beroende variabeln förklaras av variationerna i den oberoende variabeln. 
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För att räkna ut avståndet mellan havets strandlinje och de enskilda dricksvattenbrunnarna 
samt de allmänna dricksvattenbrunnarna användes en tematisk karta via Botkyrka kommuns 
databas som är tillgänglig för medarbetare. Genom Botkyrka kommuns databas beräknades 
det ungefärliga avståndet mellan respektive dricksvattenbrunn och havets strandlinje. 
 
3.3 Vattenprovtagning 
Vattenprovtagningarna genomfördes våren 2017 under dagarna 25 april, 29 april, 3 maj, 4 maj 
och 6 maj på fastigheter som har tillgång till dricksvatten via en enskild dricksvattenbrunn och 
som ville medverka i undersökningen. Vattenprover från de allmänna dricksvattenbrunnarna 
togs direkt från dricksvattenbrunnarna den 25 april och den 29 april. För enskilda 
dricksvattenbrunnar som har fler än en fastighet anslutna till sig togs vattenproverna från 
endast en av fastigheterna. Vattenproverna från de enskilda dricksvattenbrunnarna togs direkt 
från en kran i bostaden. På fastigheter där fastighetsägaren gav tillåtelse att ta vattenprover 
utan deras närvaro togs vattenproverna från en kran eller pump utomhus. Alla vattenprover 
tappades upp i ett provtagningskärl och markerades med fastighetsbeteckning och datum då 
vattenprovtagningen genomfördes. Vattnet som tappades upp spolades rent i några sekunder 
innan provtagningskärlet fylldes på för att säkerställa att vattnet i kranen eller pumpen inte 
hade stått en längre tid. 
 
3.4 Analys av kloridhalt i vattenprov 
I den här studien har titrering med silvernitrat använts som en metod för att undersöka 
kloridhalterna i vattenproverna. För att determinera kloridhalterna i vattenproverna användes 
analysverktyget Test kit 8-P av märket HACH som enligt Länsstyrelsens rapport Salt 
grundvatten ger ett tillräckligt noggrant resultat för ett lågt pris (Boman och Hanson 2004). 
En manual för hur analysverktyget används hämtades från HACH (bilaga 3). 
 
För att ta reda på kloridhalterna i vattenproverna med hjälp av analysverktyget blandades ett 
reagenspulver bestående av kaliumkromat i vattenprovet för att därefter tillsätta droppar av 
silvernitrat. Kaliumkromatet gör att vattenprovet får en gul färgton. Antalet droppar av 
silvernitrat som krävs innan vattenprovet ändrar färg från gult till orange bestämmer 
kloridhalten. Vattenprovet kan analyseras i två intervaller beroende på vattenprovets 
kloridhalt. Alla vattenprover analyserades inledningsvis i intervall 1. Vattenprovet som inte 
ändrade färg i intervall 1 analyserades därefter i intervall 2. I tabell 3 redovisas mängden vatten 
av respektive vattenprov som ska användas vid analys av kloridhalt samt vilken kloridhalt varje 
droppe silvernitrat motsvarar i respektive intervall. I analysverktyget medföljer ett provrör 
som används i intervall 2 för att mäta upp mängden vattenprov som ska användas vid analys. 
Provröret omfattar 10 milliliter. 
 
Tabell 3. Analys av vattenprovets kloridhalt för respektive intervall. 

 Intervall 1 Intervall 2 
Kloridhalt 0-100 mg/l 0-400 mg/l 
Mängd vatten av 
respektive 
vattenproven för 
analys 

23 ml 10 ml 

Silvernitrat En tillsatt droppe motsvarar 5 
mg/l klorid 

En tillsatt droppe motsvarar 20 
mg/l klorid 
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4 Resultat 
 
4.1 Data från enkätundersökning 
Totalt besvarades enkäter för 51 av 147 tillfrågade fastigheter vilket ger en svarsfrekvens på 
ungefär 35 procent. Majoriteten av fastigheterna som medverkade i undersökningen har 
tillgång till dricksvatten via en dricksvattenbrunn som antingen är enskild eller allmän vilket 
redovisas i tabell 4. Antalet fastigheter som använder enskilda dricksvattenbrunnar är fler än 
det totala antalet enskilda dricksvattenbrunnar vilket beror på en gemensam användning.  
 
Tabell 4. Antal dricksvattenbrunnar och fördelningen över fastigheternas användning av dricksvattenbrunnar. 

Typ av dricksvattenbrunn Antal 
dricksvattenbrunnar 

Antal fastigheter 

Enskilda dricksvattenbrunnar 17 25 
Allmänna dricksvattenbrunnar 2 11 
Otillräcklig information om 
dricksvattenbrunnen som 
används 

 3 

Använder inte dricksvattenbrunn  12 
Totalt 19 51 

 
Fastighetsägarna som har tillgång till dricksvatten via en enskild dricksvattenbrunn har inte 
upplevt någon smak av salt i sitt dricksvatten. För fastighetsägare som använder de allmänna 
dricksvattenbrunnarna råder det delade meningar om saltsmak i dricksvattnet. I tabell 5 
redovisas fastighetsägarnas upplevelse när det gäller smak av salt i dricksvattnet från de 
enskilda och allmänna dricksvattenbrunnarna. Fastighetsägarna som har svarat ”ja” på 
frågan om upplevd saltsmak har upplevt detta ”från början” samt ”i slutet av juli-augusti” 
enligt enkätsvaren. 
 
