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Förord 
 
Det här examensarbetet har gett mig stor insikt i hur dricksvattenberedning går till och hur 

stor betydelse kunskap om råvattenkvalitet har. Det har varit en utmaning att skriva arbetet 

själv, men det har samtidigt varit en mycket bra erfarenhet.  

Eftersom att jag aldrig hade lyckats att genomföra det här examensarbetet helt på egen hand 

vill jag ta tillfället i akt att tacka några personer som har bidragit till att göra det här arbetet 

möjligt. Först och främst vill jag ge ett stort tack till Petra Viklund på Tekniska förvaltningen i 

Luleå som både har varit med att utforma själva examensarbetet och väglett mig under hela 

arbetsprocessens gång. Utan hennes hjälp hade arbetet inte varit möjligt att genomföra. Jag 

vill även tacka resten av personalen på Tekniska förvaltningen som har bidragit till en trevlig 

arbetsmiljö under min tid där. Sedan vill jag tacka alla de jag har pratat med på Eurofins, 

Göteborg Vatten och Smittskyddsinstitutet som har kunnat svara på olika funderingar som 

jag har stött på. Slutligen vill jag tacka Sten Backlund på EMG, Umeå universitet som har 

varit min handledare under den här tiden och som har varit till stor hjälp under arbetes gång 

och bland annat bidragit med sina kunskaper inom ämnet. Tack! 

 

Umeå den 23 maj 2011. 

 

Carolina Lundqvist 
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Abstract 

 

After several disease outbreaks caused by parasites in the drinking water during the last 

years, it is more essential than ever to insure that the water supply companies have enough 

barriers to counteract the presence of microorganisms in the outgoing water. It is also 

discussed whether climate changes such as increased precipitation can have a connection to 

the increased cases of parasites in water sources. The water source at Gäddvik is Luleå 

municipality’s largest and provides drinking water to 64 500 of Luleå’s 74 000 inhabitants. 

The investigation of microorganisms in the water source, especially in the Lule River has not 

been as prioritized as the sampling of chemical parameters. Therefore a risk-based sampling 

program of microorganisms has been established. After analyzing former tests both on the 

Lule River and the wells at the water supply companies, and observing the precipitation 

variability over the last 40 years, a sampling program was developed. Analyzes of the 

chemical parameters from the river have not revealed any significant changes during the 

sampling time. The precipitation has shown an increasing trend over the past 40 years. The 

sampling program was divided into three groups containing the parasites Cryptosporidium 

and Giardia, some indicator organisms (Escherichia coli, coliforms and Clostridium 

perfringens) and phytoplankton. The infiltration time during the artificial recharge is too 

short and therefore it is necessary to expand the Standard control for microorganism in the 

wells (from 12 to 24 samples). The sampling frequency for parasites should be higher during 

days with heavily rainfall and during the spring flood. 
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Sammanfattning 
 
 
Att motverka förekomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer är en förutsättning för 

att producera ett rent och hälsosamt dricksvatten. Under de senare åren har flera fall av 

parasiter i kommunalt dricksvatten rapporterats och därför är det mer aktuellt än någonsin 

att säkerställa att vattenverken har tillräckligt med barriärer för att motverka förekomst av 

mikroorganismer. Det diskuteras även om fler fall kan uppkomma i samband med 

klimatförändringar, då ökad nederbörd kan ge förändrade vattenflöden.  

Gäddviks vattentäkt är Luleå kommuns största och levererar dricksvatten till 64 500 av Luleå 

kommuns 74 000 invånare. Mätningar på den mikrobiella kvalitén på råvattnet i Lule älv har 

inte prioriterats i samma utsträckning som mätningar på kemiska parametrar. Därför har ett 

riskbaserat provtagningsprogram tagits fram.  

Genom att studera tidigare provtagningar som tagits på älven och det infiltrerade råvattnet 

var det möjligt att få en uppfattning om vattenkvalitén. Studier på nederbördsutveckling 

sedan 1960-talet gjordes också med hjälp av SMHI:s databas.   

Inga större förändringar kunde ses på de kemiska parametrarna i älven under åren. 

En liten ökning kunde ses på E. coli och koliforma bakterier i älven, men eftersom att antalet 

prover på den mikrobiologiska aktiviteten var begränsad till de senaste åren fanns det inga 

referensvärden som kunde indikera om detta var en ökning eller bara en tillfällighet. 

Infiltrationstiden mellan bassängerna och uttagsbrunnarna var mellan 7 och 20 dagar, vilket 

gör att vattentäkten borde klassas som ett ytvattenpåverkat grundvatten.  Brunnarna närmast 

infiltrationsbassängerna hade kortast transporttid.  

De parametrar som kommer att ingå i det riskbaserade provtagningsprogrammet för 

älvvattnet är Cryptosporidium och Giardia, mikroalger och några indikatororganismer (E. 

coli, koliforma bakterier och Clostridium perfringens). När det gäller uttagsbrunnarna 

kommer antalet normalkontroller utökas från 12 stycken per år till 24 stycken per år. Detta 

på grund av att infiltrationstiden till de närmaste brunnarna är för kort. Dessa prover 

kommer att tas i samband med de kemiska proverna. 

Provtagningsfrekvensen för främst parasiter bör vara extra hög i samband med snösmältning 

på våren och efter kraftigt nederbörd under sensommar/höst. För mikroalger är det viktigt 

att ta prover under vegetationsperioden då förekomsten bedöms vara som högst. 

Programmet kommer sträcka sig över ett år med start i juni 2011. Beroende på vad proverna 

visar kommer det avgöras om fler prover bör tas efter programmets slut. 
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1 Inledning 
 
 
Av jordens yta är ca 70 % täckt av vatten och av detta är endast 1 % sötvatten. Vatten är ett av 

våra viktigaste livsmedel och rent vatten av god kvalitet är även en förutsättning för den 

övriga livsmedelsproduktionen. 

I slutet av november 2010 insjuknade flera tusen av Östersunds befolkning i magsjuka. Efter 

provtagningar fann man parasiten Cryptosporidium i det kommunala dricksvattnet. 

Utbrottet av parasiten orsakades mest troligt av att avloppsvatten hade hamnat i vattentäkten 

i Storsjön. Efter att ha installerat UV-ljus i vattenverket lyckades Östersunds kommun 

inaktivera parasiten och i slutet av februari 2011 var det åter igen säkert att dricka det 

kommunala dricksvattnet (SMI, 2011). På grund av flera liknande fall är det idag mer aktuellt 

än någonsin att kunna säkerställa att dricksvattnet i svenska kommuner är rent från 

sjukdomsframkallande mikroorganismer. Det spekuleras även om förekomsten av 

mikroorganismer i vattentäkter kommer att öka i samband med klimatförändringar, då ökad 

nederbörd kan ge förändrade vattenflöden. 

Tekniska förvaltningen i Luleå har under flera år arbetat med riskvärdering av Luleå 

kommuns dricksvattenförsörjning. Detta både avseende vattentäkten tillhörande 

vattenskyddsområdet samt produktion och distribution av dricksvatten i själva anläggningen. 

Däremot har mätningar på den mikrobiella kvaliteten på dricksvattnet inte prioriterats på 

samma sätt och då speciellt det älvvatten som infiltreras och sedan pumpas upp ur 

råvattenbrunnar. Från Gäddviks vattenverk försörjs ca 64 500 av Luleås totalt 74 100 

invånare. 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att studera hur råvattenkvalitén ser ut och utifrån det ta fram ett 

riskbaserat provtagningsprogram för Gäddviks vattentäkt som Luleå kommun kan använda 

sig av. Jag kommer även att undersöka vad som kan påverka vattenkvalitén. 

Frågeställningar som jag har tänkt besvara: 

 Vilka provtagningspunkter i Gäddviks vattentäkt är aktuella? 

 Vilka mikrobiologiska parametrar bör inkluderas? Finns det någon koppling till 

kemiska parametrar som bör beaktas? 

 Bestämma provtagningsfrekvens och utbredning i tid. Under vilka flödes- och 

nederbördsförhållanden bör frekvensen vara extra hög? 

 Förslag på utvärderingsmetod för utförd provtagning? 

 

1.2 Avgränsning 
 
Fokus kommer att ligga främst på det ingående vattnet från Lule älv och till viss del på det 

infiltrerade råvattnet. Arbetet kommer framförallt att inrikta sig på provtagning på parasiter 

och virus. Några kemiska parametrar kommer att studeras och redovisas för att få en bättre 

koll på kvalitén på råvattnet. Ingen egen provtagning kommer utföras utan endast analyser 

av tidigare tagna prover. 
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2 Material och metod  
 

 
De metoder som användes var till att börja med en litteraturstudie för att sätta sig in i ämnet. 

Bland annat lagtext och rapporter användes för att ta reda på vilken kunskap som fanns 

sedan tidigare om olika mikrobiologiska parametrar. Studier gjordes därefter på 

vattenverket, vattentäkten och reningsprocessen, både genom studiebesök och genom att läsa 

rapporter om vattentäkten. 

För att få någon uppfattning om hur vattenkvalitén i älven förhöll sig till råvattenkvalitén i 

uttagsbrunnarna sammanställdes tidigare provtagningar som har analyserats av Eurofins 

laboratorium och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utifrån dessa analyser gick det även att 

få en uppfattning om hur de olika säkerhetsbarriärerna i vattenverket fungerar. När det 

gällde klimatanalyser för nederbörd och avrinning togs SMHI:s databas med klimatdata till 

hjälp. Sedan för att kunna upprätta ett riskbaserat provtagningsprogram användes Optimal 

desinfektionspraxis (ODP) som är den norska modellen för utvärdering av mikrobiologiska 

barriärer. Olika laboratorier runt om i Sverige har kontaktats för att få information om bland 

annat vilka provtagnings- och analysmetoder som är möjliga att utföra och kostnader för 

dessa.  

 
2.1 Optimal desinfektionspraxis, ODP 
Optimal desinfektionspraxis, ODP är en norsk modell som har som syfte att hjälpa 

dricksvattenproducenter att välja rätt sorts och antal barriärer för att motverka förekomsten 

av hälsofarliga mikroorganismer i dricksvattnet. Med ODP:n kan man få en uppfattning om 

vilken sorts barriär som kan vara aktuellt under olika förutsättningar. Här finns även en mall 

för hur man ska gå tillväga för att upprätta ett riskbaserat provtagningsprogram. Detta görs 

genom att först analysera sin vattentäkt, titta på tidigare provtagningar och storleken på 

vattenverket. Beroende på hur kvalitén på råvattnet och hur stora dimensioner som ska 

renas, får man ut vilka parametrar som bör prioriteras samt hur provtagningsfrekvensen bör 

vara fördelad under året. Ett riskbaserat provtagningsprogram ska ta hänsyn till de perioder 

och förhållanden då förekomst av mikroorganismer uppskattas vara som störst, t.ex. vid 

kraftig nederbörd eller under snösmältning (Ødegaard m.fl. 2009). 

