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The general water quality in domestic wells in Torsås 
municipality including spatial and temporal differences 
 
Gustaf Nilsson 
 
Abstract 
The purpose of this report was to investigate the general water quality from domestic wells 
within the municipality of Torsås. The purpose was also to investigate the spatial and temporal 
variation of the water quality, including comparisons with other regions in Sweden. The results 
are based on 771 samples from domestic wells. The results from this survey showed that 84 % 
of the water samples had deficient water quality and 25 % of the samples showed that the water 
should not be used as drinking water. This proportion was significantly higher than in a 
national survey, most probably related to the higher proportion of dug well in Torsås in 
comparison to other regions in Sweden. The water quality data from domestic wells did not 
show any significant long-term (2004-2015) change in Torsås. There were spatial differences 
of the water quality within the municipality. The water quality in the inland regions had in 
general a better water quality than drinking water along the coastal areas. Drinking water 
originating from domestic wells located closest to the land-use category coniferous forest had 
better water quality than drinking water originating from domestic wells located closest to the 
land-use category deciduous forest and cultivations field. The conclusion is that there is a high 
proportion of deficient water and that the water quality in Torsås is more deficient than other 
regions in Sweden. There is also a spatial variation in water quality within the municipality. 
 
Keywords: Water quality, Domestic wells, Spatial and temporal variation, Sweden 
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1 Inledning 
 
Dricksvatten är vårt absolut viktigaste livsmedel. Trots vattnets betydelse kan ett dricksvatten 
innehålla ämnen och organismer som kan orsaka olika hälsoproblem, såsom mikrobiologiska, 
kemiska, samt radioaktiva hälsofaror (World Health Organization [WHO] 2011). Bara under 
2012 dog drygt 500 000 människor på grund av brist på vatten, eller som ett resultat av 
dricksvatten med bristande kvalitet i låg- och mellaninkomstländer (WHO 2014). 
 
Det finns vanligtvis en god tillgång till vatten med en god kvalitet i Sverige, men tillgången och 
kvaliteten varierar stort inom landet (Socialstyrelsen 2006). Folkhälsomyndigheten fick 
kännedom om 78 dricksvattenburna utbrott i Sverige under åren 1992-2011 orsakade av 
mikroorganismer (Folkhälsomyndigheten 2015). Sammanlagt insjuknade över 70 000 
människor under dessa utbrott och enskilda dricksvattenbrunnar låg bakom totalt 22 av dessa 
utbrott. Det verkliga antalet utbrott och insjuknanden under denna period tros vara mycket 
högre (Folkhälsomyndigheten 2015). Enligt en studie av Livsmedelsverket (2014 a) orsakas 
dricksvattenburna sjukdomar i Sverige oftast av fekala patogena bakterier som kontaminerar 
dricksvattnet. Kemiska ämnen kräver i regel en långtidsexponering för att hälsoproblem ska 
uppstå, vilket innebär att de oftast inte ger några direkta utbrott (WHO 2011). Arsenik, nitrat, 
nitrit, och fluorid i dricksvattnet är några exempel på kemiska ämnen som kan vara 
hälsoskadliga i höga halter enligt WHO (2011). 
 
De kommunala dricksvattentäkterna levererar ofta vatten av god kvalitet, däremot är 
vattenkvaliteten med ursprung ur enskilda dricksvattenbrunnar ofta mer bristfällig 
(Socialstyrelsen 2008). Socialstyrelsen genomförde en rikstäckande undersökning av enskilda 
dricksvattenbrunnar, med nästan 5000 dricksvattenprover, från 225 kommuner, som 
underlag. Studien visade att nästan 80 % av alla vattenanalyser hade någon brist i sin 
vattenkvalitet och klassificerades som otjänligt eller som tjänlig med anmärkning. Den mest 
bristfälliga vattenkvaliteten i undersökningen hade grävda brunnar (Socialstyrelsen 2008). De 
enskilda vattenbrunnarna försörjer runt 1,2 miljoner permanentboende i Sverige med 
dricksvatten, vilka är fördelade på runt 400 000 brunnar (Socialstyrelsen et al. 2006).  
 
De enskilda brunnarna tar oftast sitt råvatten från grundvattnet och kvaliteten på grundvattnet 
är en viktig aspekt för att få ett dricksvatten av god kvalitet (Socialstyrelsen 2006). 
Grundvattnets kvalitet beror både på naturliga faktorer (Edmunds et al. 2003), samt 
antropogena (mänskliga) faktorer (Danielopol et al. 2003). Det är inte bara grundvattnets 
kvalitet som påverkar en brunns vattenkvalitet, exempelvis kan även ytvatteninträngning och 
ledningsnäten påverka brunnsvattnets kvalitet (Socialstyrelsen 2006).  
 
Torsås kommun, som är en kustkommun i Kalmar län, har en vision om att ”Alla 
kommuninnevånare har tillgång till ett tjänligt dricksvatten” (Torsås kommun 2015). Detta 
inkluderar även de som tar sitt vatten från enskilda brunnar i kommunen. Ungefär 1000 
hushåll tar sitt vatten från enskilda brunnar, vilket är ungefär en tredjedel av hushållen inom 
kommunen (Kristina Strand muntl.). Kommunen har inget tillsynsansvar på enskilda 
vattenbrunnar, men invånare stöttas med information och möjlighet till vattenanalys i 
kommunens regi för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen och närma sig visionen 
(Kristina Strand muntl.). Vid vattenprovtagning i kommunens regi får kommunen tillgång till 
statistik av analyserna, vilket har resulterar i ett stort insamlat dataunderlag från 1999 till idag 
som finns att tillgå (Kristina Strand muntl.). 
 
