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Abstract  
Good quality of drinking water is the foundation of a functioning society. Many Swedish 
municipals investigates ways to protect water supplies in convention areas.   
The purpose of this study was to investigate the risks of microbiological contamination of 
drinking water by private sewers and geothermal heat pumps. The purpose was also to 
investigate the risks of contamination associated with safety distances from energy wells and 
private sewers. Water samples were taken from private groundwater wells in the convention 
area of Hertsölandet in Luleå municipal, to test for microbiological contamination. To 
investigate safety distances, maps were made to locate private sewers, private groundwater 
wells and energy wells in the area. The result indicated that the groundwater wells was not 
contaminated by wastewater but that individual weaknesses in the groundwater wells 
contributed to microorganisms in the drinking water. However, too few samples were taken 
to provide a reliable result. The samples were taken at spring time and it should possibly had 
been more representative to take the samples after the summer season, when the use of 
water and production of wastewater has increased. Contaminations associated with safety 
distances to geothermal heat pumps and other groundwater wells could not be detected. The 
results shown that several groundwater wells were located too close to sewers according to 
safety distance. It is possible that the risks will increase as more people moves permanently 
to this area.   
 
 
Key words: private groundwater supply, microorganisms, contamination, safety distance. 



Ordlista 

 

BDT Vatten från bad disk och tvätt. 

Geohydrologisk  Undersökning av grundvattenförhållanden, till exempel 
undersökning  avståndet till grundvattnet från markytan. 

Grundvatten Vatten som uppehålls i marken i den del av berggrunden eller 
jorden där hålrummen är helt vattenfyllda. 

Infiltrationsbädd I en infiltrationsbädd utnyttjas rening genom marklagret där 
naturliga kemiska, fysikaliska och biologiska processer fungerar 
som rening innan vattnet når grundvattnet. För att en infiltration 
ska fungera behöver marken ha rätt förutsättningar. Om jorden 
vittringsbenägen eller mycket finkornig är en infiltration olämplig 
som reningsmetod.  

Markbädd  Om marklagrens egenskaper gör att filtreringen inte blir 
tillräcklig kan en markbädd vara mer lämplig. Det är en lösning 
som har likheter med infiltration men reningen sker istället 
genom uppbyggda dräneringslager där spillvattnet samlas upp på 
botten och leds genom rör till recipient via en provtagningsbrunn.  

Minireningsverk  Är en tekniklösning som är uppbyggt som en småskalig version av 
större avloppsreningsverk, vilket innefattar sedimentering, 
biologisk rening, kemisk utfällning av fosfor och kväve. Det 
renade vattnet bör föras till ett resorptionsdike eller exempelvis 
en infilteringsbädd då reduktion av smittämnen är osäker. 

Recipient Sjö, vattendrag eller havsvik dit avloppsvattnet släpps. Även 
grundvattnet kan vara recipient.  

Slamavskiljare  I slamavskiljaren sker en mekanisk rening där grövre partiklar 
sedimenterar till botten och omhändertas normalt genom 
slamtömning. Slamavskiljare kan ha en- två eller tre kamrar. 

Sluten tank I områden där det inte lämpar sig att släppa ut avloppsvatten i 
mark, exempelvis i områden där avstånd till grannar är för litet, 
kan en sluten tank användas. Avloppsvattnet samlas till ett slutet 
utrymme som normalt töms med tankbil. Eftersom volymen på 
tanken är begränsad ska inte BDT-vatten vara påkopplat och helst 
ska bara extremt snålspolande toaletter anslutas. 

Spillvatten Förorenat vatten i huvudsak från WC och/eller BDT-vatten. 

Stenkista En äldre typ av avloppslösning där vattnet perkoleras ner till 
grundvattnet genom en stenbädd eller liknande. Denna typ av 
anläggning är mycket enkel med en okontrollerad infiltration som 
leder till otillräcklig rening enligt dagens gällande krav. 

Torra lösningar (TC) Vanligt i fritidshusområden är torra lösningar. Exempel på detta 
är mulltoa, utedass, förbränningstoalett urinseparerande toalett 
mm. Torra lösningar bygger på att fastighetsägaren tar hand om 
toalettavfallet själv genom att kompostera eller liknande på ett 
godkänt sätt. Detta kan ses som det minst påfrestande 
avloppsalternativet för miljön.   

Omvandlingsområde Områden som tidigare dominerats av fritidshus men där allt fler 
människor bosätter sig permanent. 

Vattentäkt  Vattendrag eller grundvatten som används som råvatten för 
dricksvattenframställning. 

WC Vattentoalett. 
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1 Inledning 

Dricksvatten av god kvalitet är grunden för ett fungerande samhälle och är vårt viktigaste 
livsmedel. Bristen på rent vatten orsakar på många håll i världen stora problem medan vi i 
Sverige har förmånen till en god tillgång både vad gäller kvalitet och kvantitet (Länsstyrelsen 
2013). Men även i Sverige har det på senare tid larmats om vattenbrist i stora delar av landet 
till följd av ovanligt lite nederbörd under de senaste två åren. Detta har medfört låga 
grundvattennivåer (SGU 2017 b). Om det rör sig om en tillfällig variation eller om det är 
problem som vi kommer få förhålla oss till allt mer i framtiden vet vi inte. Ett faktum är dock 
att de allvarliga konsekvenser som uppstår med en icke fungerande dricksvattenförsörjning 
uppmärksammas (SOU 2016:32).  

2016 utkom slutbetänkandet av Dricksvattenutredningen från Statens offentliga utredningar 
(SOU 2016:32). Där framhölls att dricksvattenförsörjningen i Sverige ska skyddas mot 
klimat- och samhällsförändringar. Olika myndigheter har på nationell, regional och lokal 
nivå arbetat med åtgärder och strategier för att möta de risker som uppkommit och kan 
uppkomma i framtiden (SOU 2016:32). Antalet sjukdomsutbrott förväntas öka i framtiden 
till följd av högre medeltemperaturer, förändrade mönster i avrinning och avdunstning, ökad 
nederbörd och stigande vattennivåer (Folkhälsomyndigheten 2015).  

Vissa av de krav och målsättningar som tagits fram av olika organ ska följas och uppfyllas av 
Sveriges kommuner. En av de utmaningar som uppmärksammas är att påfrestningarna på 
grundvattnet ökar då allt fler bosätter sig i fritids- och kustområden. Detta ökar behovet av 
att skydda vattentillgångarna i dessa områden (Lång 2016). 

Luleå kommun tillhör Bottenvikens vattendistrikt (Vattenmyndigheten 2016). Kommunen 
har enligt den regionala vattenförsörjningsplanen ansvaret att tillse skydd för vattentäkter 
som inte är kommunala. Detta gäller för vattentäkter som försörjer minst 50 personer eller 
som har ett vattenuttag som överskrider 10 m3/dygn (Vattenmyndigheten 2016). Krav har 
ställts på att införa långsiktigt skydd för den framtida och nuvarande 
dricksvattenförsörjningen. Detta kan även innefatta mindre dricksvattentäkter som försörjer 
färre än 50 personer och har ett uttag på mindre än 10 m3/dygn (Vattenmyndigheten 2016). I 
Luleå Kommun pågår arbetet med att uppfylla de krav som ställs för att trygga 
dricksvattenförsörjningen i kommunen. Luleå är en stad som växer och detta ökar behovet av 
att säkerställa dricksvattenskyddet både för den enskildes hälsa men även för att skydda 
grundvatten för framtida generationer (Vattenmyndigheten 2016). I Luleå har bristen på 
bostäder samt stadsnära fritidshus med attraktiva strandtomter bidragit till att 
omvandlingsområden uppkommer. Detta förändrar belastningen av vatten- och avlopp och 
kan påverka kvaliteten hos enskilda vattentäkter. Bland annat ökar risken för att 
mikroorganismer sprids till dricksvattnet. Ett av de största omvandlingsområdena i Luleå 
kommun är Hertsölandet.  

1.1 Syfte och Frågeställningar 
Arbetets syfte har varit att undersöka dricksvattenkvaliteten i enskilda dricksvattenbrunnar i 
ett omvandlingsområde ur ett hälsoskyddsperspektiv. De frågeställningar som undersökts är: 

- Är dricksvattenkvaliteten sämre i ett område där fler bosatt sig permanent och färre har 
fritidsboenden än i ett område där färre bosatt sig permanent och fler har fritidsboenden?  

- Påverkas dricksvattenkvaliteten av att en avloppsanläggning ligger för nära 
dricksvattenbrunnen enligt rekommenderade skyddsavstånd? Har det betydelse om 
belastningen är från både WC- och BDT-vatten eller enbart BDT-vatten? 

- Påverkas dricksvattenkvaliteten av att en annan dricksvattenbrunn ligger för nära 
dricksvattenbrunnen enligt rekommenderade skyddsavstånd? 