 

 

3 Bakgrund 
 

 

3.1 Lagstiftning 
 

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och rent vatten av god kvalitet är även en 

förutsättning för den övriga livsmedelsproduktionen. I Livsmedelsverkets 

författningssamling står det vad som gäller vid produktion av dricksvatten. 

 
3.1.1 Krav på dricksvatten 
Definitionen på dricksvatten är ”Allt vatten som är avsett för dryck, till matlagning och till 

beredning av livsmedel”. Även vatten som används för vissa andra ändamål på 

livsmedelsproducerande företag anses som dricksvatten (SLVFS 2001:30 1 §). I samma 

föreskrifter står det vilka krav som ställs på dricksvatten. ”Dricksvatten skall vara hälsosamt 

och rent. Det skall anses vara hälsosamt och rent om det: 
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- inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana 

halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa, och 

- uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2 i livsmedelsföreskrifterna”(SLVFS 2001:30 7 §). 

 

Bilaga 2 i Livsmedelsverkets författningssamling 2001:30 innehåller gränsvärden för både 

mikrobiella och kemiska parametrar för kommunalt dricksvatten. Fortsättningsvis finns det 

vissa regler vid beredning av dricksvatten. ”Vid beredning av dricksvattnet skall sådana 

metoder användas som krävs för att säkerställa att det uppfyller kraven i dessa föreskrifter 

när de når användarna”(SLVFS 2001:30 3 §). Detta betyder att det inte finns några 

kvantitativa krav på hur råvattnet ska vara, så länge det är säkert och hälsosamt när det når 

användaren. 

I samma paragraf står det att ”Beredningen skall vara försedd med ett tillräckligt antal 

säkerhetsbarriärer mot mikrobiologisk förorening”. Med säkerhetsbarriär menar man en 

åtgärd eller konstruktion som har till uppgift att motverka förekomsten av 

sjukdomsframkallande mikroorganismer. Dessa föreskrifter gäller inte vattenverk som i 

genomsnitt producerar mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer mindre än 50 

personer. Däremot om vattnet tillhandahålls eller används som en del av en offentlig eller 

kommersiell verksamhet gäller ovanstående föreskrifter trots att det produceras mindre än 

10 m³ dricksvatten per år (SLVFS 2001:30 2§). Detta beror på att ett kommunalt 

dricksvatten ska kunna drickas av vem som helst, hur sjuk eller känslig personen än är. Av 

den anledningen är gränsvärdena för kommunalt dricksvatten betydligt hårdare än för 

enskilda brunnar. Fler blir också drabbade om ett kommunalt dricksvatten har blivit 

förorenat.  

Varje vattenverk måste ta prover på både vissa kemiska och mikrobiologiska parametrar för 

att kunna säkerställa att det utgående dricksvattnet är rent. Detta är en så kallad 

normalkontroll som görs ett visst antal gånger per år beroende på hur stora dimensioner 

vattenverket producerar och vad det är för slags vattentäkt. I Livsmedelsverkets 

författningssamling finns det en bilaga där det står vilka parametrar som ingår i 

normalkontrollen och lägsta provtagnings- och analysfrekvens för dessa parametrar (SLVFS 

2001:30, Bilaga 3 avsnitt A och C). Till exempel om ett vattenverk är ett grundvattenverk och 

producerar mellan 15 000 och 20 000 m³ dricksvatten per dygn bör det tas 12 

mikrobiologiska prover per år (som är fördelat jämt över året). För ett ytvattenverk som 

producerar samma volym bör det istället tas 52 prover per år. I normalkontrollen för 

mikrobiologiska parametrar ingår E. coli, koliforma bakterier och antal långsamväxande 

mikroorganismer vid 22°C (SLVFS:2001:30, Bilaga 3 avsnitt C). Dessa krav på provtagning 

gäller bara för utgående dricksvatten som ska gå ut till distributionsnätet.  

Tillsynsmyndigheten får besluta att minska provtagningsfrekvensen för normalkontrollen 

om; 

- ”De värden som erhållits vid provtagning under en period av minst två år på varandra 

följande år är konstanta och klart bättre än de av Livsmedelsverkets fastställda 

gränsvärden.” 

- ”En försämring av vattenkvaliteten bedöms som osannolik.” 

Frekvensen får dock inte understiga 50 % av det antal prov som Livsmedelverket anger 

(SLVFS 2001:30 Bilaga 3 avsnitt C). 

När det gäller säkerhet ska vattenverk vara utrustat med larm som varnar när det 

uppkommer fel vid pH-justering och desinfektion. Om vattenverket använder sig av ytvatten 

som råvatten och är utrustat med filter för att avskilja turbiditet (grumlighet), skall ett larm 

finnas som varnar om turbiditeten förhöjs. I övrigt skall det finnas en beskrivning av 
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vattenverket samt en driftinstruktion. Det ska även finnas en person tillgänglig som är 

driftansvarig vid vattenverket (SLVFS 2001:30 4§).  

Föreskrifterna innehåller idag inga kvantitativa krav på hur effektiva de mikrobiologiska 

barriärerna ska vara på att reducera sjukdomsframkallande organismer.  

 

3.2 Definitioner  
 

3.2.1 Råvatten 
Råvatten är ytvatten eller grundvatten som efter eventuell beredning har som syfte att 

användas som dricksvatten (Livsmedelsverket, 2006). 

 

3.2.2 Vattentäkt 
Definitionen på vattentäkt är enligt Miljöbalken (MB) bortledande av yt- eller grundvatten 

för olika typer av vattenförsörjning (MB 11kap 5§ ). Enligt Livsmedelsverket är en vattentäkt 

en sjö, ett vattendrag eller grundvatten som utnyttjas till dricksvattenförsörjning. I Sverige 

kommer ca 50 % av allt dricksvatten från ytvattenverk, trots att det finns ungefär tio gånger 

fler grundvattenverk. Detta beror på att vatten från sjöar och vattendrag oftast kan leverera 

större volymer än grundvatten och används därför i de flesta större städer (Svenskt vatten, 

2008). 

 

3.2.3 Grundvatten 
Den övervägande delen av allt sötvatten finns i marken som grundvatten. Vattnet finns i 

jordens porer och i sprickor i berggrunden. Ofta kan man hitta grundvatten i sand- och 

gruslagringar i form av t.ex. rullstensåsar. Kvaliteten hos grundvatten är ofta relativt stabilt 

när det gäller temperatur och sammansättning. Vattnet påverkas även av markens egna 

mikrobiologiska och kemiska reningsprocesser, vilket gör att grundvatten har låg halt 

organiska ämnen och bättre mikrobiologisk kvalitet. Däremot kan pH-värdet vara något lägre 

än i ytvatten och även innehålla högre halter oorganiska salter som t.ex. klorid och sulfat. 

Vattnets sammansättning varierar beroende på vad det är för berggrund, exempelvis är 

berggrunden kalkrik har vattnet hög alkalinitet (vattnets förmåga att neutralisera syror) och 

hårdhet. Det är vanligt att grundvatten har höga halter av t.ex. radon, järn och mangan. 

Eftersom att grundvatten är förhållandevis stabilt är beredningsprocessen ofta väldigt enkel. 

Därför är ofta grundvatten att föredra som dricksvatten. Förhöjda halter av näringsämnen 

(kväve och fosfor), organiskt material samt mikrobiologisk aktivitet kan tyda på att vattnet 

har blivit påverkat av yt-, dag- eller avloppsvatten. 

En nackdel med grundvatten är att det är väldigt känsligt för föroreningar. Detta beror på att 

omsättningstiden för vatten i marken är väldigt lång, vilket medför att det tar lång tid för ett 

förorenat grundvatten att bli rent, ibland flera decennier. Om grundvattnet har hög 

alkalinitet och lågt pH-värde finns det en risk att detta kan ge upphov till korrosion på 

kopparledningar på distributionsnätet.  

Det finns även så kallat ”ytvattenpåverkat grundvatten”, vilket som namnet antyder att 

grundvattnet är påverkat av ytvatten. För att ett grundvatten ska klassas som 

ytvattenpåverkat, ska uppehållstiden för ett ytvatten som infiltrerar till ett 

grundvattenmagasin vara 14 dagar eller mindre (Svenskt vatten, 2008). 

 

3.2.4 Ytvatten 
Ytvatten är allt det vatten som finns på jordens yta i hav, sjöar och vattendrag mm. Vid 

dricksvattenberedning är det sötvattnet i sjöar och vattendrag som benämns som ytvatten. 

Ytvattnets kvalitet beror främst på tillflöden i form av bäckar, ytavrinning och nederbörd. Det 
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förekommer även stora temperaturvariationer under året. Detta betyder att ytvattnets 

kvalitet varierar beroende på årstid och påverkas av meteorologiska förhållanden. 

Förekomsten av naturligt organiskt material i sjöar och vattendrag är oftast mycket högre än 

i grundvatten. Är tillgången på organiskt material i form av döda växter och djur hög, leder 

ofta det i sin tur till att den mikrobiologiska aktiviteten är hög. Tillgången på organiskt 

material varierar också under året.  

Ytvatten påverkas i större omfattning än grundvatten av föroreningar i form av lokala utsläpp 

och tillförsel av t.ex. bekämpningsmedel och näringsämnen från jordbruk. Dock är 

omsättningstiden kortare för ett ytvatten än grundvatten, vilket gör att konsekvenserna inte 

blir lika stora som om ett grundvatten skulle bli förorenat.  

På grund av större variationer på råvattenkvalitet och högre förekomst av mikroorganismer 

har ytvatten, till skillnad från grundvatten, ofta en mer komplicerad reningsprocess. Här är 

det är det framförallt viktigt att skapa barriärer mot mikroorganismer som kan utgöra ohälsa 

för människor. 

Temperaturvariationer i en sjö beror på djupet. Det är därför bra att ha ytvattenintaget några 

meter ner i en sjö för att få en så jämn temperatur som möjligt (Svenskt vatten, 2008). 

 

3.2.5 Konstgjord infiltration 
På vissa vattenverk används så kallad konstgjord infiltration (konstgjord 

grundvattenbildning). Med detta menas att ytvatten infiltreras genom marken och på så sätt 

utnyttjas markens egna reningsprocesser. Det infiltrerade vattnet får då en liknande kvalitet 

som grundvatten. Varför konstgjord infiltration används är för att förstärka befintlig 

grundvattentillgång.  

Det finns två huvudtyper av konstgjord infiltration. Den första är bassänginfiltration där 

ytvatten pumpas upp till bassänger som ligger på en grusformation och låter det rinna 

(perkolera) ner genom en omättad zon i marken och vidare ner till grundvattenmagasinet. 