Idag saknas en samlad bild över vattenkvaliteten inom kommunen, samt dess variationer ur 
geografiska och tidsmässiga perspektiv (Kristina Strand muntl.). Därför finns ett behov av en 
utökad kunskap av vattenkvaliteten och dess variationer från enskilda dricksvattenbrunnar i 
Torsås kommun. Med denna kunskap kan kommunen på ett överskådligt sätt informera 
politiker, samt utforma information till brunnsägare på ett bättre sätt än idag (Kristina Strand 
muntl.). 
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1.1 Syfte 
Detta arbete syftar till att undersöka och få en övergripande bild över vattenkvaliteten i de 
enskilda dricksvattenbrunnarna i Torsås Kommun. Arbetet syftar även till att få en uppfattning 
över hur vattenkvaliteten skiljer sig inom kommunen, både vad det gäller spatiala och 
temporala aspekter, samt hur kvaliteten skiljer sig från andra regioner i Sverige. Möjliga 
åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten i de enskilda brunnarna i Torsås kommun, 
kommer i detta arbete att diskuteras i diskussionen. 
 
1.2 Frågeställningar 

• Hur är den generella vattenkvaliteten i de undersökta brunnarna i Torsås kommun? 
• Skiljer sig vattenanalysresultaten mellan åren i Torsås kommun? 
• Skiljer sig kvaliteten geografiskt och beroende på närliggande markanvändningstyp inom 

Torsås kommun? 
• Skiljer sig vattenkvaliteten i Torsås kommun mot andra regioner i Sverige? 

 
1.3 Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till att enbart undersöka de enskilda vattenbrunnarnas dricksvatten i 
Torsås kommun. Denna studie avgränsas även till de parametrarna som anges i bilaga 1 i 
livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (2014 b). Övriga parametrar beaktas 
inte och exkluderas därmed från denna studie. 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Lagstiftning och riktlinjer 
För enskilda dricksvattenbrunnar, som försörjer mindre än 50 människor, samt levererar 
mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn och inte heller tillhandahåller vatten till en kommersiell 
eller offentlig verksamhet, gäller inte livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, enligt 2 § 
(SLVFS 2001:30). Däremot gäller livsmedelsverket råd om enskild vattenförsörjning 
(Livsmedelsverket 2014 b) som riktar sig mot de vattenbrunnar som exkluderas av 
livsmedelsverkets föreskrifter. Tidigare gällde Socialstyrelsens allmänna råd om 
försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17), för de enskilda brunnarna. Dessa råd 
upphävdes i december 2013 (SOSFS 2013:34) och ersattes då av Livsmedelsverkets råd om 
enskild dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket 2014 b). Denna ändring av gällande råd, 
ändrade inte riktvärdena för enskilda dricksvatten. Däremot var uran utan riktvärde innan 
september 2005 (SOSFS 2005:20). 
 
Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (2014 b) så bör vårt 
dricksvatten vara rent och hälsosamt. Dricksvattnet bör även ha en acceptabel nivå gällande 
estetisk och teknisk kvalitet enligt Livsmedelsverket (2014 b). För att kunna bedöma om 
vattenkvaliteten från de enskilda brunnarna är acceptabel har livsmedelsverket tagit fram 
riktvärden för 40 olika parametrar i dricksvatten (Livsmedelsverket 2014 b). Dessa parametrar 
delas upp i två grupper, kemiska/fysikaliska parametrar (t.ex. nitrat, turbiditet och färg), samt 
mikrobiologiska parametrar som inkluderar de tre parametrarna, Escherichia coli (E. coli), 
koliforma bakterier, samt mikroorganismer vid 22 ˚C (Livsmedelsverket 2014 b). Med hjälp 

av dessa parametrar bestäms om dricksvattnet i fråga ska klassificeras som tjänligt, tjänligt 
med anmärkning eller otjänligt. Enligt livsmedelsverket (2014 b) så bör åtgärder vidtas om 
vattenanalyser visar att ett enskilt dricksvatten klassificeras som otjänligt eller som tjänligt 
med anmärkning. 
 
Om ett dricksvatten klassificeras som otjänligt bör det inte nyttjas som dricksvatten, eller 
användas till matlagning (Eurofins 2015). Enligt Socialstyrelsen (2006) så är ”Alla riktvärden 
för otjänlig är direkt eller indirekt hälsomässigt grundande”. Vilket innebär att en parameter i 
ett dricksvattenprov som överskrider ett riktvärde för otjänlig är en oacceptabel hög risk för 
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att hälsoproblem kan uppstå (Socialstyrelsen 2006). Denna risk kan vara direkt grundad, alltså 
att ämnet/organismen i sig kan vara farligt. Risken kan också vara indirekt grundad, vilket 
innebär att ämnet/organismen kan indikera på att andra skadliga ämnen/organismer kan 
förekomma som kan vara hälsoskadliga (Socialstyrelsen 2006). 
 
Riktlinjerna för tjänlig med anmärkning behöver inte nödvändigtvis vara hälsomässigt 
grundande, de kan även vara estetiskt och tekniskt grundande (Socialstyrelsen 2006). Enligt 
Eurofins (2015) ger ett vatten som klassificeras som tjänlig med anmärkning inte någon direkt 
hälsorisk. Ett sådant vatten ligger dock i riskzonen och kan under ogynnsamma förhållande 
klassificeras som otjänligt (Eurofins 2015). Nyttjandet av ett sådant vatten bör begränsas och 
därför inte nyttjas av exempelvis känsliga personer och barn (Eurofins 2015). 
 