- Påverkas dricksvattenkvaliteten av att en energibrunn ligger för nära dricksvattenbrunnen 
enligt rekommenderade skyddsavstånd? 
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2 Bakgrund  

2.1 Enskilda vattentäkter 
Vattentäkter som producerar mindre än 10 m3/dygn och för färre än 50 personer är enskilda 
vattentäkter. Dessa regleras inte av lagstiftade kontrollkrav till skillnad från större 
vattentäkter som omfattas av kvalitetskrav från Livsmedelsverket (Livsmedelsverket 2017). 
Livsmedelsverket har sedan 2014 övertagit ansvaret från Socialstyrelsen om rådgivning och 
information av enskilda vattentäkter (SGU 2017 a). Allmänna råd reglerar den enskilda 
vattenförsörjningen och innefattar rekommendationer om hur hantering bör gå till. Bland 
annat rekommenderas att vattenkvaliteten ska analyseras var tredje år om täkten försörjer 
en till två familjer och varje år om den försörjer fler än två familjer (Livsmedelsverket 2017). 

2.2 Brunn för enskild dricksvattenförsörjning 
Enskild vattentäkt och enskild dricksvattenbrunn är benämning på samma sak. I Sverige är 
det idag ca 1 miljon personer som får sitt dricksvatten från enskild dricksvattenbrunn 
(Lindberg och Lindqvist 2005). För enskild dricksvattenförsörjning förekommer olika typer 
av brunnar där de vanligaste är bergborrad eller grävd brunn. (SGU 2016). 

Med dricksvattenbrunnar tas grundvatten upp. En grävd brunn hämtar vatten från ytligare 
grundvatten i jordlagren medan en borrad brunn hämtar grundvatten från djupare 
grundvattenmagasin i berggrunden, se bilaga 4 figur 13. Generellt är det djupa grundvattnet 
av högre kvalitet eftersom vattnet under en längre tid filtrerats genom jordlagren (SGU 
2016). Ofta är även mängden mikroorganismer lägre i djupt grundvatten (Thougaard et al. 
2007). 

Djupt grundvatten har även ett större skydd mot ytlig påverkan som exempelvis utsläpp från 
avloppsanläggningar (SGU 2016). Eftersom grundvattenmagasin måste fyllas på genom 
infiltration från framförallt nederbörd finns det gränser för hur mycket vatten som kan 
hämtas ut. I områden där många enskilda dricksvattenbrunnar anläggs kan 
grundvattentillgången sina (NV 2003). 

Vanligast i Sverige idag är att man anlägger en bergborrad brunn. (SGU 2016). Tekniken 
bygger på att ett foderrör borras ned genom jordlagren och en bit ner i berget. Utrymmet 
mellan berg och foderrör tätas ofta genom gjutning. Detta görs för att inte ytligt grundvatten, 
jord och annat ska läcka in i borrhålet. Fortsättningsvis borrar man genom berggrunden tills 
vatten i nödvändig mängd påträffas. Detta är själva brunnen och vattnet kan läcka in genom 
sprickor i berggrunden. Normalt ger en nyanlagd bergborrad brunn 100-1000 l/h (SGU 
2016). 

Grävda brunnar hämtar sitt vatten från ytligare grundvattenmagasin än borrade brunnar. 
Detta gör att känsligheten för säsongsvariationer i vattenflödet, infiltrering av avloppsvatten, 
gödsel från jordbruk och liknande är större än ur en borrad brunn, se bilaga 4 figur 13 
(Socialstyrelsen 2006). Morän är en jordart där en grävd brunn kan vara problematisk då 
grundvattennivån kan variera 1-2 meter under året och ännu mer under torrperioder. För att 
en grävd brunn ska kunna anläggas krävs att det finns ett jordlager på 5-6 meter 
(Socialstyrelsen 2006). 

2.3 Energibrunnar    
Energibrunnar för geoenergi kallas för bergvärmepump, där termisk energi som lagrats i 
berggrunden tillvaratas för uppvärmning av en fastighet. Under de senaste 5 åren har det 
genomsnittligt anlagts ca 25-30 000 bergvärmepumpanläggningar. Ofta borras brunnarna 
djupt för att uppnå önskat uppvärmningsbehov (SGU 2016). 

2.4 Små enskilda avlopp 
Någon legal definition av begreppet enskilda eller små avlopp finns inte (NV 2008). Den 
vedertagna tolkning som gjorts är att det är en avloppsanläggning som bör innefatta 
slamavskiljare, tankar, rörledningar, infiltrationsanläggningar och liknande kompletterande 
anläggningar. Anläggningarna är även byggda med teknik som är dimensionerad för ett eller 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHerluf%20Thougaard


3 
 

ett fåtal hushåll (NV 2008). Svenska EmissonsData genomförde på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten en undersökning för att uppdatera kunskapen om små 
avloppsanläggningar. Enligt undersökningen är det ca 625 000 svenska fastigheter som har 
små avlopp, det uppges dock att siffrorna ska hanteras som kvalificerade uppskattningar 
snarare än definitivt fakta (SMED 2015). Många enskilda avlopp har enlig utförda 
inventeringar otillräcklig standard. Ur ett hälsoskyddsperspektiv finns risker för 
smittspridning och förorening av dricksvatten. Miljöpåverkan består framförallt av läckage 
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen till recipienter som skapar övergödning (NV 
2004). I och med att kunskapen om hälso- och miljöriskerna orsakade av enskilda avlopp har 
ökat så har lagstiftningen skärpts över tid.  

Som förbehandlinggsteg för spillvatten används slamavskiljare (HVMFS 2016:17). Om WC är 
påkopplat ska alltid rening med slamavskiljare ha ett efterföljande reningssteg (NV 2008). 
Olika lösningar kan följa förbehandlingssteget, exempelvis infiltration, markbädd, sluten 
tank, minireningsverk och stenkista. Det finns även torra lösningar (NV 2008). 

Halterna av förorenande ämnen och mikroorganismer är högre i avloppsvatten där WC är 
påkopplat än i avloppsvatten som bara innehåller BDT-vatten. En liten risk finns att 
smittämnen sprids vid bad och dusch men risken för smitta via BDT-vatten är avsevärt lägre 
än vid personlig kontakt med andra (NV 2008).    

2.5 Risker för dricksvattentäkter i omvandlingsområden 
Rent tekniskt kan en risk förklaras som en sammanvägning av sannolikheten att en händelse 
ska inträffa och de negativa konsekvenserna som efterföljer (Nilsson 2003). Det kan 
uttryckas som tre frågor som ska besvaras; vad kan hända (vilka scenarion kan uppstå), hur 
troligt är det att det händer (frekvens för sannolikhet) och vilka är konsekvenserna om det 
inträffar (Nilsson 2003). 

Att en enskild dricksvattenbrunn blir förorenad får relativt isolerade konsekvenser eftersom 
vattnet går till ett begränsat antal personer. För dessa personer kan dock konsekvenserna bli 
stora beroende på av vad föroreningskällan är, om det kan åtgärdas på ett enkelt sätt eller 
inte, om händelsen är tillfällig och hur allvarlig hälsorisken är. 

För enskilda dricksvattenbrunnar finns många riskkällor. Miljöfarliga verksamheter, 
hantering av bekämpningsmedel, schaktning och markarbeten i området och naturliga 
förutsättningar i mark- och berggrund är exempel på olika riskkällor (NV 2010). I områden 
där inte kommunalt vatten- och avlopp är utdraget används ofta enskilda avlopp och 
dricksvattenbrunnar. I omvandlingsområden höjs nyttjandegraden av vatten och avlopp (NV 
2008). Den höjning av standarden som sker leder till en ökad mängd avloppsvatten då 
tekniska installationer som WC, diskmaskin och tvättmaskin ofta tillkommer. I sådana 
områden är potentiella riskkällor avloppsanläggningar, dricksvattenbrunnar och 
energibrunnar som placerats i nära anslutning till varandra. Även brunnar och 
avloppsanläggningar som är trasiga eller felaktigt utförda utgör riskkällor (NV 2008).  

De risker som fastighetsägare utsätts för är att få i sig föroreningar som ger negativa 
hälsoeffekter. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport om sjukdomsutbrott orsakade av 
dricksvatten 1992-2011 (Folkhälsomyndigheten 2015) är det framförallt mag- och 
tarminfektioner som orsakas av förorenat dricksvatten. Då många av de som får mag- och 
tarmbesvär inte uppsöker sjukvård vet man sällan vilken mikroorganism som orsakat 
sjukdomsfallet. Detta gör det svårt att upptäcka enstaka sjukdomsfall relaterade till 
vattenburen smitta (Folkhälsomyndigheten 2015). Det finns svårigheter i att avgöra om en 
person blivit smittad av ett livsmedel, en annan person eller vatten, vilket gör det 
problematiskt att kunna härröra smittkällan till en enskild dricksvattenbrunn. En 
underrapportering av smitta orsakad av förorenat dricksvatten från enskild 
dricksvattenbrunn är därför inte osannolik (Folkhälsomyndigheten 2015). Om en person blir 
sjuk eller inte efter att ha utsatts för smitta kan kopplas till flera faktorer. Personens egna 
motståndskraft, hur kraftigt angreppet är, och vilket smittämne det rör sig om. Vissa 
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mikroorganismer är mycket virulenta och det krävs få organismer för att personer ska 
insjukna. Detta innebär att olika personer kan utsättas för samma smitta men reagera olika 
(Thougaard et al. 2007).  
 