Tabell 5. Fastighetsägare med tillgång till dricksvattenbrunn och deras upplevelse av dricksvattnets smak av salt. 

Typ av dricksvattenbrunn Smak av salt i dricksvattnet Antal fastigheter 
Enskild dricksvattenbrunn Nej 25 
Allmän dricksvattenbrunn Ja 2 

 
Nej 4 
Besvarade inte frågan i enkäten 5 

 
I några av enkätsvaren framkom det att fem fastigheter i Sandviken nyligen har fått tillstånd 
av bygglovsenheten i kommunen att inrätta en enskild borrad dricksvattenbrunn som ska 
användas gemensamt av de fem fastigheterna. Den enskilda dricksvattenbrunnen har ännu 
inte inrättats i området. 
 
4.2 Analys av kloridhalt i vattenprov 
Vattenprovtagning och analys av vattenprovernas kloridhalter genomfördes för totalt 18 
dricksvattenbrunnar. En av de enskilda dricksvattenbrunnarna är otjänlig sedan 5 år tillbaka 
och även låst vilket resulterade i att det inte gick att genomföra vattenprovtagning i den 
dricksvattenbrunnen. Den otjänliga dricksvattenbrunnen redovisas inte i tabellerna och i 
figurerna. I tabell 6 redovisas de uppmätta kloridhalterna för respektive dricksvattenbrunn 
som har undersökts. Den lägsta kloridhalten har uppmätts i dricksvattenbrunn 1 och allmän 
dricksvattenbrunn 2 där kloridhalterna är 15 mg/l. Vattenprovet för dricksvattenbrunn 15 gav 
inte något färgomslag i intervall 1 och 2 vilket innebär att det antas ha en kloridhalt som 
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överstiger 400 mg/l. Dricksvattenbrunn 15 har den högst uppmätta kloridhalten i den här 
undersökningen. I figur 3-5 redovisas kloridhalten för dricksvattenbrunn 15 som 400 mg/l. 
 
Tabell 6. Uppmätta kloridhalter i dricksvattnet för respektive dricksvattenbrunn. 

Brunnsbenämning Datum för 
vattenprovtagning 

Kloridhalt 
(mg/l) 

Övrig kommentar 

Dricksvattenbrunn 1 2017-04-29 15 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 2 2017-04-25 35 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 3 2017-04-25 20 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 4 2017-04-29 20 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 5 2017-04-29 25 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 6 2017-05-06 20 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 7 2017-05-06 20 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 8 2017-04-25 20 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 9 2017-05-06 20 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 10 2017-04-29 65 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 11 2017-04-29 30 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 12 2017-04-29 45 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 13 2017-05-06 20 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 14 2017-05-04 20 Fritidshus 

Dricksvattenbrunn 15 2017-04-25 >400 Permanent bostad 
och har vattenfilter 

Dricksvattenbrunn 16 2017-05-03 95 Permanent bostad 

Allmän dricksvattenbrunn 1 2017-04-25 20 Fritidshus 

Allmän dricksvattenbrunn 2 2017-04-29 15 Fritidshus 

 
I tabell 7 redovisas uppdelningen av de undersökta dricksvattenbrunnarnas kloridhalter och 
klassificeringen enligt SGU (2013). Majoriteten av de undersökta dricksvattenbrunnarna har 
kloridhalter som ligger mellan 20 och 50 mg/l vilket innebär en låg halt. 
 
Tabell 7. Antalet undersökta dricksvattenbrunnar i respektive klassificering för kloridhalter enligt SGU (2013). 

Klassificering Kloridhalt (mg/l) Antal dricksvattenbrunnar 
Mycket låg halt <20 2 
Låg halt 20-50 13 
Måttlig halt 50-100 2 
Hög halt 100-300 0 
Mycket hög halt >300 1 
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4.3 Kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas avstånd till havet 
Avståndet mellan dricksvattenbrunnarna till havets strandlinje redovisas i tabell 8. 
Dricksvattenbrunn 13 har det kortaste avståndet till havets strandlinje som har beräknats till 
30 meter. Det längsta avståndet mellan dricksvattenbrunn och havets strandlinje är för 
dricksvattenbrunn 1 som har ett avstånd på 360 meter.  
 
Tabell 8. Dricksvattenbrunnarnas uppmätta kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas avstånd till havet. 