Vatten som klassificeras som tjänligt är ett acceptabelt dricksvatten (Eurofins 2015) och kan 
därmed nyttjas utan några begränsningar. 
 
2.2 Miljömål 
Vanligtvis utnyttjar enskilda dricksvattenbrunnar grundvatten som vattenkälla 
(Socialstyrelsen 2006). Därmed finns ett miljömål som är tydligt kopplat till enskilt 
dricksvatten, vilket är miljömålet grundvatten av god kvalitet. Detta miljömål lyder: 
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag” (Naturvårdsverket 2012). Inom detta 
miljömål finns flera preciseringar (Sveriges geologiska undersökningar [SGU] 2014). En sådan 
precisering som är starkt kopplad till enskild dricksvattenförsörjning beskriver att 
användningen av enskilda dricksvattenbrunnar inte ska inskränkas av grundvatten med dålig 
kvalitet, förutom några få undantag (SGU 2014). SGU har utvecklat flera förtydligande som 
ska uppfyllas för att denna precisering ska anses vara uppfylld. Ett av dessa förtydligande 
menar att gränsvärden eller riktvärden inte får överskridas som ett resultat av mänsklig 
påverkan i ett enskilt dricksvatten (SGU 2014). 
 
2.3 Dricksvattenkvalitet 
De flesta av Livsmedelsverkets (2014 b) parametrar för enskilt dricksvatten reglerar naturligt 
förekommande ämnen i grundvattnet och således ämnen som skulle förekomma naturligt i 
brunnsvatten. De naturliga bakgrundshalterna av olika ämnen i grundvattnet beror på 
exempelvis naturliga geokemiska processer som sker mellan vattnet och dess omgivning, 
såsom bergarter (Edmunds et. al 2003). Dessa naturliga bakgrundshalter kan på vissa ställen 
vara så höga att de kan vara hälsoskadliga (Edmunds et al. 2003). Det är inte bara naturliga 
processer som påverkar grundvattnets kvalitet. Även antropogena verksamheter har påverkat 
grundvattnets kvalitet under lång tid och kommer antagligen ha en påverkan även i framtiden 
(Danielopol et al. 2003). Jordbruk är i synnerhet en typ av verksamhet som har en negativ 
effekt på grundvattnets kvalitet enligt Bouwer (2000). Studier har visat på starka kopplingar 
mellan jordbruk och högre halter nitrat i grundvatten, än områden som inte är påverkade av 
jordbruk (Benson et al. 2006). Andra studier har även funnit ett troligt samband mellan fekala 
bakterier i grundvattnet och jordbruk (Kozuskanich et al. 2013). Samma studie visade även att 
avloppsystem kan orsaka förhöjda halter av fekala bakterier i grundvattnet. Fekala bakterier 
korrelerar positivt med patogena mikroorganismer (Kay et al. 2007). Detta innebär att ett 
brunnsvatten som är fekalt förorenat kan innehålla patogener och därmed kan dricksvattnet 
vara sjukdomsframkallande. 
 
En studie av Gross et al (1998) visade att nitrat och bakteriehalt i brunnar ofta har en tydlig 
koppling till brunnstyp och brunnsdjup. Borrade, samt djupare brunnar visade sig både ha 
lägre halter nitrat och ett färre antalet bakterier än grävda, samt grundare brunnar. Även ålder 
på brunnen visade sig påverka vattenkvaliteten, desto nyare brunnar, desto lägre halter 
bakterier och nitrat. Samma studie kunde även visa på ett samband mellan permeabiliteten 
(genomsläppligheten) hos jordar runt en brunn och nitrathalter i brunnen.  
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2.4 Brunnstyper 
Grävd och borrad brunn är de två brunnstyperna som oftast nyttjas i Sverige (Livsmedelsverket 
och SGU 2014 a). En grävd brunn är högst 6 meter djup, vilket innebär att den tar sitt vatten 
från ytligt grundvatten och är därmed känslig för yttre påverkan, såsom jordbruk och 
avloppsinfiltration (Livsmedelsverket och SGU 2014 a). Grävda brunnar består innerst av en 
brunnsvägg, denna vägg separerar brunnen från omgivande mark. På brunnen bör det finnas 
ett tätt lock, med ett ventilationsrör. På botten av brunnen bör det även finnas ett omvänt filter, 
där grundvattnet tränger igenom under sin väg till brunnen (Livsmedelsverket och SGU 2014 
a).  
 
Borrade brunnar tar sitt vatten från djupare grundvatten än grävda och är därför mindre 
känslig för yttre påverkan. Dessa borras ner till berggrunden och består av ett smalt rör som 
tar sitt vatten från sprickzoner eller vattenförande lager i berggrunden (Livsmedelsverket och 
SGU 2014 a). 
 
 
3 Material och Metod 
 
3.1 Litteraturstudie 
För att genomföra denna studie och besvara frågeställningarna genomfördes först en 
litteraturstudie. Litteraturen intogs genom databasen Web of Science samt Google. Främst 
användes vetenskapliga artiklar och myndighetsrapporten som underlag till denna studie. 
Sökord: microbiological, contamination, agriculture, groundwater, well. 
 