2.6 Rekommenderade skyddsavstånd  
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram en vägledning för brunnsborrning 
kallad Normbrunn –16. Den används av kommuner, borrentreprenörer, fastighetsägare och 
tillsynsmyndighet som stöd i arbetet med borrade brunnar (2016 SGU). I Normbrunn anges 
att skyddsavståndet mellan en grävd dricksvattenbrunn och en borrad energi- eller 
dricksvattenbrunn ska vara minst 20 meter. Skyddsavståndet mellan en borrad 
dricksvattenbrunn och en borrad energi- eller dricksvattenbrunn ska vara minst 30 meter 
(SGU 2016).  
 
Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) bör skyddsavståndet mellan dricksvattenbrunn och 
avloppsanordningar minst vara 20 meter. 

3 Material och metod 

Arbetet bestod av en litteraturstudie, en vattenprovtagning för insamling av kvantitativa data 
och en kartläggning av de utvalda områdena för att kunna beräkna avstånd mellan brunnar 
och avloppsanläggningar. Områdena valdes från omvandlingsområdet Hertsölandet.  

3.1 Hertsölandet 

3.1.1 Geografisk belägenhet och karaktär 
Området ligger vid Luleås kust, ca 10 km öster om Luleås stadskärna. Stora delar av 
Hertsölandet är ett naturreservat och utanför reservatet finns omfattande strandnära 
bebyggelse med fritids- och permanenthus. De första fritidshusen började byggas under 
1930-talet och sedan 20-30 år tillbaka har området präglats av en omfattande omvandling 
från fritidsboenden till permanentboenden. I området finns inget kommunalt vatten och 
avlopp så enskilda avlopp och dricksvattentäkter byggs ut successivt (SBKP 1993). Till största 
del är bebyggelsen i privat ägo. Den största delen av omgivande skogsområden och viss 
tomtmark ägs av kommunen (SBKP 1993). Marken i området består av morän med till 
största del osvallat ytskikt. Marken är av relativt flack karaktär. I sänkor kan det förekomma 
inslag av torvmark (organisk jord) och tunna skikt av älv- och svallsediment. (SBKP 1993).  

3.1.2 Detaljplan  
För Hertsölandet togs det fram områdesbestämmelser 1993 som fastslogs i detaljplan 1995, 
se bilaga 2 figur 10, 11 och 12 och bilaga 3. Bestämmelsernas syfte var att motverka 
utvecklingen av permanentbebyggelse och bevara områdets karaktär och användning som 
fritidsbebyggelse i skogsterräng. Syftet var även skydda vattentäkter från att förorenas av 
avloppsvatten samt att göra det möjligt med nybyggnation vid Lövskärsvägen. Detta har dock 
inte förhindrat omvandlingen till permanentboenden i Hertsölandet. 

3.2 Val av områden  
För vattenprovtagning valdes 2 områden ut på Hertsölandet. För att välja ut lämpliga 
områden användes befintliga data från Miljö- och byggnadsförvaltningens arkiv och 
arbetsmaterial från en inventering av området som genomfördes 2016. Materialet innehöll 
information om vilken typ av avlopp som fanns på respektive fastighet samt vilka brister som 
uppmärksammats vid inspektion. Ett antagande gjordes att fler personer var bosatta 
permanent närmare Luleå centrum. Ett område närmare centrum, Harrviken, och ett 
område längst ut mot kusten, Söruddsvägen valdes ut. Kartverktyget GIS användes för att ta 
fram kartor och information om fastighetsägarna för att en förfrågan om deltagande i 
undersökningen skulle kunna genomföras. 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHerluf%20Thougaard
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3.3 Kontakt med fastighetsägare 
Efter att områden valts ut skickades en skrivelse ut till 60 fastigheter, 29 på Harrviken och 31 
på Söruddsvägen, med förfrågan om de ville delta i undersökningen, se bilaga 1. Ett maximalt 
antal på 10 prover från varje område hade bestämts i samråd med handledare. 10 fastigheter 
valdes ut från Harrviken och 8 från Söruddsvägen. Personer som svarade på skrivelsen 
senare än att proverna kunde tas under de angivna provtagningsveckorna kunde inte 
inkluderas i urvalet för att tidsramen för att analysera provresultaten inte skulle bli för kort.  

3.4 Provtagning 
Möten bokades med fastighetsägarna. Alla prov togs av mig utom ett som togs av 
fastighetsägaren och utfördes enligt anvisningar från Livsmedelsverket rekommendationer 
om vattenprovtagning. Provtagningarna genomfördes under vecka 17 och 18. Tre av proverna 
togs ur brunn och resterade ur vattenkran. Om möjligt skruvades filter bort och 
kranmynningen desinfekterades med en tändare. Vatten spolades tills en jämn kall 
temperatur kunde uppmätas med en termometer. En provflaska fylldes till ⅘-delar, locket 
och mynningen på flaskan vidrördes inte. Vid två provtagningstillfällen då proven togs direkt 
ur brunn gjordes ingen desinfektering. Detta då proven togs ur slang av plast. För två prover 
i kran kunde inte filter plockas bort. Enligt anvisningar från Alcontrol i Umeå, det 
ackrediterade laboratorium som sedan skulle analysera proverna, togs alla prover efter kl 10 
och skickades samma dag till laboratoriet. Proverna hölls väl kylda. 

3.5 Bedömning av prover 
Vid Alcontrols bedömning av proverna klassades de som tjänligt, tjänligt med anmärkning 
eller otjänligt. Bedömdes provet som tjänligt innebar det att vattnet är lämpligt som 
dricksvatten utifrån de analyserade parametrarna. Bedömdes provet som tjänligt med 
anmärkning innebar det att vattnet har en mindre tillfredsställande sammansättning utifrån 
analyserade parametrarna men det bör normalt inte medföra någon hälsorisk att dricka 
vattnet. Gjordes bedömningen otjänligt föreligger en hälsorisk och vattnet bör inte användas 
för livsmedelshantering eller drickas (SLVFS 2001:309. 

3.6 Mikrobiologisk analys 
Alcontrol utförde analyserna. Analyserna var av typen utvidgat mikrobiologiskt prov. De 
parametrar och den standard som användes i analyserna var följande: aktinomyceter SS 
028212-1/94 MF, långsamväxande bakterier SS-EN ISO 6222:1999 mod., odlingsbara 
mikroorganismer (MO) 22°C 3d SS-EN ISO 6222:1999, Clostridium perfringens SS-EN ISO 
14189:2016, E coli SS 028167-2, mod SS-EN ISO 9308-1/AC:2008, intestinala enterokocker 
SS-EN ISO 7899-2, jästsvamp SS 028192-1, koliforma bakterier SS 028167-2 MF, 
mikrosvamp SS 028192-1 och mögelsvamp SS 028192-1.  

Analysresultaten bearbetades i excel och redovisades därefter med diagram och tabeller i 
resultatet för att tolka trender. 

3.7 Kartor för bedömning av avstånd 
För att beräkna om skyddsavstånd hölls mellan dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar 
och energibrunnar utformades kartor över de 2 områdena. Information om vilken typ av 
avloppsanläggning som fanns på respektive fastighet hämtades från inspektionsrapporter, 
inskickade kartor från fastighetsägare, SGUs brunnsregister, anmälningar av energibrunnar 
och tillståndsansökningar för avloppsanläggningar. Kartverktyget GIS användes.   

Skyddsavstånden bedömdes enligt Normbrunn -16 (SGU 2016) och Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
(HVMFS 2016:17). 

3.8 Avgränsning 
Rapporten utgår från ett hälsoskyddsperspektiv och fokuserar därmed på hälsoaspekten och 
inte på miljöpåverkan.   

Proverna omfattade enbart mikrobiologiska parametrar, virus inte inräknat. 
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Ett maximalt antal av 20 prover sattes upp för att det skulle vara möjligt att hinna utföra 
undersökningen.  

Vid mätning av avstånd användes det underlag som fanns att tillgå för att utforma kartor, 
därmed bygger mätningarna delvis på uppskattningar och tolkningar. Alla borrade brunnar 
finns inte inrapporterade i SGUs brunnsarkiv och troligen finns ett stort mörkertal av 
brunnar som anlagts över åren, placeringarna var inte heller helt exakta för de brunnar som 
rapporterats in. De kartor som skickats in från fastighetsägare i samband med tidigare 
avloppsinventeringsprojekt varierade i exakthet. För alla fastigheter fanns ej kartor och alla 
handlingar fanns inte tillgängliga hos Luleå kommun. Kartor som togs från tillstånd och 
anmälningar omfattade enbart ärenden inkomna 2003 och framåt eftersom äldre handlingar 
förvarades i Luleå kommuns stadsarkiv. 

Torra lösningar och slutna tankar togs inte med vid mätningar av skyddsavstånd. Påverkan 
från torra lösningar antogs som marginell i detta fall. Slutna tankar ska vara helt täta 
konstruktioner och därmed i normalfallet säkra för läckage. 