Brunnsbenämning Kloridhalt (mg/l) Avstånd till havet (m) 

Dricksvattenbrunn 1 15 360 

Dricksvattenbrunn 2 35 290 

Dricksvattenbrunn 3 20 255 

Dricksvattenbrunn 4 20 115 

Dricksvattenbrunn 5 25 90 

Dricksvattenbrunn 6 20 135 

Dricksvattenbrunn 7 20 230 

Dricksvattenbrunn 8 20 130 

Dricksvattenbrunn 9 20 110 

Dricksvattenbrunn 10 65 55 

Dricksvattenbrunn 11 30 50 

Dricksvattenbrunn 12 45 65 

Dricksvattenbrunn 13 20 30 

Dricksvattenbrunn 14 20 55 

Dricksvattenbrunn 15 >400 50 

Dricksvattenbrunn 16 95 95 

Allmän dricksvattenbrunn 1 20 250 

Allmän dricksvattenbrunn 2 15 165 

 
Förklaringsgraden mellan dricksvattenbrunnarnas kloridhalter och avstånd till havets 
strandlinje redovisas i regressionsanalysen i figur 3. Enligt figur 3 ligger det beräknade R-
kvadratvärdet (R2) på 0,0877 vilket innebär att nästan 9 procent av variationen i 
dricksvattenbrunnarnas kloridhalter förklaras av variationen i dricksvattenbrunnarnas 
avstånd till havets strandlinje. 
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Figur 3.  Regressionsanalys för dricksvattenbrunnarnas kloridhalter och deras avstånd till havets strandlinje. 

 
4.4 Kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas djup  
Djupet på de undersökta dricksvattenbrunnarna redovisas i tabell 9 och baseras på 
fastighetsägarnas svar i enkäten. Den djupaste dricksvattenbrunnen är dricksvattenbrunn 3 
som har ett djup på 130 meter. Dricksvattenbrunn 12 är den enda av de undersökta enskilda 
dricksvattenbrunnarna som är grävd och har ett djup på 5 meter vilket är det lägsta djupet av 
de undersökta dricksvattenbrunnarna. 
 
Tabell 9. Dricksvattenbrunnarnas uppmätta kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas djup. 

Brunnsbenämning Kloridhalt (mg/l) Djup (m) 

Dricksvattenbrunn 1 15 60 

Dricksvattenbrunn 2 35 90 

Dricksvattenbrunn 3 20 130 

Dricksvattenbrunn 4 20 53 

Dricksvattenbrunn 5 25 65 

Dricksvattenbrunn 6 20 40 

Dricksvattenbrunn 7 20 76 

Dricksvattenbrunn 8 20 100 

Dricksvattenbrunn 9 20 55 

Dricksvattenbrunn 10 65 90 
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Dricksvattenbrunn 11 30 50 

Dricksvattenbrunn 12 45 5 

Dricksvattenbrunn 13 20 45 

Dricksvattenbrunn 14 20 60 

Dricksvattenbrunn 15 >400 30 

Dricksvattenbrunn 16 95 90 

Allmän dricksvattenbrunn 1 20 Ingen information 

Allmän dricksvattenbrunn 2 15 Ingen information 

 
Förklaringsgraden mellan dricksvattenbrunnarnas kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas 
djup redovisas i regressionsanalysen i figur 4. Enligt figur 4 ligger det beräknade R-
kvadratvärdet (R2) på 0,0716 vilket innebär att ungefär 7 procent av variationen i 
dricksvattenbrunnarnas kloridhalter förklaras av variationen i dricksvattenbrunnarnas djup. 
 

 
Figur 4. Regressionsanalys för dricksvattenbrunnarnas kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas djup. 

 
4.5 Kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas ålder 
Ålder på de undersökta dricksvattenbrunnarna redovisas i tabell 10 och baseras på 
fastighetsägarnas svar i enkäten. Den äldsta dricksvattenbrunnen som har undersökts är 
dricksvattenbrunn 12 som är 75 år. Den yngsta dricksvattenbrunnen är dricksvattenbrunn 6 
som har en ålder på 10 år. 
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Tabell 10. Dricksvattenbrunnarnas uppmätta kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas ålder. 

Brunnsbenämning Kloridhalt (mg/l) Ålder (år) 

Dricksvattenbrunn 1 15 20 

Dricksvattenbrunn 2 35 30 

Dricksvattenbrunn 3 20 35 

Dricksvattenbrunn 4 20 20 

Dricksvattenbrunn 5 25 25 

Dricksvattenbrunn 6 20 10 

Dricksvattenbrunn 7 20 17 

Dricksvattenbrunn 8 20 19 

Dricksvattenbrunn 9 20 18 

Dricksvattenbrunn 10 65 20 

Dricksvattenbrunn 11 30 18 

Dricksvattenbrunn 12 45 75 

Dricksvattenbrunn 13 20 18 

Dricksvattenbrunn 14 20 18 

Dricksvattenbrunn 15 >400 13 

Dricksvattenbrunn 16 95 25 

Allmän dricksvattenbrunn 1 20 55 

Allmän dricksvattenbrunn 2 15 Ingen information 

 
Förklaringsgraden mellan dricksvattenbrunnarnas kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas 
ålder redovisas i regressionsanalysen i figur 5. I figur 5 går det att se att ett flertal av 
dricksvattenbrunnarna som har en ålder på under 20 år även har en kloridhalt som inte 
överstiger 50 mg/l. Enligt figur 5 ligger det beräknade R-kvadratvärdet (R2) på 0,0259 vilket 
innebär att nästan 3 procent av variationen i dricksvattenbrunnarnas kloridhalter förklaras av 
variationen i dricksvattenbrunnarnas ålder. 
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Figur 5. Regressionsanalys för dricksvattenbrunnarnas kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas ålder. 