Den omättade zonen ska vara minst en meter ovanför grundvattenytan (Svenskt vatten, 

2008). Den andra är inducerad infiltration där ytvattnet rinner av sig själv direkt till 

grundvattenmagasinet. För att detta ska vara möjligt måste grundvattenytan ligga på en lägre 

nivå än ytvattendraget. Uppehållstiden mellan infiltrations- och uttagspunkterna är en viktig 

aspekt när det handlar om konstgjord infiltration. Uppehållstiden måste vara längre än 14 

dagar för att råvattnet ska klassas som ett opåverkat grundvatten. Är uppehållstiden kortare 

än 14 dagar räknas det som en beredning av råvattnet, dvs. ett ytvattenpåverkat grundvatten 

(Livsmedelsverket, 2006). 

 

3.2.6 Barriärverkan 
En mikrobiologisk säkerhetsbarriär är en konstruktion eller åtgärd i ett vattenverk som har 

till uppgift att motverka förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer som 

bakterier, parasiter och virus. Det finns två sätt att motverka förekomsten av 

sjukdomsframkallande mikroorganismer, antingen genom avskiljning eller med inaktivering. 

Med avskiljning räknas fällning/filtrering och med inaktivering räknas desinfektion.  

Dessa typer av beredningar räknas som säkerhetsbarriärer: 

 Konstgjord infiltration som är kortare än 14 dagar. 

 Kemisk fällning med efterföljande filtrering. 

 Långsamfiltrering. 

 Primär desinfektion med klor, klordioxid, ozon eller UV. 

 Filtrering genom membran med absolut porvidd som är mindre än o,1 µm 

(Livsmedelsverket, 2006). 
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Kemisk fällning betyder att ett ämne tillsätts (t.ex. aluminiumsulfat) som gör att små 

partiklar som annars skulle ta sig igenom filter, bildar geléartade klumpar (flockar) som 

sedan kan tas bort (Anders Höök, muntl.). Eftersom mikroorganismer har olika egenskaper 

och karaktär är det effektivast att använda sig av båda principerna, t.ex. kemisk fällning 

kombinerat med desinfektion (Livsmedelsverket, 2006). 

Två förutsättningar för att på ett bra sätt kunna bereda dricksvatten är att känna till 

råvattnets kvalitet och dess variationer samt veta hur mycket dricksvatten som ska 

produceras. En av dricksvattenproducentens viktigaste uppgifter är skapa tillräckligt många 

barriärer mot mikrobiologiska föroreningar av dricksvattnet. För att detta skall lyckas måste 

kvaliteten på råvattnet undersökas och bedömas vad det har för variationer under året. Det är 

speciellt viktigt att undersöka råvattnet under dess sämsta förhållanden för att få så bra och 

säker barriärverkan som möjligt. Genom regelbunden provtagning går det att se hur 

råvattnet varierar från år till år och hur pass väl barriärerna fungerar (Svenskt vatten, 2008). 

 

3.3 Mikroorganismer i vatten 
 
Det finn en hel del mikroorganismer i våra vatten. Många är harmlösa men det finns även en 
del mikroorganismer som kan vara sjukdomsframkallande. 
 
3.4 Parasiter 
 
Definitionen av parasiter är en organism som lever av en annan organism. Dessa kräver alltså 

ett värddjur för att överleva och tar näring av denna samtidigt som den orsakar skada på 

värddjuret. Den typiska storleken är 3-10 µm. De parasiter som kan orsaka skada hos 

människor via livsmedel är vissa typer av maskar och så kallade protozoer (encelliga urdjur) 

(Livsmedelsverket, 2010). 

 

 
Figur 1: Till vänster Giardia trofozoiter (Foto: Anders Magnusson, Smittskyddsinstitutet). Till höger 

Cryptosporidium oocystor (Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet) 
 

 
3.4.1 Giardia  
Parasiten Giardia (Figur 1) är vanligt förekommande över hela världen och kan förekomma 

hos de flesta däggdjur. Det är arten Giardia intestinalis och då subtyperna A och B som 

infekterar människor. Giardia förekommer antingen i vegetativ form i tarmen (trofozoit) 

eller i cystor som är parasitens viloform. Det är cystorna som är smittsamma. Parasiten 

infekterar övre delen av tunntarmen. Vanliga symptom är långvariga diarréer, magsmärtor, 
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trötthet och viktminskning. Vissa kan dock vara bärare utan att ha några symptom alls. 

Infektionsdosen är låg, dvs. det krävs väldigt få cystor för att orsaka sjukdom. 

Inkubationstiden är vanligen sju till tio dygn och sjukdomen är anmälningspliktig. Parasiten 

är köldtålig (överlever i temperaturer mellan 0 – 60°C) och har en förmåga att överleva 

längre än indikatororganismerna, vilket försvårar arbetet att hitta parasiten vid provtagning 

av vatten. Den påverkas heller inte av klorering. Parasiten dör vid kokning och behandling 

med UV-ljus (SMI, 2010 C). 

De flesta som blivit smittade, har blivit smittade utomlands, men det förekommer även fall i 

Sverige. I Norge har Giardia intestinalis detekterats hos både älgar och rådjur, vilket kan 

vara en tänkbar smittkälla av parasiten i Norge. Det är därför möjligt att vi har liknande 

förhållanden i Sverige, med tanke på den geografiska närheten (Hansen, 2011). Tänkbara 

källor till spridning kan vara otillräckligt renat avloppsvatten som når vattentäkter, 

grönsaker som har bevattnats med avloppspåverkat vatten eller betande djur i närheten av en 

vattentäkt. 

Exempel på uppmärksammade fall är Sälen 1986, där totalt 3600 blev sjuka, varav 1500 

personer påvisade Giardia, på grund av avloppspåverkat dricksvatten. I Bergen, Norge år 

2004 insjuknade ca 2500 människor efter att ha druckit kommunalt dricksvatten (SMI, 2010 

C). 

 

3.4.2 Cryptosporidium 
Cryptosporidium (Figur 1) är en annan typ av parasitär protozo, dvs. den behöver ett 

värddjur för att föröka sig. Liksom Giardia finns Cryptosporidium över hela världen. År 1976 

identifierades den första mikroorganismen i människa och år 1984 rapporterades det första 

kända utbrottet. Det finns ca 20 arter varav två stycken som kan infektera människor; C. 

parvum och C. hominis. Dessa två arter är zoonotiska, vilket betyder att de kan överföras 

från djur till människa. Cryptosporidium förekommer främst hos nötkreatur och får. 

Smittämnen utsöndras i oosystform med avföring och sprids sedan via vatten. Oosystan 

(cysta för Giardia) är ett slags skydd för parasiten när den befinner sig mellan två värdar. 

Oosystorna är ca 4 – 6 µm. Oosystorna har lång överlevnad i vatten (minst två månader) och 

då speciellt i kallt vatten. Sjukdomen kallas cryptosporidios och ger framför allt upphov till 

diarréer hos människa. Andra symptom är illamående, buksmärtor, huvudvärk och feber. 

Personer med nedsatt immunförsvar, t.ex. personer med HIV, är extra känsliga för sjukdom. 

Inkubationstiden är inte helt känd men mest troligt ca sju dagar och infektionsdosen är låg. 

Idag saknas det effektiv behandling för cryptosporidios. Parasiten är liksom Giardia 

anmälningspliktig (SMI, 2010 B). 

Cryptosporidium är motståndskraftig mot den klorbehandling som används för dricksvatten 

i svenska vattenverk men det går att ta bort parasiten med hjälp av effektiv filtrering och UV-

ljus. God hand-, vatten- och livsmedelshygien förebygger smitta. Tänkbara källor till 

spridning kan vara avrinning från betesmark och gödsel, avloppsvatten som når vattentäkter 

och strandbetande djur (Hansen, 2011). 

Exempel på uppmärksammade sjukdomsutbrott är Östersund år 2010. Efter att flera tusen 

av Östersunds befolkning insjuknat hittade man Cryptosporidium i det kommunala 

dricksvattnet. Ett annat fall är det i Milwaukee, USA år 1993. Ca 400 000 insjuknade varav 

100 avled. Smittspridningen kunde spåras till dricksvattnet (SMI, 2010 B). 

Både Cryptosporidium och Giardia har en förmåga att överleva längre i vatten än de flesta 

indikatororganismer som t.ex. E. coli och Enterokocker. Detta betyder att även om ett 

vattenprov inte innehåller några indikatororganismer behöver det inte betyda att det inte 

förekommer Giardia och Cryptosporidium. Ofta behövs också stora volymer vattenprov för 
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att kunna hitta spår av parasiter. En ökad turbiditet (grumlighet) i inkommande ytvatten kan 

indikera cystor/oocystor på grund av ökad avrinning eller förhöjda halter organiskt material 

(Hansen, 2011).   

 

3.5 Virus 
 
Virus är mycket små och enkelt uppbyggda parasiter som består av en nukleinsyra (DNA eller 

RNA-sträng) som är omsluten av en kapsid (en kapsel av proteiner). Virus saknar 

ämnesomsättning och behöver en värdcell för att kunna föröka sig. Viruset tränger sig då in i 

värdcellen och infekterar den, ofta med hjälp av cellens egna mekanismer. Virus kan överleva 

länge i vatten och har ofta hög motståndskraft mot desinfektion. Vattenburna virusutbrott är 

ofta kopplade till mag-tarm virus. Storleken på virus varierar mellan 0,02 till 0,2 µm och är 

ca 100 gånger mindre än en bakterie (Dalin m.fl. 2010). 

 

3.5.1 Norovirus (Calicivirus) 
Norovirus hör till gruppen Calicivirus och är det virus som tros ligga bakom vinterkräksjukan 

som orsakar de flesta virusutbrotten i Sverige varje år. Viruset är humant, dvs. det har bara 

påträffats hos människor. Det överlever länge i vatten och då speciellt i kallt vatten, vilket gör 

att en källa till smittspridning kan vara avloppspåverkat dricksvatten. Inkubationstiden är 

kort, mellan 12 – 48 timmar och även här är infektionsdosen låg. Viruset kan ge illamående, 

kräkningar, buksmärtor, huvudvärk, diarré, yrsel och feber (Dalin m.fl. 2010). 

Det är ganska komplicerat att ta prover på virus i miljön, och det finns idag ingen 

standardiserad metod för rutinmässiga analyser. Prov på virus tas oftast bara i samband med 

misstänkt sjukdomsutbrott (Dalin m.fl. 2010).  

 

3.6 Indikatororganismer 
 

Vatten kan innehålla en mängd olika bakterier, både ofarliga och sjukdomsframkallande 

(patogena). Eftersom att det är mycket svårt och tidskrävande att identifiera alla sorters 

organismer i vatten har det istället valts att ta prover på så kallade indikatororganismer. Till 

exempel förekommer patogena mikroorganismer oftast i samband med fekal förorening, 

vilket medför att om det återfinns en sorts tarmbakterie i ett prov finns det risk att andra 

tarmbakterier också förekommer i samma prov (Bydén m.fl. 2003).  