Vid resonemang om skyddsavstånd har inte vertikala skyddsavstånd tagits med i beräkning. 
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4. Resultat  
 
4.1 Karta över områden  
Provtagningen omfattade 18 prover där 10 prover togs i Harrviken och 8 prover togs på 
Söruddsvägen. Alla prover togs från fastigheter med borrad brunn. Området i Harrviken är 
kompaktare med hus i tre rader i lutning ned mot vattnet på många håll, se figur 1. 
Söruddsvägen är i jämförelse med Harrviken ett mer utdraget område, se figur 2. 

 
Figur 1. Karta över Harrviken hämtad med GIS. De fastigheter som provtagits är utmärkta med turkos 
färg.  
 

 
Figur 2. Karta över Söruddsvägen hämtad med GIS. De fastigheter som provtagits är utmärkta med 
turkos färg.  

0                87,5             175                                  350 meter 

0               87,5             175                                  350 meter 
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4.2 Andel fritidshus och permanentboenden 

4.2.1 Förfrågan om deltagande 

Fördelningen mellan vilken typ av fastighet som förfrågats om att delta i undersökningen var 
57 % fritidshus, 40 % permanentboenden och 3 % obebodda fastigheter. Fördelningen 
mellan områdena presenteras i figur 3. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figur 3. Fördelning av vilka typer av fastigheter som fick en förfrågan om att delta i undersökningen.  
I både Harrviken och Söruddsvägen skickades förfrågan ut till fler fritidshus än permanentboenden. 
 

4.2.2 Tagna prover 

Fördelningen av vilken typ av fastigheter som sedan deltog i undersökningen var 50% 
fritidshus och 50% permanentboenden. Fördelningen mellan områdena presenteras i figur 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Fördelning av vilka typer av fastigheter som ingick i undersökningen. I Harrviken var det 
något större andel fastigheter som var fritidshus. På Söruddsvägen deltog en större andel 
permanentboenden än fritidshus. 
 

4.3 Mikrobiologisk analys 

4.3.1 Fördelning av analysresultat utifrån typ av boende  
Av alla proverna som togs var 5 av de prover som bedömdes tjänliga tagna vid 
permanentbostäder och 4 var tagna vid fritidshus. Av de prover som fick anmärkning var 3 
prover tagna vid permanentbostäder och 5 var tagna vid fritidshus. Inget prov bedömdes 
som otjänligt. 

                 Harrviken                   Söruddsvägen  

 

                 Harrviken                     Söruddsvägen 
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4.3.2 Fördelning av analysresultat utifrån område 
I Harrviken bedömdes 3 prov som tjänliga och 7 prover som tjänliga med anmärkning. På 
Söruddsvägen bedömdes 5 prover som tjänliga och 3 prover som tjänliga med anmärkning. 
Då olika antal prover tagits i områdena presenteras fördelningen av analysresultaten i 
procent i figur 5.   
 

 

Figur 5. Bedömning utifrån analysresultaten i procent. Nästan dubbelt så stor del prover bedömdes 
tjänliga på Söruddsvägen och nästan dubbelt så stor del prover bedömdes tjänliga med anmärkning i 
Harrviken. De lila staplarna representerar prover tagna i Harrviken och de gula staplarna 
representerar prover tagna på Söruddsvägen. 
 

 
4.3.3 Mikrobiologiska parametrar fördelat mellan områdena 
Fördelningen mellan vilka parametrar som påträffades i proverna mellan de olika områdena 
var jämn se figur 6. Koliforma bakterier påträffades i 1 brunn på Söruddsvägen. 
Aktinomyceter var den parameter där det var störst skillnad mellan områdena, där det 
påträffades i 3 brunnar i Harrviken och 1 brunn på Söruddsvägen.  
 

 

Figur 6. Antal påträffade parametrar i proverna som bedömdes som tjänligt med anmärkning. Samma 
prov kan innehålla flera olika parametrar. Mikrosvamp, jästsvamp och mögelsvamp innefattas i 
parametern svamp. De lila staplarna representerar prover tagna i Harrviken och de gula staplarna 
representerar prover tagna på Söruddsvägen. 
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4.3.4 Uppmätta parametrar i provtagna brunnar   

Bland de prover som tagits ur nyligen anlagda brunnar fick alla tjänligt med anmärkning, se 
tabell 1. De parametrar som påträffades i flest brunnar var antal mikroorganismer och 
mikrosvamp. 

Tabell 1. De prover som togs i undersökningen är kategoriserade efter bedömning av prov och vilka 
parametrar som påträffats i proven. Alla de prover där större än (>) använts innebär att högre halter 
än vad analysstandarden omfattar påträffats, därmed anges inte exakt påträffade halter. Fastigheterna 
är kodade enligt följande: H=Harrviken och S= Söruddsvägen, P=permanentboende och F=fritidshus 
och sedan i nummerordning. 3 av brunnarna var nyanlagda inom 2 år och hade ej ännu tagits i fullt 
bruk. Om inget annat är angivet är proverna tagna i kran där filter har tagits bort och mynningen har 
desinfekterats. 

Fastighet Bedömning 

Antal 
MO 
(cfu/ml) 

Antal 
långsamv. 
bakterier 
(cfu/ml) 

Koliforma 
bakterier 
(cfu/100ml) 

Mikro-
vamp 
(cfu/100ml) 

Aktinomyceter 
(cfu/100 ml) Kommentar 

SP1 Tjänligt       

HP1 Tjänligt       

HP2 Tjänligt       

HF4 Tjänligt       

SF2 Tjänligt       

SP2 Tjänligt       

SP3 Tjänligt       

SP5 Tjänligt       

HF1 
Tjänligt m 
anm 

>300 >5000  510  Ny brunn, taget i 
brunn  

HF2 
Tjänligt m 
anm 

   450   

HF3 
Tjänligt m 
anm 

180     Ej desinfekterad, 
taget i brunn 

HP3 
Tjänligt m 
anm 

    200  

HP4 
Tjänligt m 
anm 

    230 
Beredare utan 
rening 

HF5 
Tjänligt m 
anm 

 >5000    Ny brunn 

HF6 
Tjänligt m 
anm 

>300   >1000 >1000 
Ej desinfekterad, 
taget i brunn 

SF1 Tjänligt m 
anm 

>300 >5000  100 >1000 
Gick ej att ta 
bort filter, ej 
rening 

SP4 
Tjänligt m 
anm 

>300 >5000  100  Ny brunn, gick ej 
att ta bort filter 

SP6 
Tjänligt m 
anm 

>300  1 240   
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4.4 Skyddsavstånd 

4.4.1 Skyddsavstånd till avlopp 
Av de 8 prover som bedömdes tjänliga hölls skyddsavstånden till avlopp av 4 brunnar, 1 
brunn höll inte avståndet och för 3 brunnar gick det ej att avgöra om avståndet hölls. Av de 
10 prover som fick anmärkning höll 5 brunnar skyddsavstånden, 4 höll inte avstånden och 
för 1 brunn gick det ej att avgöra om avståndet hölls, se figur 7.  

 
Figur 7. Antal tagna prover kategoriserat efter bedömning tjänlig eller tjänlig med anmärkning och om 
skyddsavstånd till avlopp hölls eller inte. De gröna staplarna representerar prover bedömda som 
tjänliga, och de röda staplarna representerar prover som bedömdes som tjänliga med anmärkning. 
 

4.4.2 Skyddsavstånd till avlopp och typ av belastning 
Av de 5 brunnar som fick anmärkning och höll skyddsavståndet, belastades 3 med WC+BDT-
vatten och 2 med endast BDT-vatten. 3 av de brunnar som fick en anmärkning uppfyllde inte 
skyddsavståndet. Av dessa hade 2 belastning från WC+BDT-vatten och 1 brunn belastades 
med BDT-vatten.  För 1 brunn där avståndet mellan brunn och avlopp inte gick att avgöra var 
belastningen från WC+BDT-vatten, se figur 8. 

Av de 4 brunnar som bedömdes som tjänliga och höll skyddsavståndet, belastades alla av 
enbart BDT-vatten. 1 av de brunnar som bedömdes som tjänlig uppfyllde inte 
skyddsavståndet. Denna brunn belastades av BDT-vatten. För 3 brunnar gick inte avståndet 
att bedöma. Av dessa belastades 1 brunn av WC+BDT-vatten och för 2 brunnar av BDT-
vatten, se figur 9. 
 

  

 

Figur 8. Prover som bedömdes tjänlig med 
anmärkning, kategoriserat efter om 
skyddsavstånd till avlopp hölls och om 
belastningen var från WC+BDT-, eller BDT-
vatten.  