 
 
5 Diskussion 
 
5.1 Dricksvattenbrunnar i området 
Av 147 tillfrågade fastigheter i Sandviken i Botkyrka kommun var det endast 51 fastigheter som 
besvarade den utskickade enkäten. Detta gav en relativt låg svarsfrekvens vilket kan bero på 
olika faktorer. Den låga svarsfrekvensen skulle kunna bero på att majoriteten av fastigheterna 
inte har en enskild dricksvattenbrunn och att fastighetsägarna inte heller använder någon av 
de två allmänna dricksvattenbrunnarna som finns i området. En annan möjlig faktor kan vara 
att fastighetsägarna inte ville medverka i undersökningen. Utifrån de besvarade enkäterna går 
det att konstatera att det finns minst 17 enskilda dricksvattenbrunnar och 2 allmänna 
dricksvattenbrunnar i området. En av de enskilda dricksvattenbrunnarna är dock avstängd 
vilket innebär att provtagning inte genomfördes i den dricksvattenbrunnen. Eftersom större 
delen av fastighetsägarna inte besvarade den utskickade enkäten går det inte med säkerhet att 
fastställa det totala antalet enskilda dricksvattenbrunnar som finns i området. Varken 
Botkyrka kommun eller SGU:s brunnsarkiv har någon uppdaterad information om vilka 
dricksvattenbrunnar som finns i området.  
 
5.2 Uppmätta kloridhalter i dricksvattenbrunnar 
Kloridhalterna i de analyserade vattenproverna från de undersökta dricksvattenbrunnarna i 
Sandviken i Botkyrka kommun har uppmätts till 15 mg/l, 20 mg/l, 30 mg/l, 45 mg/l, 65 mg/l, 
95 mg/l samt en dricksvattenbrunn som antas ha en kloridhalt som överstiger 400 mg/l. 
Majoriteten av de undersökta dricksvattenbrunnarna har en kloridhalt på 20 mg/l vilket är en 
relativt låg kloridhalt i jämförelse med de uppsatta riktvärdena enligt Livsmedelsverket (2015) 
där påverkan av salt grundvatten i dricksvattenbrunnar sker vid en kloridhalt på över 50 mg/l. 
Botkyrka kommun (2008) har tidigare genomfört vattenprovtagning i bland annat Sandviken 
som därefter analyserades för att undersöka vattenprovernas kloridhalter. Totalt genomfördes 
fyra vattenprovtagningar i Sandviken och resultatet för dessa dricksvattenbrunnar visade ett 
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medelvärde på 156 mg/l som enligt SGU (2013) klassificeras som en hög kloridhalt. Denna 
kloridhalt överstiger både Livsmedelsverkets (2015) riktvärde på 50 mg/l som innebär att salt 
grundvatten har påverkat dricksvattenbrunnarna samt riktvärde på 100 mg/l som innebär risk 
för korrosion av vattenledningar. Inga tydliga kloridhalter för respektive av de fyra 
vattenproverna har redovisats i Botkyrka kommuns rapport (2008). Däremot nämner 
rapporten att ett av vattenproverna hade en mycket hög kloridhalt vilket påverkar medelvärdet 
för de fyra vattenproverna. Medelvärdet för den här studiens uppmätta kloridhalter är 50 mg/l 
trots ett extremvärde på över 400 mg/l. Detta är en relativt stor skillnad jämfört med Botkyrka 
kommuns (2008) undersökning som visade på ett medelvärde för kloridhalt på 156 mg/l. Det 
är svårt att göra någon tydlig jämförelse mellan den här studiens uppmätta kloridhalter och 
Botkyrka kommuns (2008) uppmätta kloridhalter eftersom kloridhalten för respektive av de 
fyra vattenproverna inte har redovisats. Det som går att konstatera är att det har funnits en 
viss påverkan av salt grundvatten i dricksvattenbrunnar i Sandviken och att detta fortfarande 
är ett problem i vissa av dricksvattenbrunnarna i området. 
 