 

3.6.1 Escherichia coli, E. coli 
Escherichia coli, E. coli finns naturligt i tarmfloran och är den vanligaste tarmbakterien hos 

varmblodiga djur. Den är relativt lätt att analysera och indikerar fekal påverkan från t.ex. 

avlopp eller naturgödsel. Bakterien i sig är inte hälsofarlig för oss människor, men den 

förekommer däremot i miljöer där andra patogena bakterier och virus finns. Bakterien är 

ganska känslig och överlever inte vidare länge i vatten, vilket gör att E. coli är en bra 

indikator på just ”färsk” fekal påverkan (Bydén m.fl. 2003). 

 

3.6.2 Koliforma bakterier 
Koliforma bakterier kan vara en indikator på fekal förorening, men förekommer även 

naturligt i jord och mark. Förekommer det höga halter av koliforma bakterier, men låga eller 

inga E. coli kan detta vara ett tecken på att det är ett näringsrikt vatten, där också andra 

mikroorganismer trivs (Melker Klingberg, muntl.). 
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3.6.3 Clostridium perfringens 
Clostridium perfringens är en anaerob bakterie, vilket betyder att den behöver en syrefri 

miljö för att kunna föröka sig. Bakterien finns naturligt i jord, vatten, bottensediment och i 

tarmfloran. Bakterien förekommer i lägre halter i avföring än t.ex. E. coli men har lång 

överlevnad och hög resistens mot desinfektion. Eftersom att bakterien har lång överlevnad 

kan förekomst vara ett tecken på ”gammal” påverkan. Förekomst av Cl. perfringens i 

utgående vatten tyder på dålig filtrering (Svenskt vatten, 2008).  

 

3.6.4 Enterokocker  
Enterokocker är även den en tarmbakterie hos människor och djur. Den har en högre 

motståndskraft och längre överlevnad i vatten än E. coli (Svenskt vatten, 2008). 

Bakteriekoncentrationen i ett förorenat vatten är beroende av vattnets uppehållstid, 

transporttid och innehåll av tillväxtstimulerande eller tillväxthämmande material (Bydén 

m.fl. 2003). 

 

3.7 Mikroalger 
 

3.7.1 Plankton 
Plankton är små drivande organismer i vatten som utgör basen i näringskedjan. De saknar 

nästan eller helt rörelseförmåga och är beroende av vattnets strömningar för att kunna 

förflytta sig. Det finns olika typer av plankton, bland annat växt-, djur- och bakterieplankton. 

Bakterieplankton är ofta mindre än 1 µm men förekommer ofta i stor skala i sjö och 

havsvatten (1-3 miljoner celler per milliliter vatten). De flesta plankton är beroende av solljus 

och tillgång på näringsämnen för att kunna växa till. Förekomsten av plankton styrs av 

årstidsvariationer och varierar beroende på vattenströmning och skiktningsförhållanden. 

Den artrikaste perioden kan i regel ses under sommar/sensommaren. Olika typer av 

plankton förekommer även olika tider under vegetationsperioden. Till exempel brukar mer 

kiselalger ses under våren medan blågröna alger trivs bättre under sensommaren när vattnet 

är varmare. Ökad halt kiselalger på våren är ett tidigt tecken på en ökad tillförsel av 

näringsämnen i vatten (SLU, 2010 D). 

För att kunna göra en rättvis bedömning på förekomsten av mikroalger i ett vatten är 

provtagningar under hela vegetationsperioden viktigt. Till skillnad från att ta ett prov per år 

ger flera prover ett mycket säkrare underlag för att upptäcka eventuella förändringar tidigt.  

Kiselalger finns i de flesta rinnande vatten och är en tacksam indikator för att beskriva 

vattenmiljön, detta bland annat på grund av att den reagerar relativt snabbt på förändringar i 

miljön (SLU, 2010 B). 

 

3.7.2 Blågröna alger/Cyanobakterier 
Cyanobakterier eller blågröna alger som de också kallas förekommer i jord och i vatten. I 

vatten kan dessa vara synliga vid algblomningar. Cyanobakterier orsakar flera utbrott av 

algblomning i Sverige varje år. Orsaken till algblomning är i de flesta fall övergödning från 

jord och skogsbruk. Algblomningen förekommer i varmt vatten, 15 – 23°C och är vanligast 

mellan juli och september. Många cyanobakterier kan bilda toxiner som är hälsofarliga för 

både djur och människor. Cyanobakterier kan bilda olika sorters toxin. De olika toxinerna 

kan påverka nervimpulserna till andningen, leverfunktionen eller ge mag- och tarmsymptom. 

Levertoxinet är det vanligast förekommande toxinet (SMI, 2010 A). 
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3.8 Gäddviks vattentäkt 
 

I Luleå kommun finns det tio stycken kommunala vattenverk, varav Gäddvik är den största. 

Från Gäddviks vattentäkt försörjs ca 64 500 av Luleås totalt 74 100 invånare, vilket 

motsvarar 87 % av dricksvattenförsörjningen i kommunen. Vattenverket anlades år 1906 och 

producerar ca sex miljoner m³ dricksvatten per år (Figur 2).  

Gäddviks vattentäkt ligger på en större isälvsavlagring som bildar en udde vid Luleälven ca 7 

km väster om Luleå centrum. Vattentäkten ligger på den västra sidan av udden i ett 

skogsområde bestående av främst tallskog. Vattentäktsområdet avgränsas åt öster av 

Storsandsvägen. Öster om Storsandsvägen ligger Storhedens industri- och handelsområde. 

Genom industriområdet löper det ett industrijärnvägsstickspår.  Områdena norr och söder 

om vattentäkten domineras av fritidshus.  

 

 

 
Figur 2: Flygfoto över Gäddviks vattentäkt där man kan se infiltrationsbassängerna (Foto: Tekniska 

förvaltningen Luleå, 2007). 

 

Täkten är en grundvattentäkt med konstgjord infiltration, vilket innebär att ytvatten från 

Luleälven pumpas till bassänger där vattnet infiltreras och blandas med grundvattnet. Täkten 

har även en viss del inducerad infiltration, vilket betyder att vatten från älven strömmar 

direkt in i grundvattenmagasinet, pga. den sänkning i grundvattennivån som uppkommer vid 

uttag i vattentäktens brunnar. Älvvattenintaget ligger ca 60 m ut i Luleälven på fem meters 

vattendjup. Själva älven är 7 m djup vid vattenintaget. Lule älvs tillrinningsområde är 25 000 

km² (Lindholm, 2008). 

Reningen av dricksvatten kan se olika ut beroende på hur råvattnet ser ut och vilka 

dimensioner som ska levereras. Därför är det viktigt att ta reda på vilken kvalitet råvattnet 

har, för att kunna veta vilka barriärer som krävs för att få ett rent och hälsosamt dricksvatten. 

Reningsprocessen i Gäddvik går till på följande sätt (Figur 3):  

Älvvatten går med självtryck till en pumpstation som ligger utmed älven och därifrån pumpas 

vattnet till vattenverket. När vattnet kommer till vattenverket går det igenom åtta 

snabbsandfilter. Snabbsandfiltrets uppgift är att avskilja organiskt material och större 

partiklar. Vattnet rör sig ca 1 m på tio minuter genom sandfiltret. Efter sandfiltret pumpas 

råvattnet till två infiltrationsbassänger (södra och norra) som ligger utanför vattenverket. 

Den norra bassängen är indelad i två fack (fack 1 och 2), där fack 2 infiltrerar hälften så 



11 
 

mycket som fack 1 på grund av att infiltrationen går för fort i fack 2. Det finns ytterligare en 

liten bassäng på området, men den är inte heller i drift. I bassängerna infiltreras vattnet ned 

till grundvattenmagasinet, så kallad konstgjord infiltration. Det vatten som har infiltrerats 

tas sedan upp ur ca 15 av de totalt 28 olika brunnar som ligger utspridda i området. Av dessa 

28 är ca hälften i drift. Dessa brunnar nyttjas olika pga. att brunnarna har olika kapacitet och 

olika vattenkvalitet. Vattenkvaliteten i respektive brunn varierar även under året. När 

råvattnet har tagits upp ur brunnarna går det vidare tillbaka till vattenverket där det 

behandlas med kolsyra och kalk för att höja vattnets alkalinitet, hårdhet och pH. Vattnet 

desinficeras också med klor för att avdöda patogena bakterier. Slutligen pumpas det 

behandlade vattnet till två lågreservoarer på 1000 m³ respektive 2300 m³. Det färdiga 

dricksvattnet pumpas sedan från vattenverket ut på distributionsnätet. Det pumpas i snitt ut 

ca 800 m³/h. Inne i Luleå finns även två högreservoarer (Mjölkuddsberget och Svartöberget) 

som hjälper till att ge dricksvattnet rätt tryck i ledningarna (Petra Viklund, muntl.). 

 

 

 
Figur 3: Reningsprocessen för Gäddviks vattentäkt (Tekniska förvaltningen Luleå, 2009). 

 

Vattentäktsområdet är inhägnat och utrustat med bland annat inbrottslarm och 

kameraövervakning för att hålla obehöriga utanför vattentäktsområdet. Doseringen av klor, 

kolsyra och kalk kontrolleras kontinuerligt och är utrustade med larm som varnar när 

doseringen är för hög/låg. Vid ett driftavbrott klarar de två lågreservoarerna tillsammans 

med högreservoarerna att förse ledningsnätet med dricksvatten i knappt 24 timmar.  

I dikena vid vägen utanför vattentäkten har en skyddande matta grävts ner som ska skydda 

området ifrån att t.ex. olja rinner ner i marken och vidare till grundvattnet vid en eventuell 

olycka (exempelvis om en lastbil välter). 
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Det finns en reservvattentäkt i Bergnäset som ska vara redo att användas om ett längre 

driftstopp skulle ske i det nuvarande verket i Gäddvik (t.ex. vid en större läcka). Dock har 

reservvattentäkten i nuläget inte den kapacitet som behövs för att kunna ersätta Gäddvik 

(Petra Viklund, muntl.). 

 
3.8.1 Vattenskyddsområde 
Alla vattentäkter skall ha skyddsområden för att minimera risken för föroreningar från olika 

håll. Vattenskyddsområdet är oftast indelat i zoner för att det skall vara möjligt att lokalt 

anpassa restriktionerna inom olika delar av skyddsområdet. Området brukar utgå ifrån en 

vattentäktszon och därefter en primär, sekundär och tertiär skyddszon. Vattentäktzonen har 

som syfte att säkra ett effektivt närskydd för själva vattentäkten och området ska i princip 

bara vara tillgängligt för verksamhetsutövaren. Den primära skyddszonen ska avgränsas så 

att en eventuell akut förorening hinner upptäckas i tid och att problemet hinner åtgärdas 

innan föroreningen når vattentäktszonen. Den sekundära skyddszonen har som syfte att 

bevara en hög råvattenkvalitet eller förbättra den. Den tertiära skyddszonen ska omfatta 

mark- och vattenområden som på lång sikt kan påverka vattenkvalitén negativt. De olika 

skyddszonerna baseras ofta på rinntider i grundvatten och/eller ytvatten (Naturvårdsverket, 

2003). 