Figur 9. Prover som bedömdes tjänliga, kategoriserat 
efter om skyddsavstånd till avlopp hölls och om 
belastningen var från WC+BDT-, eller BDT-vatten.   
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4.4.3 Skyddsavstånd till annan dricksvattenbrunn för alla prover 
Bland de prover som bedömdes som tjänliga var det 2 brunnar som inte höll skyddsavståndet 
till närmaste dricksvattenbrunn. För en brunn (ej provtagningsbrunn) fanns inte tillräckligt 
med information för att avgöra placering. Av de prover som bedömdes tjänliga med 
anmärkning var det 1 brunn som inte höll skyddsavståndet och 1 brunn (ej 
provtagningsbrunn) som det inte gick att avgöra placering för, se tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning om vilka brunnar som höll, eller inte höll skyddsavstånd till annan 
dricksvattenbrunn. Fastigheterna är kodade enligt följande: H=Harrviken och S= Söruddsvägen, 
P=permanentboende och F=fritidshus och sedan i nummerordning.                                                                                              

Fastighet  Alcontrol bedömning 
Hålls skyddsavstånd 
dricksvattenbrunn 

Sp1 Tjänligt Vet ej 

Hp1 Tjänligt  ja 

Hp2 Tjänligt  ja 

Sf2 Tjänligt  ja 

Sp3 Tjänligt  ja 

Sp5 Tjänligt  ja 

Hf4 Tjänligt  Nej 

Sp2 Tjänligt  Nej 

Hf1 Tjänligt m anm ja 

Hf3 Tjänligt m anm ja 

Hp3 Tjänligt m anm ja 

Hp4 Tjänligt m anm ja 

Hf5 Tjänligt m anm ja 

Hf6 Tjänligt m anm ja 

Sf1 Tjänligt m anm ja 

Sp4 Tjänligt m anm ja 

Hf2 Tjänligt m anm Nej 

Sp6 Tjänligt m anm Vet ej 
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4.4.4 Skyddsavstånd till energibrunn för alla prover 
Av de prover som bedömdes tjänliga höll alla dricksvattenbrunnar skyddsavståndet till 
energibrunn utom 2 prover där energibrunnens placering inte gick att avgöra. 

Av de prover som bedömdes tjänliga med anmärkning höll alla dricksvattenbrunnar 
skyddsavståndet utom för 1 dricksvattenbrunn där avståndet ej hölls, se tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning om vilka brunnar som höll, eller inte höll skyddsavstånd till energibrunn. 
Fastigheterna är kodade enligt följande: H=Harrviken och S= Söruddsvägen, P=permanentboende 
och F=fritidshus och sedan i nummerordning.                                                                                              

 

 

 

 
 

Fastighet  Alcontrol bedömning 
Hålls skyddsavstånd 
energibrunn 

Sp1 Tjänligt Vet ej 

Hp1 Tjänligt  Vet ej 

Hp2 Tjänligt  ja 

Hf4 Tjänligt  ja 

Sf2 Tjänligt  ja 

Sp2 Tjänligt  ja 

Sp3 Tjänligt  ja 

Sp5 Tjänligt  Ja 

Hf1 Tjänligt m anm Ja 

Hf2 Tjänligt m anm Ja 

Hf3 Tjänligt m anm Ja 

Hp3 Tjänligt m anm Ja 

Hp4 Tjänligt m anm Ja 

Hf5 Tjänligt m anm Ja 

Hf6 Tjänligt m anm Ja 

Sf1 Tjänligt m anm Ja 

Sp4 Tjänligt m anm Nej 

Sp6 Tjänligt m anm ja 
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5. Diskussion  

5.1 Fritidshus och permanentboenden 
När urvalet av områden genomfördes gjordes ett antagande att fler personer bosatt sig 
permanent i den del av Hertsölandet som ligger närmast stan, Harrviken, och att fler 
personer hade fritidshus i det område som ligger längst ifrån stan, Söruddsvägen. I 
undersökningen uppdagades efterhand att antagandet inte var korrekt och att fördelningen 
av fritidshus och permanentboenden mellan områdena var jämn. I undersökningen ingick 
allt som allt hälften permanentboenden och hälften fritidsboenden. 

Av vattenprovsanalysen framkom att av de prover som togs vid permanentboenden 
bedömdes 5 tjänliga och 3 tjänliga med anmärkning. Bland fritidshusen var det 4 brunnar 
som bedömdes tjänliga och 5 fick anmärkning. Detta visar på att det finns en möjlig tendens 
till att kvaliteten är bättre i permanentboenden än fritidshus. Dock är det så få prover som 
tagits att inga slutsatser egentligen kan dras. Några av de permanentboenden där prover togs 
hade vattenrening vilket påverkar provet till en bättre kvalitet. Det är möjligt att personer 
som bosatt sig permanent är beredda att investera mer i rening än personer som har 
fritidshus som de vistas tillfälligt i. 

Om man jämför bedömningarna av provena mellan områdena kan man se en tendens att 
vattenkvaliteten är bättre på Söruddsvägen än Harrviken, se figur 5. Återigen ska det 
påpekas att så få prover tagits är det svårt att dra några slutsatser. Resultaten från 
individuella brunnar har stor påverkan på resultatets helhet. Eftersom det inte kan sägas att 
fler bor permanent i något av områdena kan en faktor som inverkar vara att generellt sett 
ligger fastigheterna tätare i Harrviken, se figur 1 och 2. Detta ökar belastningen i förhållande 
till yta. Detta resonemang bygger på att de parametrar som påträffats i proverna kan kopplas 
till påverkan från angränsade avlopp och brunnar (NV 2008).  

5.2 Mikrobiologiska parametrar 
Resultatet av vilka parametrar som faktiskt påträffats är mycket intressant. Bland de prover 
som fick bedömningen tjänligt med anmärkning är likheterna stora vad gäller mellan vilka 
parametrar som påträffats på Söruddsvägen och Harrviken, se figur 6. Undantag är 
aktinomyceter och koliforma bakterier. De olika parametrarna indikerar på olika typer av 
påverkan. 

Mikrobiologiska parametrar som indikerar att avloppsvatten påverkar dricksvattnet är E.coli, 
koliforma bakterier, Clostridium perfringens och intestinala enterokocker (SLVFS 
2001:30). E.coli eller Escherichia coli är vanliga tarmbakterier hos djur och människor där 
de flesta bakterier är ofarliga, dock finns även de som är sjukdomsframkallande E.coli-
bakterier. Parametern indikerar på fekal påverkan och på en ökad risk för att smittsamma 
mikroorganismer kan förekomma (SLVFS 2001:30). Intestinala enterokocker är 
tarmbakterier som har en längre överlevnad än E.coli och indikerar på ökad smittorisk och 
fekal påverkan av vattnet (SLVFS 2001:30). Koliforma bakterier indikerar en 
ytvattenpåverkan men även påverkan från avlopp eller gödselupplag. De förekommer 
naturligt i jord och vatten men även i tarmkanal hos djur och människor (SLVFS 2001:30). 
Clostridium perfringens är en jord- och tarmbakterie som indikerar fekal påverkan från 
människor eller djur och kan innebära förhöjd smittorisk (SLVFS 2001:30). Ingen av 
proverna påträffade någon av dessa parametrar utom i 1 brunn på Söruddsvägen där 1 
cfu/100 ml koliforma bakterier påträffades. Detta visar på att de brunnar som ingick i 
undersökningen utifrån detta resultat inte påverkats av avloppsvatten.  

Aktinomyceter, även kallat strålsvampar, är en typ av bakterie som är vanligt förekommande 
i jord och kan tillväxa i filter och brunnskonstruktioner om det är dålig omsättning av 
dricksvattnet i reservoarer eller ledningar. Olika typer av naturmaterial och ämnen som 
exempelvis trä och gummi kan stimulera tillväxten. Aktinomyceter kan ge lukt och smak men 
hälsoeffekterna av att dricka vatten innehållandes detta är ännu lite kända (SLVFS 2001:30). 
Vetenskapliga belägg för att aktinomyceter i dricksvatten orsakar mag- och tarmbesvär eller 
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överkänslighetsreaktioner finns inte enligt Livsmedelsverket (SLVFS 2001:30). Två av de 
brunnar där aktinomyceter påträffades tillhörde fritidshus vilket stämmer överens med att 
vattnet kan ha varit stillastående en längre tid så att aktinomyceter kunnat tillväxa. 
Aktinomyceter påträffades även i 2 prover tagna vid permanentboenden vilket kan orsakats 
av att naturmaterial genom otätheter eller liknande hamnat i brunnen. Dessa prover innehöll 
dock betydligt lägre halter än proverna tagna vid fritidshusen. 

Mikrosvamp påträffades i 6 brunnar och tillväxer precis som aktinomyceter i brunnar, filter 
mm., vid dålig vattenomsättning. Parametern är en summa av mögel- och jästsvamp, och kan 
ge smak och lukt. Hälsoeffekterna av mögelsvamp har svagt faktastöd enligt 
Livsmedelsverket (SLVFS 2001:30) men har i sällsynta fall gett upphov till utslag, klåda och 
eksem vid bad eller dusch. Det finns inte vetenskapligt belägg för att mögelsvamp i 
dricksvatten orsakar tarm- och magbesvär (SLVFS 2001:30). Jästsvampar kan orsaka 
igensättning av rör (SLVFS 2001:30). I de prover där parametern påträffades tillhörde 4 
brunnar fritidshus vilket kan kopplas till att brunnarna använts lite eller inte alls under 
vintertid. I 2 brunnar som parametern påträffades tagna vid permanentboenden, var den ena 
brunnen nyanlagd de senaste 1-2 åren vid ett hus som höll på att byggas. Detta kan orsaka att 
vattnet ej använts och därmed varit stillastående. För det andra provet är det möjligt att 
otätheter eller liknande gjort att naturmaterial hamnat i brunnen och gynnat tillväxten.    