3.2 Datainsamling och dataanalys 
Denna studie är även en metaanalys baserad på 771 enskilda dricksvattenprover analyserade 
mellan 1 januari 2004 till 21 mars 2016. Dessa analyser utfördes av laboratorieföretagen 
Eurofins och ALcontrol. Data tillhandahölls dels från Eurofins databas, samt inskannade 
analysrapporter skickade från samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. 
 
De metoder Eurofins använder för vattenanalyserna är antingen de senaste versionerna av 
standardmetoder, eller gör de egna metodförändringar utifrån nya instrument eller 
rekommendationer (Lena Olsson muntl.). Dessa metodförändringar bedöms och godkänns av 
Swedac innan de börjar användas (Lena Olsson muntl.). De vattenanalysmetoder Eurofins 
använder styrs ibland helt av myndigheterna och i andra fall har laboratoriet än större frihet 
om det har visat sig att den alternativa metoden ger samma resultat (Lena Olsson muntl.).  
 
ALcontrol använder de angivna standarderna till vattenanalyserna som lagstiftningen pekar 
på (Caroline Svärd muntl.). Då lagstiftningen inte reglerar vilka standarder som ska användas 
för en analys av en parameter, väljer de själva vilken analysmetod som ska användas. Då väljs 
den metod som bäst passar till den utrustning de har till sitt förfogande. Swedac kontrollerar, 
samt godkänner den analysmetod de använder (Caroline Svärd muntl.).  
 
Torsås kommuns invånare som provtar sitt vatten genom Torsås kommun, kan välja olika 
analyspaket innehållande olika parametrar som ska analyseras (Kristina Strand muntl.). Detta 
innebär att antalet och vilka parametrar som har analyserats varierar mellan 
dricksvattenproverna. I min studie sammanställdes enbart de parametrar som redogörs för i 
bilaga 1 i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (2014 b). Övriga 
parametrar som analyserades i de olika vattenproven exkluderades i denna studie. Antalet 
gånger en viss parameter analyserades i denna studie redovisas i bilaga 1. Vid jämförelse av 
vattenkvaliteten i Torsås kommun jämfört med andra regioner så inkluderades enbart de 
parametrar som Socialstyrelsens studie (2008) tog hänsyn till. Dessa parametrar är fetstilade 
i bilaga 1, övriga parametrar uteslöts vid jämförelsen. 
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Nyare data fördes automatiskt in på Microsoft Office Excel från Eurofins databas, samtidigt 
som äldre prover manuellt fördes in. Rådata granskades, och för att kunna analysera data 
numeriskt gjordes vissa ändringar utifrån ursprungsformuleringar och dataformat. Då mindre 
än- (<) och mer än-tecken (>) fanns i analysrapporterna skrevs dessa om. Alla mindre än-
tecken skrevs om till noll och alla mer än-tecken skrevs om till det värde det var mer än, 
exempelvis >2400 skrevs om till 2400. Vid temporala analyser exkluderades vattenprover från 
år 2016. 
 
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (2014 b) och dess enheter 
omvandlades till de enheter som dricksvattenproverna, i min studie, analyserades i. I de fall då 
mätenheterna varierade mellan dricksvattenproverna inom en parameter, omvandlades alla 
enheter inom parametern till en och samma enhet. 
 
Data som analyserades låg i samma databas som andra typer av prover, exempelvis 
kommunala dricksvattenprover, slamprover, recipientprover etc. Andra prover som inte var 
enskilda dricksvattenprover, eller de prover där det inte var självklart att de var från enskilda 
brunnar exkluderades i denna studie. Ibland analyserades dubbla prover, exempelvis innan 
filter och efter filter, i dessa fall exkluderades prover innan filter. 
 
3.3 Statistiska metoder 
För att analysera om signifikanta trender fanns i hur vattenprovernas vattenkvalitet varierade 
över tidsperioden togs p-värden fram. Dessa p-värden bearbetades fram med hjälp av ett 
dataanalysverktyg i Microsoft Office Excel. P–värdena jämfördes sedan med alfa-värdet som 
valdes till 0,05. Detta innebär att om p-värdet är mindre än alfavärdet 0,05 så är det med 95 
% sannolikhet en signifikant trend (Körner och Wahlgren 2011).  
 
För att testa statistiskt om vattenanalyser från Torsås kommuns dricksvatten oftare 
klassificerades som otjänligt än övriga regioner i Sverige gjordes en hypotesprövning. Denna 
hypotesprövning genomfördes med en ekvation som Körner och Wahlgren (2011) benämner 
som ”två oberoende stickprov, skillnader mellan andelar”. Nedan visas ekvationen: 

𝑧𝑧 =
𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2

�𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)�� 1
𝑛𝑛1�+ � 1

𝑛𝑛2��

 

z = z-värde, p = den sammanlagda andelen otjänliga prover i båda studierna, p1 = andelen 
otjänliga prover i denna studie 1, p2 = andelen otjänliga i jämförelsestudien 2, n1 = studiestorlek 
i denna studie 1, n2 = studiestorlek i jämförelsestudien (Körner och Wahlgren 2011).  
 
3.4 Geografiskt Informationssystem (GIS) 
Adresser kopplade till vattenproverna är en grundläggande faktor för att kunna använda GIS. 
Dessa adresser togs fram i första hand då adressen gavs i analysrapporten. I andra hand togs 
adresserna fram då en fastighetsbeteckning fanns tillgänglig i analysrapporten, samt en adress 
i följesedeln som låg inom den berörda fastighetsbeteckningen. I tredje hand togs adressen 
fram då den fastighetsbeteckning som provet togs på endast innehöll en adress. I övriga fall 
kunde inte någon adress kopplas till ett prov och exkluderades därmed från den spatiala 
analysen. Detta gjordes genom adress- och fastighetsbeteckningsinformation som skickades 
från Torsås kommun. Ibland har flera vattenprover tagits på en adress, dessa dubbletter 
exkluderades. 
 