 

Gäddviks vattentäkt har idag tre skyddszoner som har funnits sedan 1977. Vattentäktszonen 

omfattar infiltrationsbassängerna, uttagsbrunnarna och själva vattenverket. De nuvarande 

skyddszonerna täcker bara grundvattenområdet (Figur 4).  

 
Figur 4: Karta över Gäddviks nuvarande skyddsområde som är indelade i tre skyddszoner (Tekniska 

förvaltningen Luleå, 1977). 
 

Eftersom att nuvarande skyddsområde inte ansågs som tillräckligt, påbörjade Tekniska 

förvaltningen i Luleå 2006 revideringen av Gäddviks vattenskyddsområde. Förslaget ligger 

fortfarande hos Länsstyrelsen, men Tekniska förvaltningen har ändå börjat anpassa sig efter 

det nya skyddsområdet. Förslaget innebär ett skyddsområde med fem skyddszoner. Förutom 

själva vattentäktszonen finns en primär zon, två sekundära zoner (som ska täcka in både yt- 

och grundvatten) och en tertiär zon. Den primära zonen som avser ytvattentillrinning har sju 
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timmars rinntid och den sekundära zonen har tolv timmars rinntid. Den tertiära zonen har 

29 timmars rinntid och sträcker sig till Bodens kraftstation (Figur 5) (Almqvist, 2007).  

 

 
Figur 5: Karta över den nya tertiära skyddszonen. Rinntiden är 24 timmar vid kommungränsen och 29 timmar 

vid kraftstationen i Boden (Tekniska förvaltningen Luleå, 2008). 
 

Ett helt nytt vattenverk planeras i Gäddvik. Det nya verket kommer att förläggas inom 

samma område som det nuvarande vattenverket. När det nya vattenverket är i drift rivs det 

gamla (Petra Viklund, muntl.).  

 

 

4 Resultat  
 

 

4.1 Sammanställning av tidigare provtagningar 
 

4.1.1 Älv 
Eftersom det inte finns några krav på att kontinuerliga prover på älvvattnet ska tas, har detta 

lett till att det finns en relativt begränsad statistik på mikroorganismer i älvvattnet. Sedan 

2009 har dock fler prover tagits på mikroorganismer.  

 

Vid analys av mikroorganismer från Eurofins (laboratorium) databas, går det att från och 

med 2008 se en ökande trend på både E. coli och koliforma bakterier (Figur 6 och 7). Högst 

halter kan ses på hösten för dessa två parametrar. Medelvärdet för E. coli är under den här 

perioden 69,5/100 ml och för koliforma bakterier är medelvärdet 186,7/100 ml.  
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Figur 6: Antal E. coli/100 ml i Lule älv mellan åren 2008 till 2011. 

 

 

 
Figur 7: Antal koliforma bakterier/100 ml i Lule älv mellan åren 2008 till 2011. 

 

Clostridium perfringens har tagits kontinuerligt sedan hösten 2009. Medelvärdet för Cl. 

perfringens är 13,5/100 ml och även här är går det att se högst halter i älven under hösten 

(Figur 8). 
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Figur 8: Antal Clostridium perfringens/100 ml i Lule älv mellan 2009 till 2011. 

 

Turbiditeten, dvs. grumligheten, mäts genom att ett vattenprov genomlyses med en 

ljusstråle, varvid ljusets spridning mäts. Sedan jämförs ljusets spridning med en 

referenslösning (formazinlösning). Turbiditeten är uttryckt i FNU (Formazine Nephelometric 

Units) (Bydén m.fl. 2003). Turbiditeten på älven har mätts vid nio tillfällen mellan perioden 

2008-05 – 2011-01 och medelvärdet är på 1,07 FNU, vilket tyder på ett måttligt grumlat 

vatten (1,0 – 2,5 FNU = måttligt grumlat vatten) (Naturvårdsverket, 2008). Högst halter kan 

ses på våren, medan lägst halter har uppmätts på vintern (Figur 9).  

 

 
Figur 9: Turbiditeten i älven har mätts under 2008 till 2011. 

 

Prover på absorbans, kaliumpermanganat (KMnO4), totalt organiskt kol (TOC), total-kväve 

och total-fosfor har tagits kontinuerligt under en betydligt längre tidsperiod än 

mikroorganismerna och turbiditeten. Detta tack vare att Lule älv sedan slutet av 60-talet 

ingår i ett miljöövervakningsprogram som utförs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 
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Absorbansen är ett mått på hur mycket ljus som absorberas i vattnet. Värdet beror dels på 

hur mycket partiklar som finns i vattnet samt halten lösta ämnen. I vattendrag är det ofta 

humusämnen och till viss del mangan- och järnföreningar som påverkar absorbansen. Halter 

över 0,2 420nm/5cm klassas som stark färgat vatten och det mäts vid 420 nm i en 

femcentimeterskyvett. TOC, totalt organiskt kol, är ett direkt mått på organiskt material i 

vatten. Det som mäts är kolinnehållet i löst samt partikulärt organiskt material i vattnet 

(Bydén m.fl. 2003). Kaliumpermanganat är ett slags oxidationsmedel och ett gammalt sätt 

att analysera den kemiska syrgasförbrukningen, CODMn. Med KMnO4 går det att uppskatta 

mängden organiskt material som finns i vattnet i form av permanganatförbrukning/ml. 

KMnO4 är i princip detsamma som CODMn multiplicerat med faktorn 3,95 (SLU, 2010 A). 

 

Efter att ha studerat mätvärden går det att se ett samband mellan absorbans, KMnO4 och 

TOC. Högst halt för absorbansen uppmättes till 0,114 420nm/5cm och det är den högsta 

halten sedan provtagningarna startade 1969. Absorbansen kan ses i en figur nedan (Figur 

10).  Högst halt för KMnO4 uppmättes till 30,9 mg/l och för TOC uppmättes den högsta 

halten till 6,6 mg/l. Alla dessa höga halter uppmättes vid samma provtagningstillfälle och 

avviker från resterande värden (Figur 11). Respektive parameter har sina toppar vid samma 

tidpunkt under året, dvs. mellan maj – juni. Medelvärde för absorbansen de senaste tio åren 

är 0,04 420 nm/5cm vilket räknas som svagt färgat. Medelvärde för TOC är 2,8 mg/l och 

medelvärde för KMnO4 är 10,9 mg/l, vilka också är låga värden. För TOC klassas 

koncentrationer runt 4 mg/l som lågt (Naturvårdsverket, 2008). Det har inte skett några 

större förändringar på någon av dessa parametrar sedan 1969(se Bilaga 1). 

 

 
Figur 10: Här visas absorbansen mellan åren 2005 till 2010. De högsta halterna kan man se under våren. 

Absorbansen är mätt i 420 nm i en femcentimeterskyvett. 
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Figur 11: Här visas halterna för kaliumpermanganat och TOC mellan åren 2005 och 2010. Man kan se ett 

samband mellan dessa två parametrar, då de har högst respektive lägst halter vid samma 
provtagningstillfällen. 

Totalkväve och totalfosfor, som är mått på näringsämnen, påvisar låga till måttliga halter 

(Figur 12 och 13). För totalkväve räknas halter under 300 µg/l som låga koncentrationer och 

för totalfosfor räknas mindre än 12,5 µg/l som lågt (Naturvårdsverket, 2008). Det har inte 

varit några större variationer på totalkväve och totalfosfor de senaste tio åren. Högst halter 

kan man se på våren.  

Notis: Prover på totalkväve har gjorts innan 2007, men med en annan metod där fler och 

större partiklar har inkluderats (SLU, 2010 C). På grund av att dessa prover av förståeliga 

skäl påvisar högre halter än prover från 2007 (ca 20 % högre) har jag valt att inte ta med de 

äldre proverna eftersom att dessa kan vara missvisande och inte ge en rättvis bild av tot-N. 

 
Figur 12: Halten totalkväve mellan åren 2007 och 2010. Koncentrationen i älven följer ett jämt mönster med 

högst halter under våren. 
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Figur 13: Halten totalfosfor i älven mellan åren 2005 och 2010. Högst halter kan man se under våren. 

Vad gäller pH går det inte att se några större variationer sedan 1969. PH-värdet har legat 

mellan 6,8 – 7,1 vilka är normala värden för älvvatten (Naturvårdsverket, 2008). 

Temperaturen i älven under de senaste tio åren har varit högst under sensommar och höst. 

Temperaturen har då legat mellan 15 och 19°C.  

 

4.1.2 Brunnar 
De 28 brunnarna är indelade i sex olika grupper efter brunnar med liknande egenskaper. På 

grund av deras lokalisering har de olika transporttider och temperatur. 

Infiltrationshastigheten ligger mellan 7 – 20 dagar på sommaren och något längre på vintern.  

Det går att se att brunnarna som ligger närmast infiltrationsbassängerna har kortast 

transporttid och lägre temperatur än övriga brunnar. Eftersom denna grupp har kortare 

transporttid än 14 dagar (som är gränsen för konstgjord infiltration) bör råvattnet klassas 

som ett ytvattenpåverkat grundvatten. Det finns en förskjutning på temperaturen på vattnet 

mellan älven och uttagsbrunnarna. Förskjutningen är ca två månader. Det betyder att när 

älvvattnet är som varmast i juli, kommer vatten från brunnarna vara varmast i september – 

oktober.  

 

Idag tas det 12 prover per år på mikrobiologiska parametrar, så kallad normalkontroll. I 

tidigare prover har det inte kunnat ses några spår efter vare sig E. coli, koliformer eller Cl. 

perfringens, vilket tyder på att barriärerna fungerar bra för dessa parametrar. 

 

Flera brunnar har problem med för hög turbiditet. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 

bedöms turbiditet på 0,5 FNU på utgående dricksvatten som tjänligt med anmärkning. Flera 

av brunnarna ligger nära detta värde. Turbiditeten varierar mellan olika brunnar. Den höga 

turbiditeten beror delvis på organiskt material från älven samt till viss del ler/siltpartiklar 

från grundvattenmagasinet (Petra Viklund, muntl.). 