Parametern antal mikroorganismer påträffades i 6 prover. Detta är en parameter som 
indikerar på att vattnet påverkats av jord eller ytvatten, normalt inte av fekalt ursprung. I en 
dricksvattenbrunn kan det tyda på inläckage, nedsmutsning av anslutningar mm. I 
parametern ingår olika bakterier som inte alla ger skadliga effekter, utan ska ses som en 
indikator på förhöjd risk för smitta (SLVFS 2001:30). Parametern påträffades i 2 brunnar 
som är nyanlagda. Det är inte ovanligt att nya brunnar har höga halter av mikroorganismer 
men att det sjunker efter en tid (Thougaard et. al 2007). I två prover var det inte möjligt att 
utföra desinfektion då de togs ur gummislang. Eftersom parametern indikerar på 
nedsmutsning är det möjligt att det därav blivit förhöjda halter. 

Långsamväxande bakterier påträffades i 4 brunnar. Detta indikerar på mikrobiologisk 
tillväxt i dricksvattenbrunnen och tillväxten kan gynnas av mycket organiskt material i 
vattnet (SLVFS 2001:30). Detta kan tyda på att organiskt material genom otätheter eller 
liknande hamnat i brunnen och orsakat tillväxten. De 3 brunnar som visade sig vara 
nyanlagda fick alla anmärkningar vilket påverkar helhetsresultatet. Möjligt är att just 
eftersom att de är nyanlagda påträffas långsamväxande bakterier i dessa då de ännu inte 
börjat användas kontinuerligt.  

Av resultatet kunde konstateras att de prover som inte gick att desinfektera eller där filter 
inte gick att ta bort kan ha påverkat resultatet. Detta vad gäller påträffade mikroorganismer 
och långsamväxande bakterier. De prover som togs ur brunnen och inte ur kranen fick 
anmärkningar. Det är möjligt att fler av de prover som bedömts tjänliga också hade fått 
anmärkning om de tagits ur brunnen utan efterföljande rening. Av detta resultat går det 
alltså inte att påvisa förorening via avloppsvattnet utan att det är individuella brister i 
brunnarna som orsakat anmärkningar i dricksvattenproverna.  

Relevant att ha i åtanke är att det sker ett vattenutbyte mellan jordlager och berggrund (SGU 
2016). Även om en borrad brunn hämtar vatten från ett djupare grundvattenlager än det som 
avloppsvatten filtreras genom, kan förorenat vatten ledas ner genom sprickor i berggrunden 
till brunnen, se bilaga 4 figur 13. Den tekniska utformningen och hydrologiska 
förutsättningar påverkar föroreningsrisken (SGU 2016). Till otäta, ofta äldre eller felaktigt 
anlagda borrade vattentäkter, kan det läcka in förorenat vatten från övre jordlager där någon 
tillräcklig naturlig rening ännu inte hunnit ske (SGU 2016). 

Något som man behöver ha i åtanke är att proverna togs i slutet av april-början på maj, det 
vill säga innan semestersäsongen börjat och många börjar använda sina fritidshus. Hade 
prover tagits i slutet av sommaren då fler personer använt sina avlopp och 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHerluf%20Thougaard
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dricksvattenbrunnar mer frekvent skulle resultatet kunna se annorlunda ut. 
 

5.3 Skyddsavstånd  

5.3.1 Skyddsavstånd till avlopp 
Det går att se en tendens att fler brunnar som fick en anmärkning inte höll skyddsavståndet i 
jämförelse med brunnar som inte fick en anmärkning, motsvarande 4 med anmärkning och 
en utan anmärkning. Dock hölls skyddsavståndet för 4 brunnar som bedömdes tjänliga och 5 
brunnar som fick anmärkning. Detta tyder på att även brunnar som höll avståndet fick 
anmärkning. Kopplar man detta till vilka parametrar som påträffades och vad dessa 
indikerar på så kan resultatet påverkats av de enskilda brunnarnas skick och hur ofta de 
använts.  

Placeringen av avlopp, vatten- och energibrunnar i förhållande till varandra är viktiga att 
beakta för att minska risken att föroreningar sprids till dricksvattnet (NV 2008). En 
avloppsanläggning ska inte placeras uppströms en vattentäkt eftersom det förorenande 
vattnet färdas mot dricksvattentuttaget. Om avloppsvattnet renas till samma 
grundvattenlager som dricksvattenuttaget ökar risken för förorening. Detta är vanligare för 
grävda brunnar, se bilaga 4 figur 13. Något som också är relevant att ta med i beräkningen är 
att skyddsavstånden bygger på rekommendationer om det inte finns möjlighet att göra en 
geo-hydrologisk undersökning (NV 2003). Ett horisontellt skyddsavstånd sätts i huvudsak 
för att motsvara grundvattnets transportsträcka under en tid av minst 2-3 månader, detta 
eftersom studier av bakteriespridning i grundvatten visat att den största andelen bakterier 
avdödats då (NV 2003). I praktiken är detta svårt att sätta skyddsavstånd som är helt säkra. 
Detta då det kan förekomma stora variationer i lokala markförhållanden och att 
mikroorganismers beteende och förflyttningar är svåra att beräkna. Vanligtvis brukar 50 
meters avstånd anses motsvara ett tillräckligt avstånd. I morän jordart kan det generella 
riktvärdet 20 meter som kortaste skyddsavstånd användas (NV 2003) (HVMFS 2016:17). 

I naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avlopp (NV 2008) påpekas att de slutsatser 
som skyddsavstånden bygger på utgår från undersökningar som är relativt gamla. Det 
uppmärksammas även att mikroorganismernas transporttid i grundvatten varierar kraftigt 
beroende på markförhållande och typ av organism. Höga eller kraftigt varierande 
grundvattenstånd kan också öka riskerna för en snabbare spridning (NV 2008). 
Grundvattenytan är inte konstant utan varierar över tid bland annat efter årsvariationer, se 
bilaga 4 figur 14. Jordarters kornighet kan också påverka grundvattenytan vid tillförsel av 
spillvatten. I finkornigare jordarter är den effektiva porositeten, sammanhängande 
hålrumsvolym, liten (Hjort 2003).  Förenklat innebär detta att de små utrymmen som finns 
mellan kornen snabbt fylls med vatten vilket gör att det inte finns hålutrymmen för 
grundvattnet att transporteras genom (Hjort 2003). Sammansättningen av jord- och 
marklagren samt markytans lutning avgör hur snabbt föroreningar från avloppsvattnet 
transporteras (NV 2003). Grundvattnet tenderar att transporteras genom jordmaterial med 
grövre kornstorlek vilket kan få en avgörande betydelse för riktningen föroreningar sprids 
(NV 2003). Den jordart som förekommer i Hertsölandet är morän och framförallt Harrviken 
ligger i lutning ner mot vattnet vilket ökar risken för att avlopp längre från strandlinjen 
påverkar dricksvattenbrunnar på fastigheter nedanför. I Luleå som ligger på nordliga 
breddgrader kan mikroorganismer gynnas av en bristande konkurrens av mikroorganismer 
som förekommer naturligt. Detta kan leda till att dessa kan transporteras längre sträckor i 
vattnet (NV 2003). Inget skyddsavstånd kan därmed sägas vara helt säkert.  

Som tidigare nämnts skulle det vara intressant att ta nya prover när avlopp och vatten 
brukats mer frekvent, vilket kan ge en mer representativ bild av statusen på vattenkvaliteten 
i områdena. Att ta flera prover vid olika tillfällen skulle också ge en mer gedigen data 
eftersom ett enstaka prov bara ger en ögonblicksbild och kan ha påverkats av tillfälliga 
omständigheter. 
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5.3.2 Belastning från WC- och BDT-vatten eller enbart BDT-vatten  
Ett visst samband kan ses att fler av de brunnar som fick anmärkning belastades av 
WC+BDT-vatten både för de som höll och inte höll skyddsavstånd. Detta till skillnad från de 
prover som bedömdes tjänliga där ingen brunn belastades av WC+BDT-vatten utom 1 vars 
placering var okänd, se figur 8. Med detta kan sägas att även om de parametrar som 
uppmättes inte visar på förorening från avloppsvatten, är de brunnar som belastas av 
WC+BDT vatten utsatta för en större risk att förorenas under semestertider.  

5.3.3 Skyddsavstånd till annan dricksvattenbrunn 
Utifrån de prover som tagits går det inte att dra några slutsatser om andra 
dricksvattenbrunnar har en påverkan på de brunnar som provtogs. Endast 3 provbrunnar 
höll inte skyddsavståndet och där var 2 av proverna tjänliga och 1 hade fått anmärkning. I 
övrigt hölls skyddsavstånden eller gick inte att avgöra, se tabell 3. Det kan sägas att utifrån 
det underlag jag har hålls skyddsavstånden för de flesta brunnar, men det bör tilläggas att 
normalt krävs det inget tillstånd eller anmälan för att anlägga en enskild dricksvattenbrunn 
(Socialstyrelsen 2006). Detta gör det svårt att kartlägga och lokalisera alla brunnar i 
områdena. Dock krävs tillstånd på stora delar av Söruddsvägen enligt detaljplanen, se bilaga 
2 figur 11. 