Kommunen delades upp i tre lika stora geografiska zoner, med hjälp av GIS. Dessa zoner kallas 
i min studie för: kustzon, mellanzon och inlandszon. Vattenanalyser från de enskilda 
brunnarna, med en identifierad adress, kopplades till de olika zonerna.  
 
Dricksvattenprover från enskilda dricksvattenbrunnar kopplades med hjälp av GIS till en 
markanvändningstyp, såsom barrskog, lövskog och odlingsåker. I denna koppling till 
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markanvändningstyper exkluderades markanvändningstypen öppen mark (se diskussionen). 
Dricksvattenprover från enskilda brunnar som hade ett avstånd på mer än 50 meter till den 
närmsta markanvändningstypen, bortsett från öppen mark, exkluderades också i denna 
spatiala analys. 
 
 
4 Resultat 
 
Denna studie grundade sig på 771 dricksvattenprover från enskilda dricksvattenbrunnar inom 
Torsås kommun, varav 268 dricksvattenprover härstammade från grävda brunnar, 176 från 
borrade brunnar och 327 från okänd brunnstyp (tabell 1). 
 
Tabell 1. Antalet vattenprover i dataunderlaget till denna studie och vilken brunnstyp de härrörde från. 

 
 
 

 
 
 

 
4.1 Dricksvattenkvalitet i Torsås kommun 
Utifrån de 771 analyserade dricksvattenproverna klassificerades majoriteten av proverna som 
tjänliga med anmärkning. De prover som klassificerades som tjänliga stod för den minsta 
andelen (figur 1). 
 

 

 
Figur 1. Andelen tjänliga, tjänliga med anmärkning och otjänliga dricksvattenprover för samtliga parametrar som 
redogörs för i bilaga 1. 
 
Enbart utifrån de mikrobiologiska parametrarna klassificerades nästan hälften av alla 
dricksvattenprover som tjänliga (figur 2a). Enbart utifrån de kemiska/fysikaliska 
parametrarna klassificerades majoriteten av dricksvattenproverna som tjänliga med 
anmärkning (figur 2b). Den minsta andelen vattenprover klassificerades som otjänliga, både 
vad det gällde de mikrobiologiska parametrarna, samt de kemiska/fysikaliska parametrarna 
(figur 2).  
 

Brunnstyp 
Antal 
vattenprover 

Grävd 268 
Borrad 176 
Okänd 327 

16%

59%

25%

Tjänliga Tjänliga med anmärkning Otjänliga
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Figur 2. Andelen tjänliga, tjänliga med anmärkning och otjänliga dricksvattenprover för A) mikrobiologiska 
parametrar i dricksvattenprover som analyserade mikrobiologiska parametrar och B) kemiska/fysikaliska 
parametrar i dricksvattenprover som analyserade kemiska/fysikaliska parametrar. 
 
Det var 23 olika parametrar som överskred riktlinjen för tjänlig med anmärkning åtminstone 
en gång (bilaga 1). De tre parametrarna som överskred riktlinjen för tjänlig med anmärkning 
flest gånger var koliforma bakterier, mikroorganismer vid 22 ˚C, samt turbiditet. Dessa stod 

för nästan en tredjedel av samtliga anmärkningar (figur 3a).  
 
De tre parametrar som överskred riktlinjen för otjänlig flest gånger var koliforma bakterier, E. 
coli och nitrat (figur 3b). 
 

 
Figur 3. A) Antalet anmärkningar för de 7 parametrar som oftast överskred riktlinjen för tjänligt med anmärkning, 
samt det kumulativa antalet utifrån de övriga parametrarna (Övriga). B) Antalet otjänliga för de 7 parametrar som 
någon gång överskred riktlinjen för otjänligt.  
 
4.1.1 Brunnstyp och vattenkvalitet 
Andelen dricksvattenprover som klassificerades som otjänliga var mer än dubbelt så stor för 
de grävda än de borrade brunnarna (figur 4). Däremot var andelen prover som klassificerades 
som tjänliga med anmärkning fler bland de borrade än de grävda brunnarna. De borrade 
brunnarna hade även en större andel tjänliga prover (figur 4). 
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Figur 4. Andelen dricksvattenprover som klassificerades som tjänliga, tjänliga med anmärkningar och otjänliga för 
A) grävda brunnar och B) för borrade brunnar.  
 
Utifrån de mikrobiologiska parametrarna så var en större andel dricksvattenprover tjänliga för 
borrade brunnar än grävda brunnar. De borrade brunnarna hade även en mindre andel prover 
som klassificerades som otjänliga, samt tjänliga med anmärkning (figur 5). 
 
Utifrån de kemiska/fysikaliska parametrar skiljde sig inte andelarna av de olika 
klassificeringarna åt mellan brunnstyperna (bilaga 2). 
 

 
Figur 5. Andelen prover som klassificerades som tjänliga, tjänliga med anmärkning och otjänliga utifrån de 
mikrobiologiska parametrarna för A) grävda brunnar och B) borrade brunnar. 
 