 

COD (Chemical Oxygen Demand) är som nämnt tidigare ett mått på den mängd syrgas som 

förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen. Prover på CODMn visar sig 

vara lågt i samtliga brunnar (mellan 0,26 – 1,1 mg/l under alla provtagningstillfällen). Halter 

under 4 klassas som mycket låga koncentrationer i vattendrag (Naturvårdsverket, 2008). 
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SUVA (specifik UV-absorbans) - beräkningar utfördes utifrån fyra mättillfällen från oktober 

till december 2009 på 15 brunnar. SUVA är ett mått på andelen aromatiskt kol av det totala 

kolet. Ett värde över 4 indikerar att vattnet är lättfällt, dvs. att förekomsten av naturligt 

organiskt material (NOM) är högre. Värden under 3 indikerar däremot ett svårfällt vatten, 

dvs. att förekomsten av humus och NOM är liten (Aaröe, 2011). Medelvärdet för varje brunn 

går att se i diagrammet nedan (Figur 14). Majoriteten av brunnarna hade ett SUVA-värde 

under 3. En brunn hade 4,1 och där sågs även en lite högre halt på TOC. Själva älven hade ett 

SUVA-värde på 3,4. SUVA och COD kan ha ett samband med turbiditet, dock är både SUVA-

värdet och COD relativt lågt i förhållande till turbiditeten.  

 

 
Figur 14: SUVA-värdet i förhållande till TOC-värdet i några av uttagsbrunnarna, älv och blandat råvatten. 

Brunn 4, 5, 12, 19, 24 har längst infiltrationstid och också lägst SUVA-värden. 

 

4.1.3 Klimat 
Enligt uppgifter från SMHI var årsmedel för nederbörden i området uppmätt till 506 mm/år 

mellan 1961 – 1990. Efter att ha tittat på mätningar de senaste åren ligger medelnederbörden 

mellan 560 – 620 mm/år, vilket visar på en tydlig ökning från föregående period. Mängden 

nederbörd varierar under året, men högst halter förekommer i regel under sensommar och 

höst. 

Medelvärdet för årsavrinningen var mellan åren 1961 - 1990 ca 300 mm/år eller något högre. 

Mätningar mellan åren 2003 – 2009 visar att årsavrinningen är på ungefär samma nivå. 

Under denna period är avrinningen som störst under våren (mars, april, maj), vilket beror på 

vårfloden. 

 

4.2 Utformning av provtagningsprogram 
 

4.2.1 Val av parametrar 
Efter analys av de prover som tagits på råvattnet i älven samt i brunnarna och med tanke på 

den ökande årsnederbörden har dessa parametrar valts ut:  

 Parasiterna Cryptosporidium och Giardia, som har orsakat många stora 

sjukdomsutbrott i flera delar av Sverige, och enligt statistik blivit mer vanligt 

förekommande i vattentäkter. 

Brunn nr. 
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 Mikroalger (plankton) – För att se över reduktionen på den konstgjorda 

infiltrationen. Det är av störst vikt att ta reda på storleken på de mikroalger som 

passerar samt var de härstammar ifrån. Plankton är även en indikator att det kan 

finnas mycket organiskt material och näringsämnen i vattnet, vilket också är en 

gynnsam miljö för andra mikroorganismer. 

 Fortsatt provtagning på de vanliga mikrobiologiska parametrarna i älvvattnet: 

E. coli – Är en indikator på färsk fekal påverkan.  

Clostridium perfringens – visar på gammal fekal påverkan.  

Koliforma bakterier – Kan indikera att det är ett näringsrikt vatten eller en fekal 

påverkan (beroende på om E. coli finns tillgängligt eller inte). 

 Utökad normalkontroll för E. coli, Koliforma bakterier och antal mikroorganismer vid 

22°C när det gäller råvattnet i brunnarna. 

 

Antalet prover på älvvattnet kommer att styra antalet prover på råvattnet i brunnarna. Visar 

det sig att det finns höga halter av olika mikroorganismer i älvvattnet kan fler prover på 

brunnsvattnet behöva tas. Annars kommer prover på mikroalger och parasiter i första hand 

bara att tas på älvvattnet och då vid det befintliga uttaget i pumpstationen där älvvattnet 

kommer in.    

 

4.2.2 Virus 
Eftersom virus behöver en värdcell och ofta finns i så pass små mängder, är sannolikheten att 

virus återfinns i vattenprover väldigt små. Det forskas mycket kring att ta prover på så 

kallade fager (ett naturligt förekommande bakterievirus) och Göteborgs Vatten håller på att 

utveckla en metod som bygger på infärgning av viruslika partiklar för att hitta virus. Dock 

finns det i dagsläget inga standardiserade analysmetoder för att utföra rutinmässiga analyser 

på dessa (Henrik Rydberg, muntl.). På grund av detta kommer därför inga specifika prover 

på just virus att tas, utan först och främst kommer analyser av de andra parametrarna göras 

och utefter vad dessa visar får det vidarespekuleras om det är läge att ta ytterligare prover för 

att hitta eventuella spår efter virus. 

 

4.2.3 Cryptosporidium och Giardia 
För provtagningar på Cryptosporidium och Giardia har Optimal desinfektionspraxis (ODP) 

använts som mall. Efter att ha analyserat råvattenkvalitén och tittat på reningsverkets 

förutsättningar och storlek bör det enligt ODP:n tas sammanlagt 24 prover utspridda över 

året. Provtagningstillfällena kommer att fördelas ut så här: 

 Vår: 1/6 av proverna (fyra st). 

 Höst: 1/6 av proverna (fyra st). 

 Sommar och vinterhalvåret: 1/6 av proverna (fyra st). 

 Dygn med kraftig nederbörd på sensommaren/hösten och dagar i samband med 

snösmältning på våren (vårfloden): 3/6 av proverna (12 st). 

Med denna mall som underlag har provtagningstillfällena fördelats ut över året så här (Tabell 

1):  
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Tabell 1: Frekvens under året för Cryptosporidium och Giardia. Stapeln till höger är de proverna som ska tas i 

samband med kraftigt nederbörd och i samband med vårfloden. 

Älvvatten 

Månad Prov Extraprov 

Jun   2 

Jul 1 1 

Aug 1 2 

Sep 2 1 

Okt 1 1 

Nov 1   

Dec 1   

Jan     

Feb 1   

Mar 1 1 

Apr 1 2 

Maj 2 2 

  12 12 

 

Prover för parasiterna kommer att analyseras av ett laboratorium i Acton, Storbritannien, 

som samarbetar med Eurofins. Hur provtagningen kommer att utföras är ännu inte helt klart 

på grund av att laboratoriets tidigare provtagningsmetoder håller på att ändras. Eftersom den 

tidigare provtagningsmängden på tio liter inte bedöms ge ett bra resultat, diskuteras det 

huruvida vattenvolymer på 100 och 1000 liter ska gå igenom ett filter som sedan skickas in 

och analyseras. Det återstår en del praktiska detaljer från laboratoriets sida, men det 

planeras att inom kort vara möjligt att skicka in prover på större vattenvolymer (Lotta 

Erlandsson, muntl.). 

Identifikation av parasiterna, utfärdas genom en så kallad immunomagnetisk separation. 

Metoden går ut på att med hjälp av magnetiska markörer som fäster på organismen går det 

att identifiera samt räkna förekomst. Utifrån den här analysen är det dock inte möjligt att 

säga om de eventuella parasiterna som hittas är viabla eller inte, dvs. om de har möjlighet att 

reproducera sig (Lotta Erlandsson, muntl.).  

 

4.2.4 Mikroalger/plankton  
Löpande prov bör tas både på råvattnet samt brunnsvattnet, men till att börja med kommer 

man bara analysera älvvattnet. Återfinns något i älvvattnet analyseras även brunnsvattnet för 

att se om barriärerna är tillräckligt effektiva på att avskilja planktonen. Hittas inget plankton 

i älvvattnet, används inte proverna på råvattnet från brunnarna (Anders Stehn, muntl.). 

Provtagningen kommer att ske under sommarhalvåret, då förekomsten av plankton är som 

störst, förslagsvis en gång varannan vecka. Viktigast är att ta prover i juli och augusti.  

Det finns två typer av prov, kvantitativ och kvalitativt. I ett kvantitativt prov analyseras en 

bestämd vattenvolym i ett mikroskop. Med den här metoden går det att se hur många celler 

det finns av varje art samt mäta vilka storlekar de har. Utifrån detta går det sedan att 

eventuellt räkna ut algernas biomassa i provet. I ett kvalitativt prov tas ingen bestämd 

vattenvolym utan där analyseras vilken art som är vanligast förekommande.  I det här fallet 

är det mest relevant att i första hand ta kvantitativa prov (Sten Backlund, muntl.). 

Provtagning: 100 ml vattenprov i glasflaska skickas till laboratoriet för analys. Viktigt är att 

provet konserveras med Lugo’s lösning (jodjodkalium-lösning) vid provtagning.  

Provtagningspunkter: Vattenintaget i älven är på 5 m djup. Älvvattnet kommer in i 

pumphuset med självtryck och det finns möjlighet att ta prover innan vattnet pumpas till 
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vattenverket. Om det inte skulle ha funnits något lämpligt uttag innan pumpen, hade det 

varit bäst att ta prover direkt i älven med en vattenhämtare. Detta på grund av att det finns 

en risk att planktonen går sönder i pumpen. När det gäller brunnarna tas provet ur befintlig 

kran. Viktigt är att man spolar ut det vatten som stått i ledningen (Anders Stehn, muntl.).  

 

4.2.5 E. coli, Koliforma bakterier och Cl. perfringens 
På älvvattnet tas det idag ca ett prov per månad på E. coli, koliforma bakterier och Cl. 

perfringens, vilket borde fortsättas med för att få en bra överblick på variationer i 

vattenkvalitén. Viktigt är att provkärlet fylls till ca 80 % så att det finns en luftspalt kvar 

(SLU, 2009).  

 

4.2.6 Normalkontroller på brunnarna 
Antalet normalkontroller för mikrobiologiska parametrar på utgående dricksvatten är idag 12 

stycken per år. Eftersom infiltrationstiden från bassängerna är mindre än 14 dagar på vissa 

brunnar, bör Gäddvik klassas som ett ytvattenpåverkat grundvatten och därför bör fler 

prover tas på mikrobiologin för utgående dricksvatten.  

Idag tas 24 kemiska prover på råvattnet i Gäddvik. De 12 mikrobiologiska proverna på 

råvattnet kommer att utökas till 24 stycken och tas i samband med de kemiska proverna. 

Prover på de brunnarna närmast infiltrationsbassängerna bör prioriteras. Vattnet i dessa 

brunnar har kortast uppehållstid och lägst temperatur och bedöms därför ha större risk att 

innehålla mer mikroorganismer. Även de brunnar som har hög turbiditet bör det tas prover 

på. 

 

4.2.7 Provtagning 
Alla prov ska förvaras mörkt och kallt. Lämplig temperatur för proverna är mellan +2 och 

+8°C. Tekniska förvaltningen har sedan tidigare ett avtal med Eurofins där provtagning och 

leveranser av vattenprover tas på tisdagar och torsdagar, vilket betyder att även framtida 

prover ska tas dessa veckodagar. Mikrobiologiska analyser bör påbörjas inom 12 timmar och 

kemiska analyser inom 24 timmar efter provtagningstillfället för att få ett så bra och 

trovärdigt analysresultat som möjligt (Livsmedelsverket, 2006). För parasiter behöver inte 

proverna analyseras inom lika kort tid, vilket gör det möjligt att ta prov på en lördag och 

skicka iväg det för analys nästkommande tisdag.  