Riskerna ökar ju fler brunnar som borras. Detta sker i ett område dit allt fler människor 
flyttar och behovet av vatten ökar (NV 2008). Ökar uttaget av vatten kan oförutsedda 
vattenrörelser inträffa som kan förändra tillrinningen av vatten till andra brunnar (SGU 
2016). Dricksvattenuttag kan även förändra strömningsriktningen för grundvattnet så att 
grundvattnet rinner från avloppsanläggningen mot dricksvattenbrunnen (NV 2003). 
Vattentillgången i morän är ofta skiftande eftersom genomsläpplighet, porutrymme och 
mäktighet varierar. Generellt sätt är grundvattentillgången i morän inte tillräcklig för större 
uttag utan lämpar sig för uttag från enskilda vattentäkter (SGU 2016).  

5.3.4 Skyddsavstånd till energibrunn 
Få brunnar hade registrerats eller anmälts i områdena, 1 provtagningsbrunn som fick 
anmärkning höll inte skyddsavståndet och för 2 brunnar som bedömdes tjänliga gick 
avståndet till energibrunn inte att bedöma. Om det finns fler energibrunnar som inte anmälts 
eller registrerats går inte att avgöra. Det finns risker med energibrunnar som placerats för 
nära eller på annat sätt olämpligt ställe i förhållande till en dricksvattenbrunn (SGU 2016). 
Detta genom sprickbildning i berggrunden som uppkommit naturligt eller bildats vid 
sprängning och borrning, kan leda ner förorenat grundvatten till dricksvattenbrunnens uttag 
(SGU 2016).  

5.4 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet från dricksvattenanalyserna pekar på att 
flertalet brunnar inte har tillräcklig vattenomsättning, potentiellt eftersom de inte används 
under de senaste månaderna. Även möjliga brister i vissa brunnskonstruktioner genom 
otätheter eller liknande kan ha gett upphov till anmärkningar. Inträngning av avloppsvatten 
kan inte påvisas genom provresultaten. Det fanns för få energibrunnar i områdena för att 
någon slutsats om påverkan skulle kunna göras. Dock kan fler energibrunnar än vad som 
tagits med i undersökningen finnas om de inte registrerats eller av annan orsak inte räknats 
med. Någon slutsats om enskilda dricksvattenbrunnar i områdena har en påverkan kan inte 
heller sägas utifrån materialet. Ytterligare undersökningar behöver göras. Prover behöver tas 
när vatten och avlopp använts mer frekvent efter semestersäsongen, för att ge ett mer 
representativt resultat. Även fler prover behöver tas för att ge ett mer tillförlitligt underlag. 
Om det är den kvalitet på råvattnet och inte nödvändigtvis det vatten som fastighetsägaren 
dricker (som kan ha renats) som ska undersökas, föreslås att alla prover tas direkt från brunn 
för att säkerställa att orenat brunnsvattnet provtas.  

Nästan alla som hörde av sig för att delta i undersökningen fick delta för att tillräckligt 
mycket data skulle kunna samlas in. Det kan vara möjligt att mer tydligt styra sitt urval om 
man har möjlighet att ta fler prover och under en längre tid. 
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Utifrån resultatet kan sägas att en viss trend visar på att kvaliteten är något bättre på 
Söruddsvägen. Det fanns indikationer på att fler prover som fick anmärkning inte höll 
skyddsavstånd till avlopp. Bland dessa var fler brunnar belastade av WC+BDT-vatten än 
bland de som bedömdes tjänliga. Det kan finnas samband som jag inte har kunnat se i min 
undersökning men som ändå finns.  

5.5 Framtiden  
I dagsläget hör inte Luleå kommun till ett av de områden i Sverige som hotas av brist på 
grundvatten. Ändå är det viktigt att ha i åtanke att förändringar i klimatet är möjliga i 
framtiden (Berglöv et al. 2015). Enligt SMHIs rapport om framtidsklimat i Norrbottens län 
(Berglöv et al. 2015) visar analyserna på en gradvis uppvärmning med en potentiell 
temperaturökning på 3-6 grader till slutet av nästa sekel. Generellt kommer snötäcket 
minska i Norrbotten och antalet dagar med låg markfuktighet förväntas öka. En 
uppvärmning förlänger vegetationsperioderna och en högre avdunstning förväntas medföra 
en ökad nederbörd samt kraftigare nederbörd (Berglöv et al. 2015). Längre växtsäsonger kan 
sänka grundvattennivåerna eftersom växterna tar upp vattnet istället för att det bildas nytt 
grundvatten (Hjort 2003). Förändrade årstids- och nederbördsmönster påverkar påfyllnaden 
av grundvatten och därmed även dricksvattenförsörjningen. Kraftigare nederbörd kan öka 
markvattenavrinning vilket ökar riskerna att mikroorganismer och annat transporteras med 
till vattentäkter utan att hinna renas i marklagren (SOU 2016:32). Även om analyserna 
bygger på en lång kedja av antaganden och det finns stora osäkerheter har förändrade 
klimatförhållanden definitivt observerats (IPCC 2014). 

Enskilda dricksvattenbrunnar är beroende av en god tillgång på grundvatten och är ett 
sårbart system om vattentillgångarna förändras. Särskilt i omvandlingsområden där trycket 
gradvis ökar på större vattenuttag är det viktigt att vara uppmärksam (NV 2008). Hur 
framtiden ser ut är det ingen som vet men riskerna ökar i ett omvandlingsområde i takt med 
att fler personer bosätter sig i området (NV 2008). Trots att det genom detaljplan gjorts 
försök att reglera inflyttningen till Hertsölandet är det svårt. Samtidigt är det förståeligt att 
många vill bo i ett område som ligger på nära avstånd från stadskärnan och ändå är vackert 
kustnära. Bostadspriserna inne i staden är också höga. Luleå är en växande stad och det är 
naturligt att områdena runt staden blir mer tätt bebodda. 

Många kommuner står inför den utmaning som ett omvandlingsområde innebär. Att möta 
upp de krav som ställs på långsiktigt skydd av vattentillgångar och att skydda människors 
hälsa och samtidigt förhålla sig till situationen idag och framtiden är komplex. Arbete 
fortsätter för att hitta vägar till så bra lösningar som möjligt.   
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Möjlighet till gratis vattenprovtagning  

Mitt namn är Lisa Boqvist och jag gör ett examensarbete åt Luleå kommuns miljö- och 
byggnadsförvaltning. I mitt arbete ska jag undersöka vattenkvalitén från enskilda 
brunnar i delar av Hertsölandet eftersom det är ett av kommunens största 
omvandlingsområden.  

Med anledning av detta erbjuder kommunen gratis vattenprovtagning för ett begränsat 
antal fastigheter.  

Arbetet kommer ligga till grund för att utvärdera skyddsbehovet av vattentäkter inom 
Luleå kommun för att trygga en framtida god vattenförsörjning. 

Proverna omfattar analys av mikrobiologiska parametrar. Provtagningarna kommer att 
äga rum främst under vecka 17-18, därför behöver jag ditt svar så fort som möjligt. 
Känner ni någon fastighetsägare i området som inte fått ta del avskrivelsen men som vill 
delta i projektet kan ni be att de kontaktar mig på nedanstående uppgifter. 

Ni kommer naturligtvis få ta del av analysresultaten. Är ni intresserade att ta del av den 
slutgiltiga rapporten så kan ni meddela mig. 

Provtagning 
Genomförandet av provtagningen är enkel och består i att fylla en flaska till 
trefjärdedelar med kallt kranvatten.   

För att provet ska vara tillförlitligt behöver det transporteras till laboratorium inom en 
viss tidsram. Därför är det aktuellt att vi bokar en tid då vi kan komma och utföra 
provtagningen, alternativt att ni kan utföra den på egen hand och sedan placerar 
provflaskan i er brevlåda.  

Kontakt  
Vill ni delta i projektet så kontakta mig på email lisa.boqvist@lulea.se eller på telefon 
0920-45 30 09. 

Har ni redan tagit prover i er brunn får ni gärna skicka in provresultaten med det 
bifogade svarskuvertet. 

 



 

Vänliga hälsningar 
Lisa Boqvist 
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Analysera ditt dricksvatten  

Information från Livsmedelsverket om hur du sköter om din brunn 

Regelbunden kontroll 

Det är först när man analyserat vattnet som man verkligen vet att det håller god kvalitet 
som dricksvatten. Vid en vattenanalys undersöker man förekomsten av 
mikroorganismer och kemiska ämnen, och vattnets fysikaliska egenskaper. 

Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna 
brunnen, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en 
gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft 
problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare. Små barn är särskilt 
känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. 
Därför är det extra viktigt att brunnsvattnet testas ofta om små barn finns i hushållet. 