Ett antal av dricksvattenbrunnarna har uppmätta kloridhalter som kan sägas sticka ut från 
mängden och har förhöjda kloridhalter enligt Livsmedelsverkets (2015) riktvärden. Dessa 
dricksvattenbrunnar överstiger en kloridhalt på 50 mg/l och ytterligare en dricksvattenbrunn 
som har en kloridhalt på 45 mg/l vilket ligger i närheten av riktvärdet för att salt grundvatten 
har påverkat dricksvattenbrunnen. I den enskilda dricksvattenbrunnen som har en uppmätt 
kloridhalt på 45 mg/l kanske det redan nu finns en påverkan av salt grundvatten. Här är det 
förmodligen viktigt att fastighetsägaren tar till vissa åtgärder för att inte öka kloridhalten i sitt 
dricksvatten. Enligt 26 kap. 19 § i miljöbalken (SFS 1998:808) ska fastighetsägaren ha en 
egenkontroll av sin enskilda dricksvattenbrunn. Att kontrollera sin dricksvattenbrunn gör att 
det bildar en viss medvetenhet om kvaliteten i dricksvattenbrunnen vilket förhoppningsvis kan 
förebygga att kvaliteten i dricksvattnet försämras. De högst uppmätta kloridhalterna i 
dricksvattenbrunnarna har uppmätts till 95 mg/l och över 400 mg/l. Eftersom analysverktyget 
endast mäter kloridhalter upp till maximalt 400 mg/l antas vattenprovet med den högst 
uppmätt kloridhalten överstiga 400 mg/l då vattenprovet inte gav ett färgomslag vid 400 mg/l. 
Enligt Livsmedelsverket (2015) finns det risk för smakförändring vid en kloridhalt som 
överstiger 300 mg/l. Det intressanta är att fastighetsägaren för dricksvattenbrunnen med en 
kloridhalt som antas vara över 400 mg/l inte känner någon smak av salt i sitt dricksvatten. 
Fastighetsägaren har även nämnt att det finns ett vattenfilter installerat. Samtidigt bör hänsyn 
tas till att Livsmedelsverket (2015) endast talar om en risk för smakförändring vilket innebär 
att dricksvattnet inte behöver smaka salt vid en kloridhalt på 300 mg/l samt att smak är 
subjektivt. En annan spekulation kring detta kan vara att vattenfiltret renar dricksvattnet så 
pass bra att kloridhalten är 0 mg/l och att vattenprovet därför inte ger något färgomslag vid 
analys. När det gäller saltsmak i dricksvattnet är det ingen av de medverkande fastighetsägarna 
som använder en enskild dricksvattenbrunn som upplever smaken av salt i sitt dricksvatten. 
Detta kan antas vara ganska självklart eftersom ingen förutom fastigheten med ett 
extremvärde på över 400 mg/l överstiger en kloridhalt på 300 mg/l som enligt 
Livsmedelsverkets (2015) är riktvärdet som kan utgöra en risk för att dricksvattnet förändrar 
smak. Fastighetsägarna som äger dricksvattenbrunnarna med de högst uppmätta 
kloridhalterna på 95 mg/l och över 400 mg/l är bosatta på sina fastigheter permanent. 
Resterande av de undersökta dricksvattenbrunnarna används av fastighetsägare som har 
fritidshus i området och är på plats ett antal veckor per år enligt enkätsvaren. Trots att det inte 
har genomförts några mätningar på vattenanvändningen i den här studien är det intressant att 
de permanenta hushållen har de högst uppmätta kloridhalterna i sitt dricksvatten. Enligt 
tidigare studier är vattenanvändningen en betydande källa till ökade kloridhalter i 
dricksvattnet (Robinson, Hamill och Ahmed 2015). Att kloridhalterna är som högst i de två 
permanenta hushållen kan tyda på att vattenuttaget är större på dessa fastigheter eftersom 
dessa dricksvattenbrunnar förmodligen utnyttjas året runt till skillnad från fastigheter som 
endast har fritidshus i området. 
 
I området finns det även två allmänna dricksvattenbrunnar som kan användas av alla 
fastighetsägare i Sandviken. Dessa dricksvattenbrunnar har uppmätta kloridhalter på 15 mg/l 
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och 20 mg/l vilket innebär att det är en relativt låg kloridhalt. Två av fastighetsägarna som 
medverkade i undersökningen nämnde i sina enkätsvar att vattnet som kommer från dessa 
dricksvattenbrunnar har smakat salt ”från början” samt ”i slutet av juli-augusti”. Resterande 
fastighetsägare som har medverkat i undersökningen och som använder de allmänna 
dricksvattenbrunnarna besvarade inte frågan om saltsmak eller svarade att de inte upplever 
eller har upplevt smaken av salt i dricksvattnet. De uppmätta kloridhalterna i de allmänna 
dricksvattenbrunnarna är så låga att det i dagsläge inte finns någon risk för smakförändring 
enligt Livsmedelsverkets (2015) riktvärden. Att två fastighetsägare har upplevt smak av salt i 
dricksvattnet skulle kunna innebära att dricksvattenbrunnarna vid de nämnda tidpunkterna 
har varit påverkade av salt grundvatten. ”Från början” är dock svårare att tolka vad 
fastighetsägaren menar. Att den andra fastighetsägaren nämnde att det har smakat salt i 
dricksvattnet ”i slutet av juli-augusti” skulle kunna innebära att det under dessa månader 
förmodligen är ett större vattenuttag från de allmänna dricksvattenbrunnarna vilket enligt 
tidigare studier kan innebära en ökad risk för saltvatteninträngning (Robinson, Hamill och 
Ahmed 2015). Fastighetsägarna spenderar kanske dessa sommarmånader i sina fritidshus och 
utnyttjar de allmänna dricksvattenbrunnarna något mer än andra månader på året. 
 