 

4.2.8 Material 
Det material som i huvudsak kommer att användas till provtagningarna är: 

 10 – liters dunkar, eventuellt filter.  

 100 ml provflaskor (glas).  

 500 ml provflaskor.  

 Kylväska och kylklampar.  

 Lugo’s-lösning (jod-jod-kalium-lösning).  

 

4.2.9 Kostnader 
Efter att ha pratat med olika laboratorier (då främst Eurofins) har dessa beräkningar gjorts 

för kostnader på programmet: 

 Indikatororganismer i älv (E. coli, koliformer, Cl. perfringens): 194 kr för alla tre 

parametrar. 194*12 = 2328 kr. 

 Mikroalger: ca 500-800 kr/prov. Ex. 800*20 prov = 16 000 kr. 
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 Giardia och Cryptosporidium: 3250 kr för båda proverna (Eurofins). 3250*24 prov = 

78 000 kr.  

 Normalkontroll för mikrobiologi i råvatten: 145,50 kr. 145,50*24= 3492 kr.  

Den sammanlagda kostnaden för prover kommer att ligga på ca 100 000 kr. Kostnad för 

material tillkommer.  

 
4.3 Schema på programmet 
 
Provtagningsprogrammet kommer att sträcka sig över ett år, med start i juni 2011. Ett förslag 

på provtagningsschema för älvvattnet visas nedan (Tabell 2). För Cryptosporidium/Giardia 

bör det tas 12 prover utspridda över året plus 12 prover beroende på väderförhållanden. På 

plankton kommer det tas totalt tio prover, ett prov varannan vecka mellan maj och 

september. De vanliga mikrobiologiska proverna (Mb) kommer att fortsätta tas en gång i 

månaden som tidigare år. 
 
 
Tabell 2: Provtagningsschema för älvvattnet med start i juni 2011. Schemat gäller för 
Cryptosporidium/Giardia, plankton och mikrobiella indikatorer (Mb). 

*= Extraprov i samband med kraftig nederbörd under sensommar/ höst och i samband med vårfloden.  
 

Här nedan visas ett förslag på provtagningsschema för brunnarna (Tabell 3). Prover på 

parasiterna kommer i första hand bara att tas på älvvattnet. Visar det sig att spår av oosystor 

hittas i första provtagningsomgången i älven kommer även prover på brunnsvattnet inledas.  

Planktonproverna i brunnarna (totalt tio stycken) kommer att tas i samband med proverna 

på älvvattnet. Normalkontrollen för de mikrobiologiska parametrarna (NK, totalt 24 stycken 

prov) kommer att tas samtidigt som de kemiska proverna. I Bilaga 2 finns ett schema på det 

färdiga programmet.  
 
 
Tabell 3: Provtagningsschema för råvattnet i brunnarna med start i juni 2011. Schemat gäller för plankton och 
utökad normalkontroll för mikrobiella indikatorer (NK).   

 
 

 Juni Juli Aug Sep Okt Nov 

vecka 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Crypto/Giardia  * *      1   *    1  *   *    1*   1   *    1       1     

Plankton 1   1   1   1   1   1     1   1                     

Mb     1       1       1         1       1       1     

  Dec Jan Feb Mars April Maj 

vecka 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Crypto/Giardia   1               1         1*       1*   *    1*   1*   

Plankton                                             1   1   

Mb   1       1       1         1       1       1       

 Juni Juli Aug Sep Okt Nov 

vecka 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Plankton 1   1   1   1   1   1     1   1                     

NK   1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

  Dec Jan Feb Mars April Maj 

vecka 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Plankton                                             1   1   

NK 1           1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
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5 Diskussion  
 

 

5.1 Analys av tidigare provtagningar 
 
Undersökningen på de olika mikrobiella och kemiska parametrarna i Lule älv och 

uttagsbrunnarna har baserats helt på tidigare provtagningar som utförts under olika 

tidsintervaller. Prover på några av de mikrobiella parametrarna (E. coli och koliforma 

bakterier) på älven har visat på en ökande trend de senaste åren. Anledningen till dessa 

värden är svåra att fastslå eftersom provtagningarna har utförts under så pass kort tid och det 

inte finns några referensvärden att jämföra med. Hade prover tagits längre tillbaka i tiden 

hade det varit lättare att se om dessa värden bygger på en ökande trend eller om det bara är 

en slump att värdena har ökat under just de här åren. Det man däremot kan se är att dessa 

mikroorganismer förekommer i älvvattnet och att halterna varierar med årstiderna, där 

främst halten av E. coli och koliforma bakterier är som högst under hösten. Detta kan ha att 

göra med att fler stugägare vistas i sina fritidshus under sommarhalvåret. 

Sambandet mellan absorbans, kaliumpermanganat och TOC var ganska förutsägbart med 

tanke på att dessa tre parametrar har med hur mycket organiskt material och partiklar det 

finns i vattnet (Bydén m.fl. 2003). Att dessa halter är som högst under maj-juni kan bero på 

vårfloden som bidrar till ökad avrinning och på så sätt för med sig ökad mängd organiskt 

material i älven. Näringsämnena (kväve och fosfor) är relativt låga och har inte visat på 

någon större förändring över de senaste åren. De högre halterna på våren kan även det ha att 

göra med vårfloden i samband med snösmältningen. 

Ingen av de mätta parametrarna har visat på höga halter i älven, vilket kan ha att göra med 

att det är ett rinnande vatten, där olika ämnen ständigt späds ut och förflyttar sig på grund av 

strömmar. Att det inte går att se några större förändringar på de kemiska parametrarna 

sedan slutet av 60-talet är ett tecken på att vattenkvalitén har hållit sig på ungefär samma 

nivå och detta gör det lättare att veta vilka barriärer som krävs i vattenverket. Det är 

framförallt årstidsvariationerna som man bör lägga fokus på. 

Tidigare prover i brunnarna har aldrig påvisat några spår av mikroorganismer vid 

normalkontrollerna, vilket är ett gott tecken på att barriärerna fungerar bra mot dessa 

parametrar. 

Vad gäller SUVA-proverna har bara fyra prover tagits under ett kort tidsintervall, vilket inte 

säger så mycket annat än hur det var i brunnarna just då. Det som däremot är intressant är 

sambandet mellan SUVA och TOC där man se att de brunnar som har högre SUVA-värden 

även har högre TOC-värden. Detta är även de brunnar som har kortast infiltrationstid ifrån 

bassängerna. De här mätningarna kan vara bra att ha i åtanke vid provtagning på 

uttagsbrunnarna. Den höga turbiditeten har varit ett problem under en längre tid. Man kan 

dock inte se några samband mellan de andra proverna och turbiditeten, men det är ändå 

viktigt att ta kontinuerliga prover eftersom organiskt material kan förekomma. 

Temperaturen har varit som högst under sensommar/höst, vilket betyder att prover på 

mikroalger kan vara extra viktiga att ta just denna period eftersom många arter, exempelvis 

cyanobakterier, trivs i varmare vatten. Det är även under den här perioden som algblomning 

ofta förekommer i större skala (SLU, 2010 D). 

Temperaturen på det infiltrerade råvattnet skiljer sig ifrån olika uttagsbrunnar beroende på 

vart de är placerade. De brunnar närmast infiltrationsbassängerna har lägre temperatur än 

övriga brunnar. Detta kan ha ett samband med den kortare infiltrationstiden. Det kan vara 

relevant att ta fler prover på dessa brunnar, eftersom flera parasiter och virus överlever länge 
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i kallt vatten(SMI, 2010 B). Eftersom infiltrationstiden är kortare till dessa brunnar kan det 

vara en risk att råvattnet inte har hunnit renats ordentligt vilket i sin tur kan medföra ökad 

förekomst av mikroorganismer. Att det har påträffats fler fall av parasiter i vattentäkter i 

Norrland kan ha att göra med att det i regel är något kallare klimat här än i sydligare delar. 

Många mikroorganismer överlever länge i kallt vatten vilket tyder på att vatten i nordligare 

klimat är en gynnsam miljö. 

Årsnederbörden har ökat de senaste 20 åren (enligt SMHI:s mätningar). Ökad nederbörd 

leder till ändrade vattenflöden och kan även leda till översvämningar. Att medelvärdet för 

årsnederbörden har ökat kan ha ett samband med de ökade fallen av parasiter i vattentäkter 

runt om i Sverige. Därför är det viktigt att se hur nederbörden påverkar vattenkvalitén och ta 

prover efter dagar med mycket nederbörd. Trots att årsnederbörden har ökat går det inte att 

se några större förändringar på de kemiska parametrarna. Alla värden är fortfarande relativt 

låga. Om halterna av de mikrobiologiska parametrarna har ökat på grund av nederbörden är 

svårt att säga eftersom provtagningarna har skett under för kort tidsintervall.   

 

5.2 Föroreningskällor 
 
Det finns en del riskfaktorer inom vattenskyddsområdet. Potentiella föroreningskällor kan 

bland annat vara de fritidshus som finns längs med älven. Under sommarhalvåret vistas det i 

regel fler människor i området och det är viktigt att fritidshusen har slutna avloppssystem för 

att minimera risken att avloppsvatten hamnar i älvvattnet. Strandbetande djur kan medföra 

en risk för vattentäkten med tanke på att det är vanligt att Cryptosporidium och Giardia 

finns i nötkreatur, får och annat tamboskap. Tidigare har risken för att tamboskap skulle 

påverka råvattnet negativt bedömts som väldigt liten, men detta bör ändå inte uteslutas helt 

som potentiell smittkälla. Som tidigare nämnt är avrinning från jordbruksmark en källa till 

fekal påverkan med tanke på det naturgödsel och slam som kan hamna i vattentäkten.  

Eftersom själva infiltrationsbassängerna är öppna, är det möjligt att föroreningar av olika 

slag hamnar direkt i bassängerna och därefter påverkar råvattnet. Kontinuerliga 

provtagningar både på älvvattnet och råvattnet hjälper därför till att avgöra om en eventuell 

förorening kommer ifrån älven eller ifrån infiltrationsbassängerna. 

Med tanke på att dricksvatten är känsligt för föroreningar och att ett smittat vatten drabbar 

många, är även sabotage något som man bör ha i åtanke. Därför är ett noga planerat 

skyddsområde viktigt att se över. 