Mikrobiologi 

Det är viktigt att dricksvattnet inte innehåller mikroorganismer som vi kan bli sjuka av. 
Sjukdomsframkallande mikroorganismer kan vara svåra att analysera, framför allt för 
att de oftast förekommer i relativt liten mängd. Därför måste man i stället undersöka om 
dricksvattnet innehåller andra mikroorganismer som tyder på att vattnet kan ha blivit 
förorenat. De kallas indikatororganismer. 

Förhöjda halter av koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer kan tyda på 
att brunnen har blivit förorenad med ytvatten. Escherichia coli, vanligen kallad E. coli, 
används främst som indikatorer på förorening från avföring, det vill säga förorening 
från avlopp eller gödsel. Om det finns sådana bakterier i dricksvattnet är det stor risk att 
vattnet också innehåller sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

Kemi 

Kemiska ämnen i dricksvattnet undersöks också. Det kan vara ämnen som orsakar 
problem med färg, grumlighet och lukt, men det kan också vara ämnen som orsakar 
tekniska problem som utfällningar av kalk eller korrosion, det vill säga att ledningar 
rostar. Vissa kemiska ämnen kan ge problem med hälsan, till exempel radon, fluorid och 
vissa metaller som bly, arsenik och mangan. 
 

Mer information går att läsa på Livsmedelsverkets hemsida 

 
 



 

 Bilaga 2. Detaljplaner 

 
Figur 10. Detaljplan över Harrviken mm.  
 

Figur 11. Detaljplan över Söruddsvägen mm. 
 



 

 
Figur 12. Detaljplan över del av Söruddsvägen.   

 

 



 

Bilaga 3. Områdesbestämmelser 

 

Områdesbestämmelser för del av 

HERTSÖLANDET 

Luleå kommun Norrbottens län 

BESTÄMMELSEBESKRIVNING 

 

1 HANDLINGAR 

Följande handlingar ingår: 

* Karta (två delar) med bestämmelser 

* Denna bestämmelsebeskrivning 

  Samrådsredogörelse 
  Fastighetsförteckning 

2 BESTÄMELSERNAS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet är att bevara bestämmelseområdets användning och karaktär som 
fritidsbebyggelseområde i skogsterräng och motverka att 
permanentbebyggelse utvecklas, att möjliggöra framtida nybyggnad av 
Lövskärsvägen, samt att förhindra att nya vattentäkter kan förorenas av 
avloppsanläggningar. 

3 BESTÄMMELSEDATA 

3.1 Läge och areal 

Bestämmelseområdet är beläget på yttre delen av halvön Hertsölandet 
omedelbart öster om Luleå tätort. Det består av ett sammanhängande 
markområde med omfattande strandnära fritidsbebyggelse i omedelbar 
närhet av både tätbebyggelse och större sammanhängande område för 
friluftsliv, naturvård och ekologi. Det sträcker sig från Harrviken i väster 
via Lövskär och Hertsölandets yttersta delar i öster till Hindersöstallarna 
och Hönön i norr. 



 

Bestämmelseområdets totala areal är 287 ha. 

 

 

3.2 Markägoförhållanden 

Den strandnära fritidsbebyggelsen är till övervägande del i privat ägo. 
Viss tomtmark, samt övervägande delar av omgivande skogsområden är i 
Luleå kommuns ägo. 

4 TDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

4.1 Översiktliga planer 

Aktuell översiktsplan för bestämmelseområdet är fördjupad översiktsplan för 

Luleå tätort, vilken antogs av kommunfullmäktige i april 1993. Avsedd 

markanvändning är bevarandeområde för friluftsliv, naturvård och ekologiska 

funktioner. 

Hela området ligger inom område av riksintresse för friluftsliv 
(Naturresurslagen, NRL 2:6) samt inom turist- och friluftsområde enligt NRL 
3:2. Bebyggelsen i områdets västra del ligger inom område med flygbuller på 
mer än 90 dBA maxljud från Junköns målplats, och är därför av riksintresse för 
totalförsvaret enligt NRL 2:8. 

4.2 Detaljplaner och förordnanden 
Inom bestämmelseområdet finns sju äldre gällande detaljplaner: 

1 Avstyckningsplan för Hertsön 5:204 (Nl 3) 1938. 

2 Avstyckningsplan för Hertsön 2:2, 2:3 och 2:4 (Nl 8) 1939. 3 

Avstyckningsplan för Hertsön 3: 19 (Nl 19) 1946. 

4 Avstyckningsplan för Hertsön 4:4 (Nl 26) 1947. 

5 Avstyckningsplan för Hertsön 1:2, 1:3, 1:5, 3:8 0 3:14 (Nl 4) 1938. 

6 Byggnadsplan för Hertsön 4: 165 mfl (Nl 44) 1962. 

7 Byggnadsplan för Hertsön 2:4 och 9:1 (Nl 48) 1961. 

Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har gått ut. 

Samtliga äldre gällande detaljplaner avses upphävas i samband med att 

områdesbestämmelserna antas. 

De bebyggelseområden inom bestämmelseområdet som inte ingår i ovan 
förtecknade detaljplaneområden utgör samlad bebyggelse enligt Plan- och 
bygglagen (PBL). 

Inom bestämmelseområdet utanför äldre gällande detaljplaner gäller 
generellt strandskydd enligt Naturvårdslagen (NVL) som omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från vattenlinjen. 

4.3 Kommunala beslut i övrigt 
Byggnadsnämnden beslöt 1991-05-22 att områdesbestämmelser för 
Hertsölandet ska upprättas för att begränsa byggrätten samt att samråd och 



 

utställning får genomföras. 
 
 

5 FÖRUTSÄTTNNGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

5.1 Natur 
Marken inom bestämmelseområdet är relativt flack och består av morän med 

i huvudsak osvallat ytskikt. Här och var i sänkor etc finns inslag av organisk 

jord (torvmark) eller tunna/osammanhängande svall- eller älvsediment. 
Trädvegetationen består främst av barr- och barrblandskog, främst gran och 

björk. Inom lägre liggande fuktigare områden dominerar lövträd. 

Områdesbestämmelsernas syfte är att mark, terräng och vegetation ska bevaras 
i huvudsak. När nya Lövskärsvägen byggs kommer dock ett ingrepp att göras 
längs dess sträckning. 

5.2 Bebyggelseområden 
I bestämmelserna föreslås villkor för tomt- och husstorlek vid eventuella nya 
fastighetsbildningar och nybebyggelse. Detta syftar till att bevara 
planområdets karaktär och motverka permanentbosättning. Tomtstorlek 
föreslås till minst 1 500 m2 och bruksarea på huvudbyggnad till max 60 m2 och 
på gäststugor och andra uthus till sammanlagt max 20 m2 . 

De fastigheter som bebos permanent undantas från dessa villkor. Det gäller 

följande fastigheter: 
Hertsön 1:5 Hertsön 3:103 Hertsön 4: 166 Hertsön 4:240 

Hertsön 1:11 Hertsön 3:109 Hertsön 4: 192 Hertsön 5:10 
Hertsön 1:13 Hertsön 3:111 Hertsön 4: 195 Hertsön 5:218 

Hertsön     Hertsön 3:114 Hertsön 4:203 Hertsön 10:4 
Hertsön 3:35 Hertsön 3:115 Hertsön 4:221  

Hertsön 3:38 Hertsön 3:131 Hertsön 4:236  

5.3 Friytor 
Friytor för rekreation, etc finns det god tillgång till inom och i direkt 

anslutning till bestämmelseområdet. 

5.4 Vägar 

Ett reservat för en ny Lövskärsväg föreslås. Nuvarande väg har en stor mängd 

direktutfarter och har inte tillfredsställande trafiksäkerhet. 

5.5 Teknisk försörjning 
VA-försörjning sker i privat regi. Nya eller väsentligt ändrade 

grundvattentäkter föreslås bli lovpliktiga (enligt kapitel 5.6) inom de delar av 

bestämmelseområdet där fritidsbebyggelsen är tätare, och risker för framtida 

förorening av täkter från avloppsanläggningar kan finnas. 



 

5.6 Administrativa frågor 

Lovplikt införs för nya eller väsentligt ändrade grundvattentäkter (enligt 

kapitel 5.5). 

5.7 Miljökonsekvenser 

När en ny Lövskärsväg byggs innebär det att lokala ingrepp sker i mark, 

vegetation, etc, samt att landskapsbilden påverkas och i viss mån 

tillgängligheten till rekreation för de fritidsboende nedanför vägen försämras. 

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna av områdesbestämmelserna som 

obetydliga i jämförelse med nuläget (0-alternativ). 

6 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Förutom undertecknade har följande kommunala tjänstemän har medverkat 

vid arbetet med områdesbestämmelserna: 

 Melker Lundmark Miljökontoret 
 Anders Björk Tekniska kontoret 
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Figur 13. föroreningsrisker för enskild dricksvattenbrunn (SGU 2016). 

 
Figur 14. Grundvattennivåers variation över året. Luleå kommun tillhör det rosa området (SGU 2016). 
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