5.3 Förklaringsgrad för kloridhalt och undersökta faktorer 
Utifrån resultatet går det att konstatera att variationen i dricksvattenbrunnarnas kloridhalt till 
största del inte kan förklaras av variationen i dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets 
strandlinje, dricksvattenbrunnarnas djup samt dricksvattenbrunnarnas ålder. Detta eftersom 
respektive R-kvadratvärdet (R2) ligger i närheten av värdet 0. Förklaringsgraden mellan 
dricksvattenbrunnarnas kloridhalter och dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets 
strandlinje har det högsta värdet för förklaringsgraden där nästan 9 procent av variationen i 
kloridhalterna kan förklaras av variationen i dricksvattenbrunnarnas avstånd till strandlinjen. 
Detta är dock ett mycket lågt värde och därför går det inte att säga att variationen i 
kloridhalterna kan förklaras av variationen i dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets 
strandlinje i stor utsträckning. Utifrån tidigare forskning gällande den ökade risken för 
saltvatteninträning i kustnära området (Werner 2010) och att det högsta R-kvadratvärdet (R2) 
i den här undersökningen är för kloridhalterna och dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets 
strandlinje går det endast att spekulera kring att dricksvattenbrunnarna med en förhöjd 
kloridhalt i Sandviken har en viss påverkan av dricksvattenbrunnarnas närhet till havets 
strandlinje. 
 
5.4 Tillstånd för ytterligare en enskild dricksvattenbrunn 
En ytterligare intressant del i den här studien som framkom av enkätundersökningen är att 
fem fastigheter i Sandviken har fått tillstånd av Botkyrka kommun att inrätta en enskild borrad 
dricksvattenbrunn som ska användas gemensamt av de fem fastigheterna. Det som är 
intressant för detta ärende är att ett tillstånd har getts för att inrätta ytterligare en 
dricksvattenbrunn i området trots att det finns undersökningar som visar på att 
grundvattentillgången är begränsad i Sandviken (SGU 1991) samt att det tidigare har 
genomförts analyser av kloridhalter i fyra dricksvattenbrunnar i området som påvisat ett högt 
medelvärde (Botkyrka kommun 2008). I den här studien har det däremot inte genomförts 
några djupare undersökningar kring tillståndet som har getts för att inrätta den enskilda 
dricksvattenbrunnen i Sandviken. Som utomstående är det därför svårt att göra djupare 
analyser kring tillståndet. Utifrån de tidigare undersökningarna som har genomförts i 
Sandviken och den här studiens resultat går det däremot att konstatera att området är sårbart 
när det gäller risken att påverkas av salt grundvatten i dricksvattenbrunnar. 
 
5.5 Fortsatta studier inom området 
Förslag på fortsatta studier inom det här området är att undersöka fastighetsägarnas 
användning av dricksvattenbrunnarna. För den här studien går det endast att anta att 
fastigheterna med permanenta bosättningar har högre kloridhalter i dricksvattnet på grund av 
att de förmodligen har ett större vattenuttag jämfört med fastighetsägare som endast har 
fritidshus i området. Att konstatera detta skulle kräva en längre tids fältstudier för att 
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undersöka sambandet mellan kloridhalterna i dricksvattenbrunnarna och 
vattenanvändningen. Ett annat område för vidare studier är att undersöka det salta 
grundvattnets ursprung. Enligt kartan från MSB (2014) går det att anta att Sandviken ligger 
under den högsta kustlinjen vilket innebär att dricksvattenbrunnarna förmodligen har en ökad 
risk att påverkas av relikt havsvatten. Höga halter av sulfatjoner i dricksvattnet kan innebära 
att det salta grundvattnet i dricksvattenbrunnarna kommer från relikt havsvatten (Tunemar 
2006). Att undersöka halten sulfatjoner i dricksvattnet kan besvara frågan om det är ett tecken 
på att relikt havsvatten har påverkat dricksvattenbrunnarna. 
 
5.6 Kritisk granskning av metodval 
En kvantitativ enkätundersökning är en metod som kan innebära risk för lägre svarsfrekvens 
och i den här studien har svarsfrekvensen varit relativt låg. Enligt Ejlertsson (2014) har risken 
med bortfall, det vill säga uteblivna svar, inom enkätundersökningarna ökat under de senaste 
åren. Eftersom Sandviken främst består av fritidshus med endast ett fåtal permanenta 
bostäder skickades enkäten och informationsbrevet medvetet till fastighetsägarnas 
permanenta bostäder för att försöka få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Trots detta var det 
externa bortfallet relativt högt eftersom endast 35 procent av de tillfrågade fastighetsägarna 
besvarade enkäten. Ett antal av de fastighetsägare som medverkade i enkätundersökningen 
svarade däremot inte på alla frågor i enkäten vilket resulterade i ett internt bortfall av data 
(Berntson et al 2016). Enkäten och informationsbrevet skickades ut till fastighetsägarna så 
tidigt som möjligt för att ge dem god tid på sig att besvara enkäten samt planera in en eventuell 
vattenprovtagning. Eftersom enkäten skickades ut i ett så pass tidigt skede fanns det risk för 
att relevanta frågor hade glömts bort att ställas till fastighetsägarna. Detta skulle däremot 
kunna lösas genom att kontakta fastighetsägarna i efterhand. En kvantitativ 
enkätundersökning ger främst ytliga svar till skillnad från intervjuer som går in mer på djupet. 
I den här studien har det inte varit nödvändigt att få fram djupa svar samt att undersökningen 
berör ett stort antal människor. Detta gör att den kvantitativa enkätundersökningen har 
bedömts som mest relevant för den här studien. Ytterligare en kritik som finns mot 
enkätundersökningar är att personer besvarar frågorna utifrån deras egna syn eller upplevelse 
av något och därför bör data från en sådan enkätundersökning tolkas med försiktighet 
(Berntson et al 2016). I den här studiens enkätundersökning har fastighetsägarna bland annat 
beskrivit sina upplevelser av dricksvattnet när det gäller smaken av salt vilket är något som 
kanske bör tolkas med försiktighet eftersom smakupplevelser är subjektiva. 
 