Medianen för antalet koliforma bakterier, samt antalet mikroorganismer vid 22 ˚C i grävda 
brunnar var fler än i borrade brunnar (tabell 2). Däremot var medianen noll för både grävda 
och borrade brunnar vad det gäller parametern E. coli.  
 
Tabell 2. Medianen för de olika brunnstyperna och för de olika mikrobiologiska parametrarna. 

 
4.2 Temporala variationer 
Det finns ingen signifikant trend för de olika klassificeringarna över den analyserade 
tidsperioden. Samtliga p-värden för de olika klassificeringarna överstiger 0,5. Dessa p-värden 

12%

55%

33%

A

Tjänliga Tjänliga med anmärkning Otjänliga

19%

69%

12%

B

Tjänliga Tjänliga med anmärkning Otjänliga

29%

42%

29%

A

Tjänliga  Tjänliga med anmärkning Otjänliga

68%

24%

8%

B 

Tjänliga  Tjänliga med anmärkning Otjänliga

Typ av brunn E. coli/100ml Koliforma/100ml Mikroorganismer vid 22˚C /ml 
Grävda 0 180 380 
Borrade 0 1 56,5 
Okända 0 21 140 
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är högre än 0,05 som är det valda alfa-värde. Däremot varierade årsmedelvärdesandelarna 
mellan åren och var spridda omkring regressionslinjen (figur 6). 
 

 
Figur 6. Årsmedelvärde för andelen tjänliga, tjänliga med anmärkning och otjänliga vattenprover, samt tillhörande 
regressionslinje. 
 
De tre parametrarna som oftast klassificerades som otjänliga, d.v.s. koliforma bakterier, E. coli, 
och nitrat, samt de tre parametrarna som oftast klassificerades som tjänliga med anmärkning, 
visar inte någon signifikant trend över tidsperioden. Samtliga p-värden för dessa möjliga 
trender överstiger 0,40, vilket är högre än det valda alfa-värde på 0,05. Däremot varierade 
årsmedelvärdesandelarna för de olika parametrarna mellan åren och var spridda omkring 
regressionslinjen (figur 7).  
 

Figur 7. A) Årsvariationer i andelen dricksvattenprover som klassificerades som otjänliga för parametrarna E. coli, 
koliforma bakterier och nitrat och B) Årsvariationer i andelen dricksvattenprover som klassificerades som tjänliga 
med anmärkning för parametrarna koliforma bakterier, turbiditet och antalet mikroorganismer vid 22 ˚C.  
 
4.3 Spatiala analyser 
Vattenprover från 384 olika enskilda brunnar kunde kopplas till olika adresser i min studie. 
Vattenprover tagna från enskilda brunnar i inlandzonen hade en mindre andel prover som 
överskred Livsmedelsverkets riktlinjer (2014 b) för tjänliga med anmärkning samt otjänliga, 
samtidigt klassificerades en större andel prover som tjänliga i inlandszonen än de andra 
zonerna (bilaga 3-5). Dricksvattenprover med ursprung ur brunnar från mellanzonen hade den 
minsta andelen vattenprover som klassificerades som tjänliga, i denna zon klassificerades även 
den största andelen prover som otjänliga, än de andra zonerna (bilaga 3-5). 
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Dricksvattenprover från brunnar som låg närmast markanvändningstyperna lövskog och 
odlingsåker visade sig ha en större andel prover som klassificerades som tjänliga med 
anmärkning samt otjänliga än de brunnar som låg närmast markanvändningstypen barrskog 
(tabell 3). Vattenprover med ursprung ur brunnar närmast barrskog hade mer än dubbelt så 
stor andel tjänliga prover än de vattenproven med ursprung ur brunnar närmast lövskog och 
odlingsåker (tabell 3). Vattenprover med ursprung ur brunnar som låg närmast 
markanvändningstypen lövskog hade flest otjänliga prover. 
 
Tabell 3. Andelen vattenprover som klassificerades som tjänliga, tjänliga med anmärkning och otjänliga för vardera 
markanvändningstyp (odlingsåker, lövskog, samt barrskog). 

 

4.4 Dricksvattenkvaliteten i Torsås kommun jämfört med andra regioner 
År 2007 genomförde Socialstyrelsen en rikstäckande inventering för enskilda vattenbrunnar. 
Under detta projekt analyserades strax under 5000 vattenprover, fördelade på 225 kommuner 
av landets 290 kommuner (Socialstyrelsen 2008). Deras resultat byggde på 26 olika 
parametrar. Utifrån dessa 26 parametrar (fetstilade i bilaga 1) fördelade sig de tre 
klassificeringarna, tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänlig, i min studie enligt figur 8.  
 

 
Figur 8. Andelen tjänliga, tjänliga med anmärkning och otjänliga dricksvattenprover i min studie utifrån de 
fetstilade parametrarna som anges i bilaga 1. 
 
Utifrån dessa 26 parametrar var både andelen prover klassificerade som tjänliga, samt som 
tjänliga med anmärkningar större i Socialstyrelsens studie (2008) än i min studie (tabell 4). 
Däremot var andelen prover klassificerade som otjänliga större i min studie. En 
hypotesprövning utfördes för att undersöka om andelen otjänliga prover var signifikant större 
i min rapport än i Socialstyrelsens undersökning (2008). Denna hypotesprövning visade att P-
värdet var <0,05, vilket innebär en trestjärnig signifikans (Körner och Wahlgren 2011). 
Därmed finns ett mycket starkt stöd för att vattenkvaliteten i de enskilda brunnarna i Torsås 
kommun hade fler otjänliga prover än vad Socialstyrelsen (2008) visade i sin rikstäckande 
studie. 
 