 

5.3 Provtagningsprogrammet 
 

5.3.1 Val av parametrar 
Tanken med de parametrar som har valts ut är att de ska täcka in så stor del av olika 

sjukdomsframkallande mikroorganismer som möjligt. Att ta prover på Cryptosporidium och 

Giardia känns som två viktiga parametrar, mycket på grund av de ökande antal sjukdomsfall 

som har varit kopplat till parasiter i dricksvatten. Prover på dessa två parasiter är dock inte 

helt enkla att utföra. Mycket beroende på att det ofta behövs stora mängder vattenprov för att 

det ska finnas någon chans att hitta något. Ett sätt att slippa skicka iväg stora vattenmängder 

är att använda sig av ett filter som skickas på analys och detta är något som flera laboratorier 

håller på att utveckla. På grund av större efterfrågan har fler laboratorier börjat erbjuda 

rutinmässiga analyser av Cryptosporidium och Giardia och utvecklingen går framåt.  

Prover på mikroalger/plankton är något som aldrig har tagits på det ingående älvvattnet och 

det infiltrerade råvattnet. De flesta plankton håller sig visserligen vid ytan, men detta behöver 

inte utesluta att det kan finnas plankton i det ingående råvatten på fem meters djup. Det är 
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av extra stor vikt att hitta bakterieplankton eller andra små plankton, eftersom dessa liknar 

de bakterier som inte får hamna i det utgående dricksvattnet. Mikroalger kan även påvisa att 

det finns mycket organiskt material. Det i samband med spår av E. coli kan visa på att det 

både finns organiskt material och fekal påverkan, t.ex. från jordbruksmark, slam, 

avloppsvatten eller skogsbruk. Detta ökar också risken att även parasiter och virus kan 

påträffas eftersom det är gynnsamma miljöer även för dessa organismer.  

Att fortsätta ta kontinuerliga prover på indikatororganismerna E. coli, koliforma bakterier 

och Cl. perfringens är viktigt, för att kunna se hur förekomsten av dessa mikroorganismer 

varierar under en längre tid. I nuläget finns det inga värden att jämföra med för att kunna 

bedöma hur vattenkvalitén har varit längre tillbaka i tiden för mikroorganismer. Eftersom 

parasiter som Cryptosporidium överlever flera månader i vatten, är det viktigt att det tas 

prover på indikatorer som visar både på färsk och på gammal fekal påverkan. Därför har E. 

coli och Cl. perfringens valts ut. Indikatororganismerna är inga säkra källor men kan ändå ge 

en grund för fortsatt analys.  

Eftersom infiltrationstiden till uttagsbrunnarna närmast infiltrationsdammarna ibland är 

kortare än 14 dagar är det tveksamt om Gäddviks vattentäkt kan klassas som ett grundvatten. 

Egentligen borde det räknas som ett ytvattenpåverkat grundvatten, vilket betyder att fler 

normalkontroller bör utföras, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Normalkontrollen för 

mikroorganismer kommer att dubbleras från 12 till 24 prover/år, vilka är lika många som de 

kemiska proverna. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter får det inte tas mindre än 26 prover 

på ett ytvatten, men eftersom att det inte är alla brunnar som har kort infiltrationstid och det 

ännu inte är fastställt att vattentäkten ska klassas som ett ytvattenpåverkat grundvatten, 

känns det rimligt att till att börja med ta 24 prover i samband med de 24 kemiska proverna.  

I dagsläget finns en hel del svårigheter med att ta virusprover.  Smittskyddsinstitutet gör inga 

rutinmässiga analyser på virus, utan analyser görs bara vid misstänkt utbrott (SMI, muntl.). 

Forskningen på att analysera virus med att bland annat titta på kolifager går framåt och det 

spås att det kommer bli allt vanligare att ta rutinmässiga analyser på virus råvatten i 

framtiden. 

 

5.3.2 Provtagningsfrekvens 
Extra provtagningar efter dagar med mycket nederbörd bör tas eftersom det spekuleras 

mycket i om klimatförändringar kan ha ett samband med ökad förekomst av parasiter i 

vattendrag och sjöar. Under snösmältningen på våren ökar vattenflödet i Lule älv, vilket kan 

medföra högre halter av mikroorganismer i vattnet på grund av att mer organiskt material 

följer med vattenmassorna. Därför är detta en period som kan vara intressant att ta prover 

på. Att några prover ska tas efter dagar med kraftig nederbörd kanske inte alltid är möjligt att 

genomföra eftersom det inte alltid är säkert att det finns resurser för att ta prover just dessa 

dagar. Det man kan göra är att kolla väderprognoser för att bättre kunna förutspå vilka dagar 

som det är bra att ta prover på. Det är också viktigt att ta prover med jämna mellanrum för 

att inte missa eventuella föroreningsstötar. 

 

5.3.3 Utvärdering 
Detta program kommer till att börja med att sträcka sig över ett år med start i juni. Hur 

uppföljningen kommer att se ut, beror på vilka resultat som framkommer under det här 

provtagningsprogrammet. Till exempel om inga spår av mikroalger återfinns i vattnet kan det 

betyda att den parametern ersätts med någon annan i framtida provtagningsprogram.  

ODP:n som mall har varit ett bra hjälpmedel vid utformningen av provtagningsprogrammet, 

bland annat genom att fördela ut provtagningstillfällena över årstider. 
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Efter att ha gjort beräkningar på olika utgifter, kommer programmet att kosta ca 100 000 kr, 

vilket är inom Tekniska förvaltningens budgetram.  

En fördel med provtagningsprogrammet är att det är bra att jobba förebyggande. Att ta 

kontinuerliga prover på mikroorganismer är en viktig del för att kunna ha koll på 

råvattenkvalitén och det ger en möjlighet att upptäcka förändringar i råvattnet i ett tidigt 

stadium. Eftersom kostnaderna vid ett sjukdomsutbrott på grund av dricksvattnet ofta är 

väldigt omfattande, är det bättre att kosta på ett riskbaserat provtagningsprogram för att 

minimera riskerna för vattenburen smitta. Med tanke på att den nuvarande 

reservvattentäkten inte har den kapacitet som behövs för att helt ersätta Gäddviks vattentäkt 

är det av extra stor vikt att inga mikroorganismer påvisas i det utgående dricksvattnet. Dessa 

provtagningar kan även vara till hjälp vid val av barriärer när det nya vattenverket ska 

byggas.  

En nackdel med programmet är att det inte är någon garanti att det inte förekommer 

patogena mikroorganismer i råvattnet trots att det inte återfinns några indikatororganismer. 

Detta på grund av att parasiter och virus är svåra att detektera i vattenprover, speciellt 

oocystorna/cystorna. Prover som inte påvisar några spår av mikroorganismer kan ge en falsk 

trygghet att dricksvattnet är helt riskfritt. Därför är det viktigt att ha detta i åtanke vid analys. 

Eftersom att det framkom en hel del svårigheter med att ta prover på parasiter och virus, var 

det svårt att ta fram ett provtagningsprogram som skulle täcka in alla sorters 

mikroorganismer. Dock forskas det mycket i dagsläget hur prover på parasiter och virus ska 

tas för att få ut bästa möjliga resultat, vilket troligtvis kommer leda till att man inom kort 

kommer att kunna förlita sig bättre på de analyser som görs. 

 

6 Slutsatser 
 
Efter att ha studerat tidigare provtagningar, nederbördsutveckling och räknat med några 

potentiella föroreningskällor har olika mikrobiella parametrar kunnat väljas ut. För älven 

kommer det tas prover på parasiterna Cryptosporidium och Giardia, indikatororganismerna 

E. coli, koliformer och Cl. perfringens och slutligen mikroalger. För uttagsbrunnarna 

kommer antalet normalkontroller att utökas från 12 stycken per år till 24 stycken per år. 

Detta på grund av att infiltrationstiden till de närmaste brunnarna är för kort. Dessa prover 

kommer att tas i samband med de kemiska proverna. Provtagningsfrekvensen för främst 

parasiter bör vara extra hög i samband med vårfloden och dagar med kraftigt nederbörd på 

sensommar/höst. För mikroalger är det viktigt att ta prover under vegetationsperioden då 

förekomsten bedöms som störst. Att prover tas med jämna mellanrum är viktigt för att kunna 

skilja långvariga förändringar ifrån tillfälligheter. Detta program kommer att sträcka sig över 

ett år med start i juni 2011. Beroende på vad proverna visar kommer det avgöras hur 

provtagningsprogrammet följs upp.  
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BILAGA 1 
 

Absorbans och TOC i Lule älv 
 

Absorbans mellan 1969 - 2010

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

ja
n-
69

ok
t-6
9

ju
l-7
0

ap
r-7
1

ja
n-
72

ok
t-7
2

ju
l-7
3

ap
r-7
4

ja
n-
75

ok
t-7
5

ju
l-7
6

ap
r-7
7

ja
n-
78

ok
t-7
8

ju
l-7
9

ap
r-8
0

ja
n-
81

ok
t-8
1

ju
l-8
2

ap
r-8
3

ja
n-
84

ok
t-8
4

ju
l-8
5

ap
r-8
6

ja
n-
87

ok
t-8
7

ju
l-8
8

ap
r-8
9

ja
n-
90

ok
t-9
0

ju
l-9
1

ap
r-9
2

ja
n-
93

ok
t-9
3

ju
l-9
4

ap
r-9
5

ja
n-
96

ok
t-9
6

ju
l-9
7

ap
r-9
8

ja
n-
99

ok
t-9
9

ju
l-0
0

ap
r-0
1

ja
n-
02

ok
t-0
2

ju
l-0
3

ap
r-0
4

ja
n-
05

ok
t-0
5

ju
l-0
6

ap
r-0
7

ja
n-
08

ok
t-0
8

ju
l-0
9

ap
r-1
0

f 
4

2
0

n
m

/5
c

m

 
Figur 1: Här visas mätningar på absorbansen i Lule älv från 1969 till 2010. Linjen visar hur trenden har sett ut över åren. 
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Figur 2: Mätningar på totalt organiskt kol (TOC) mellan åren 1987 till 2010. Trenden har förändrats väldigt lite under mätperioden.  



 

1 (1) 

 

BILAGA 2 
 

Provtagningsschema för älvvatten och råvatten 2011 – 1212 
 

Älvvatten 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

* = 12 prover på Cryptosporidium och Giardia tas i samband med kraftig nederbörd under sensommar/höst och i samband med vårfloden. 
 

Råvatten 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
MB = Mikrobiologisk analys för E. coli, koliformer och Cl. perfringens. 
NK = Normal kontroll 

 Juni Juli Aug Sep Okt Nov 

vecka 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Crypto/Giardia *   *    1    *   1 *     *   1*   1   *    1       1     

Plankton 1   1   1   1   1   1     1   1                     

Mb     1       1       1         1       1       1     

  Dec Jan Feb Mars April Maj 

vecka 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Crypto/Giardia   1               1         1*       1*    *   1*   1*   

Plankton                                             1   1   

Mb   1       1       1         1       1       1       

 Juni Juli Aug Sep Okt Nov 

vecka 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Plankton 1   1   1   1   1   1     1   1                     

NK   1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

  Dec Jan Feb Mars April Maj 

vecka 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Plankton                                          1   1   

NK 1           1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
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