Analysverktyget HACH Test kit 8-P som har använts i den här studien för att analysera 
kloridhalterna i vattenproverna är enligt Länsstyrelsen i Stockholms län både ett enkelt och 
ekonomiskt analysverktyg (Boman och Hanson 2004). Med hjälp av analysverktyget bedöms 
kloridhalten genom ett färgomslag av vattenproverna. Bedömningen av färgomslaget i 
vattenproverna kan observeras på olika sätt beroende på hur färgomslaget uppfattas. 
Analysverktyget som har använts kan endast mäta en kloridhalt på maximalt 400 mg/l. Ett av 
de analyserade vattenproverna i den här studien antas ha en kloridhalt på över 400 mg/l och 
för att ta reda på den faktiska kloridhalten för detta vattenprov skulle kräva en annan 
analysmetod. En annan analysmetod skulle kunna vara att skicka vattenprovet till ett 
ackrediterat laboratorium. Analysering av vattenproverna i ett ackrediterat laboratorium 
skulle ge ett noggrannare resultat men detta innebär högre kostnader. Analysverktyget HACH 
Test kit 8-P är enkelt att använda och resultatet av kloridhalterna i vattenproverna visas direkt 
vilket är en fördel när det behövs snabba resultat. 
 
 
6 Slutsats 
 
Den här studien visar på att det redan finns en viss påverkan av saltvatteninträngning i 
dricksvattenbrunnarna i Sandviken och att kloridhalterna för de undersöka 
dricksvattenbrunnarna har uppmätts till 15 mg/l, 20 mg/l, 30 mg/l, 45 mg/l, 65 mg/l, 95 mg/l 
samt en dricksvattenbrunn som antas ha en kloridhalt över 400 mg/l. Tre av de undersökta 
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dricksvattenbrunnarna har redan förhöjda kloridhalter som överstiger Livsmedelsverkets 
(2015) riktvärde på 50 mg/l. Trots att majoriteten av de undersökta dricksvattenbrunnarna 
har relativt låga kloridhalter är det viktigt att det finns en medvetenhet om risken för 
saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar i området. Smaken av salt i dricksvattnet som har 
påverkats av att salt grundvatten har trängt in i dricksvattenbrunnar är mycket svårt att känna 
vid förtäring av dricksvattnet. För att kunna känna smaken av salt i dricksvattnet krävs en 
ganska hög kloridhalt vilket förmodligen är därför majoriteten av de medverkande 
fastighetsägarna inte upplevt smaken av salt i sitt dricksvatten.  
 
Förklaringsgraden för kloridhalterna och dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets 
strandlinje, djup och ålder är låg. Nästan 9 procent av variationen i kloridhalterna förklaras av 
variationen i dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets strandlinje, ungefär 7 procent av 
variationen i kloridhalterna kan förklaras av dricksvattenbrunnarnas djup och nästan 3 
procent av variationen i kloridhalterna kan förklaras av dricksvattenbrunnarnas ålder. Detta 
innebär att resultatet i den här studien visar på att variationen i kloridhalterna till största del 
inte förklaras av variationen i dricksvattenbrunnarnas avstånd till havets strandlinje, djup och 
ålder.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Informationsbrev till fastighetsägare 
 
Undersökning av saltvatteninträngning i enskilda dricksvattenbrunnar 
Hej, mitt namn är Izabella Hilmevall och jag studerar magisterprogrammet i miljö- och 
hälsoskydd vid Umeå universitet. I samarbete med miljökontoret i Botkyrka kommun ska jag 
under våren undersöka salthalten (kloridhalt) i dricksvattenbrunnar i Sandviken genom 
vattenprovtagning. I områden nära kusten och i skärgården finns det risk för 
saltvatteninträngning i enskilda dricksvattenbrunnar. Förhöjda halter av salt i dricksvattnet 
kan innebära förändringar i smak. Det kan även leda till en ökad korrosion av vattenledningar. 
 
Undersökningen är den del av mitt examensarbete och är kostnadsfri. Jag är tacksam om ni 
har möjlighet att medverka och fyller i den bifogade enkäten. 
 
Hur kommer provtagningen att gå till? 
Provtagningen tar bara några minuter och innebär att en liten mängd vatten fylls på i en flaska 
från en kran i eller utanför bostaden vilket betyder att du/ni eventuellt behöver närvara vid 
provtillfället. Provet kommer att tas med till miljökontoret för analys av kloridhalt. Vill du/ni 
ta del av provsvaret vänligen fyll i detta i enkäten. 
 