Tabell 4. Andelen dricksvattenprover som klassificerades som tjänliga, tjänliga med anmärkning och otjänliga. 
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25%

Tjänliga Tjänliga med anmärkning Otjänliga

Markanvändningstyp Tjänliga Tjänliga med anmärkning Otjänliga 
Odlingsåker 12 % 65 % 23 % 
Lövskog 9 % 61 % 30 % 
Barrskog 26 % 59 % 15 % 

Rapport Tjänlig (%) Tjänlig med anmärkning (%) Otjänliga (%) 

Min rapport 17 58 25 

Socialstyrelsen (2008) 22 59 19 

Skillnad - 5 - 1 6 
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Både min och Socialstyrelsens (2008) studie visade att vattenprover med ursprung ur grävda 
brunnar oftare klassificerades som otjänliga, och mer sällan klassificerades de som tjänliga 
eller tjänliga med anmärkning, jämfört med vattenprover från borrade brunnar. 
 
 
5 Diskussion 
 
5.1 Dricksvattenkvalitet i Torsås kommun 
Torsås kommun har en vision om att alla kommuninvånare ska ha ett tjänligt dricksvatten. 
Min studie visade att enbart 16 % av samtliga vattenprover inom kommunen uppnådde 
statusen tjänligt, vilket är en beaktansvärd liten andel prover. Dricksvattnet med ursprung ur 
enskilda brunnar var således bristfällig i stort inom kommunen. Visionen är därmed långt ifrån 
att vara en verklighet i kommunen. Detta är ingen unik situation för Torsås kommun, även 
Socialstyrelsen (2008) kunde visa i sin rikstäckande studie att bara 22 % av de 
dricksvattenprover de analyserade uppnådde statusen tjänlig. 
 
5.1.1 Prover klassificerade som otjänliga 
Torsås kommun hade en större andel otjänliga prover än vad Socialstyrelsens studie (2008) 
visade och denna skillnad var signifikant. Detta beror troligtvis på att dataunderlaget för 
Torsås kommun inkluderade 60 % vattenprover med ursprung ur grävda brunnar (tabell 1), 
samtidigt som Socialstyrelsens studies (2008) dricksvattenprover hade sitt ursprung ur 31 % 
grävda brunnar. Både min (figur 4) och Socialstyrelsens studie (2008) påvisade en större andel 
otjänliga prover för grävda än borrade brunnar. Detta är troligtvis förklaringen till den större 
andelen otjänliga prover i Torsås kommun.  
 
Enligt min studie var det enbart den mikrobiologiska vattenkvaliteten som skiljde sig mellan 
borrade och grävda brunnar (figur 5). För koliforma bakterier, som var den parametern som 
flest gånger överskred riktlinjen för otjänlig, var medianen anmärkningsvärt högre i grävda än 
medianen för parametern i borrade brunnar (tabell 2). Även Gross et al. (1998) kunde visa att 
den mikrobiologiska vattenkvaliteten i borrade och grävda brunnar skiljde sig från varandra. 
De kunde påvisa att antalet bakterier var fler i grävda brunnar än i borrade brunnar.  
 
De mest bidragande orsakerna till de otjänliga proverna var i min studie parametrarna: 
koliforma bakterier, E. coli och nitrat. Dessa tre parametrar stod för sammanlagt 96 % av 
samtliga överskridande av riktlinjen för otjänligt (figur 2b). Både E. coli och koliforma 
bakterier kan indikera på fekal förorening (Livsmedelsverket 2014 a), samtidigt visade Kay et 
al (2007) att fekala bakterier korrelerar positivt med patogena bakterier. Detta innebär att de 
förhöjda halterna av dessa fekala bakterier i dricksvattnet kan resultera i att medborgare 
insjuknar som ett resultat av patogena bakterier. Även nitrat i dricksvatten kan vara skadligt. 
Exempelvis kan nitrathalter över riktlinjen för otjänligt vara skadliga och kan påverka blodets 
syretransportförmåga för spädbarn, vilket kan ge blue-baby syndrom (WHO 2011).  
 
Parametrarna bly, koppar, radon och nitrit är också skadliga i höga halter (WHO 2011). Dessa 
parametrar överskred livsmedelsverkets (2014 b) riktlinje för otjänligt i åtminstone ett prov 
vardera (figur 2b). Bly och radon som båda analyserades i mindre än 100 vattenprover i min 
studie överskred riktvärdet för otjänligt en gång vardera (bilaga 1). Om dessa parametrar 
analyserades mer frekvent skulle troligtvis dessa parametrar överskrida livsmedelsverkets 
riktlinje för otjänligt flera gånger än vad de gjorde. Samma brist hade även Socialstyrelsens 
studie (2008), då vissa parametrar analyserades mer frekvent än andra.  
 