När sker provtagningen?  
Provtagningen kommer att ske i slutet av april och i början på maj, främst under kvällstid och 
helger så att du/ni får möjlighet att närvara. Önskemål om dag för provtagning ska noteras i 
den bifogade enkäten. Om du/ni inte har möjlighet att närvara vid något av provtillfällena och 
vill medverka i undersökningen så kan ni ta kontakt med mig via e-post så snart som möjligt. 
 
Om det eventuellt finns en kran eller pump utanför bostaden kan jag ta ett vattenprov därifrån 
om du/ni inte har möjlighet att närvara. I detta fall behöver jag er tillåtelse att göra detta och 
ber er att fylla i detta i enkäten. 
 
Enkäten 
Enkäten besvaras och skickas tillbaka till miljökontoret i Botkyrka kommun i det frankerade 
kuvertet senast torsdagen den 13 april 2017. Frågorna handlar om bland annat 
dricksvattenbrunnens egenskaper och vattenanvändning. 
 
 
Vid frågor kontakta gärna: 
Izabella Hilmevall, miljö- och hälsoskyddsstudent Umeå universitet 
Epost: izabella.hilmevall@botkyrka.se 
 
Matilda Hermansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Botkyrka kommun 
Epost: matilda.hermansson@botkyrka.se 
Telefon: 0708-86 10 72 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
  

mailto:izabella.hilmevall@botkyrka.se
mailto:matilda.hermansson@botkyrka.se


 
 

Bilaga 2 – Enkät till fastighetsägare 
 
Frågeformulär: dricksvattenbrunnar och vattenanvändning i Sandviken 
Besvarad enkät skickas till Botkyrka kommun i det frankerade kuvertet. Enkäten består av 
fram- och baksida. Vid frågor se kontaktinformation på informationsbrevet. 
 

Namn: 

Adress:  Postadress: 

Fastighetsbeteckning:  

Telefonnummer: 

Mailadress: 
 
1. Typ av boende: 
□ Permanent boende □ Fritidshus, används ca _____ veckor/år 
 
Antal boende: __________ 
 
2. Finns det tillgång till dricksvatten på fastigheten? 
□ Ja 
  
□ Nej Om nej, hur förser du/ni er med vatten? ___________________________ 
 
3. Typ av dricksvattenbrunn: 
□ Grävd brunn □ Borrad brunn 
 
4. Dricksvattenbrunnen är belägen: 
□ Inom den egna fastigheten □ Inom annan fastighet. Ange vilken: __________ 
 
5. Används dricksvattenbrunnen gemensamt med annan fastighet? 
□ Ja Om ja, ange anslutna fastigheter eller namn på vattenförening: ___________ 
 
□ Nej 
 
6. Antal personer som använder vatten från dricksvattenbrunnen: ____ personer 
 
7. Dricksvattenbrunnens djup: ____ meter 
 
8. På vilket djup tas vattnet från dricksvattenbrunnen? ____ meter 
 
9. Ålder på dricksvattenbrunnen: ____ år 
 
10. Kryssa i vilka installationer som finns på fastigheten: 
□ Diskbänk i kök □ Tvättställ i badrum □ Dusch  □ Badkar 
 
□ Tvättmaskin □ Diskmaskin □ Kran eller pump utanpå bostaden 
 
□ Vattentoalett (WC)  □ Badtunna  □ Annat: ____________________ 
 



 
 

11. Upplever du/ni att dricksvattnet smakar/har smakat salt? 
□ Ja Om ja, när? ______________________________________________ 
 
 Eventuella åtgärder? ________________________________________ 
 
□ Nej  
 
12. Beskriv er dricksvattentillgång från dricksvattenbrunnen: _____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
13. Vill du/ni ta del av provsvaren för din/er fastighet? 
□ Ja Ange utdelningsadress: ______________________________________ 
 
□ Nej 
 
14. Nedan följer datum som jag avsatt för provtagning. Var vänlig kryssa i 
önskad dag för provtagning när du/ni kan närvara. Kryssa i endast en dag. 
□ måndag 24 april (kl. 17-20) □ onsdag 3 maj (kl. 17-20)  
 
□ tisdag 25 april (kl. 17-20) □ torsdag 4 maj (kl. 17-20) 
 
□ onsdag 26 april (kl. 17-20) □ fredag 5 maj (kl. 17-20) 
 
□ fredag 28 april (kl. 17-20) □ lördag 6 maj (kl. 11-15) 
 
□ lördag 29 april (kl. 11-15)  □ söndag 7 maj (kl. 17-20) 
 
□ tisdag 2 maj (kl. 17-20)  
 
15. Tillåtelse för vattenprovtagning på fastighet 
Var vänlig kryssa i JA om jag har er tillåtelse att ta ett vattenprov utanpå bostaden (endast 
möjligt om det finns en kran/pump utanpå bostaden) ifall ingen är på plats vid provtillfället. 
Kryssa i NEJ om jag inte har er tillåtelse. 
 
□ Ja  Namnteckning för godkännande: _______________________________ 
 
 Beskriv ungefärlig placeringen av kran/pump utanpå bostaden: __________ 
 ______________________________________________________ 
 
□ Nej 

 
 
 
 

Tack för medverkan! 
 
  



 
 

Bilaga 3 – Instruktioner för kloridanalys med HACH Test kit 8-P 
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