5.1.2 Prover klassificerade som tjänliga med anmärkning 
En parameter som överskrider livsmedelsverkets (2014 b) riktlinjer för tjänlig med 
anmärkning för enskilda vattenbrunnar behöver inte vara hälsomässigt grundad 
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(Socialstyrelsen 2006). Alltså behöver ett överskridande inte innebära att det är en hälsofara 
att dricka vattnet. De två parametrarna som oftast klassificerades som tjänlig med anmärkning 
i min studie, dvs. koliforma bakterier och mikroorganismer vid 22 °C, är dock hälsomässigt 
grundade (Livsmedelsverket 2014 b) och kan alltså orsaka hälsoproblem hos brukarna av 
vattnet. Turbiditet och färg var de parametrar som oftast överskred livsmedelsverkets riktlinjer 
för tjänligt med anmärkning efter parametrarna koliforma bakterier och mikroorganismer vid 
22 °C. Dessa är enligt livsmedelsverket råd (2014 b) inte hälsomässigt grundade. Trots det så 
kan en förhöjd halt av turbiditet, samt färg, resultera i en ökad risk för vattenburna smittor 
(Socialstyrelsen 2006). Exempelvis kan turbiditeten, enligt Bydén et al. (2003), vara ett 
resultat av skadliga organismer, turbiditeten kan även bero på partiklar som kan föda 
mikroorganismer. Alltså kan en hög turbiditet vara hälsoskadligt och leda till en 
mikrobiologisk tillväxt i vattnet. Ett klart dricksvatten, med låg turbiditet är även något som 
bör eftersträvas för estetiska skäl (Bydén et al. 2003).  
 
Både min studie (figur 4) och Socialstyrelsens studie (2008) kunde påvisa att de borrade 
brunnarna oftare klassificerades som tjänliga med anmärkning, än de grävda brunnarna. 
Därför kunde det på förhand antas att Socialstyrelsens rikstäckande studie (2008) skulle ha en 
större andel vattenprover som klassificerades som tjänliga med anmärkningar, då deras 
underlag härstammade från en större andel borrade brunnar än min studie. Detta antagande 
stämde överens med utfallet. Visserligen hade min studie och Socialstyrelsens studie (2008) 
en lika stor andel prover (59 %) klassificerade som tjänliga med anmärkning. Däremot när 
studierna jämfördes så inkluderades enbart de 26 parametrar (fetstilade bilaga 1) som både jag 
och Socialstyrelsen (2008) beaktade i våra studier. Efter den korrigeringen stämde antagandet 
överens med utfallet. Min studie (58 %) hade en mindre andel prover som klassificerades som 
tjänliga med anmärkningar än vad Socialstyrelsens studie visade (59 %). Denna skillnad var 
dock ytterst liten.  
 
5.1.3 Antropogen påverkan 
Ett riktvärde ska inte överskridas som ett resultat av antropogen påverkan i ett enskilt 
dricksvatten, enligt ett förtydligande till miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Nitrathalter i 
dricksvatten som överskrider Livsmedelsverkets riktvärde för anmärkning är troligtvis ett 
resultat av antropogen påverkan. Nitrathalter över 2 mg/l är troligtvis orsakad av antropogena 
orsaker, och nitrathalter över 20 mg/l klassificeras som hög halt nitrat och en stark påverkan 
av människor (SGU 2013). Parametern nitrat översteg riktvärdet för anmärkningar och 
otjänligt 150 gånger (figur 2). Det innebär att 150 prover har halter i dricksvattnet som 
överstiger 20 mg/l, vilket är Livsmedelsverkets riktlinje för tjänlig med anmärkning 
(Livsmedelsverket 2014 b). De 150 proverna som klassificerades som tjänlig med anmärkning 
eller otjänlig är därmed troligtvis ett resultat av antropogen påverkan och därmed inte 
förenliga med miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Detta är inga unika halter för Torsås 
kommun, nitrathalter över 20 mg/l är inte ovanligt i jordbruksmarker enligt SGU (2013). De 
mikrobiologiska parametrarna E. coli och koliforma bakterier kan även de vara ett resultat av 
antropogena verksamheter, såsom jordbruk och avloppssystem (Kozuskanich 2013). 
Antropogena verksamheter ligger därför troligtvis bakom en del av de förhöjda 
bakteriehalterna i brunnsvattnet och bidrar därför till antalet otjänliga prover och är därmed 
inte heller förenligt med miljömålet Grundvatten av god kvalitet. 
 
5.2 Temporala variationer 
Enligt Torsås kommuns vatten och avloppsplan (2015), så har de enskilda brunnarnas 
vattenkvalitet försämrats under de senaste åren. Detta kan bero på att kunskapen om hur man 
sköter en brunn har minskat, samt avsaknaden av kontroll gällande var nyanlagda brunnar 
anläggs (Torsås kommun 2015).  
 
Denna studie kunde visa att andelen prover som klassificerades som tjänliga, tjänliga med 
anmärkning och otjänliga varierade mellan åren (figur 6). Även andelen av de olika parametrar 
som oftast klassificerades som otjänliga eller tjänliga med anmärkning varierade mellan åren 
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(figur 7). Trots dessa variationer av vattenkvaliteten mellan åren fanns ingen signifikant trend 
över den analyserade tidsperioden. Alltså kunde den försämring av vattenkvaliteten som 
Torsås kommun redogjorde för inte bekräftas av min studie. Detta kan bero på att urvalet 
inkluderade en för kort tidsserie för att upptäcka några tydliga trender. Det kan även bero på 
att den generella vattenkvaliteten i de enskilda brunnarna varken förbättrades eller 
försämrades under tiden, utan låg på en oförändrad nivå över tidsperioden. 
 
5.3 Spatiala analyser 
Vattenprover som hade ursprung ur enskilda brunnar belägna i kustzonen- och mellanzonen 
hade en större andel otjänliga prover, samt en mindre andel tjänliga vattenprover, än vad 
vattenprover från inlandszonen hade (bilaga 3-5). Eftersom nitrat, koliforma bakterier och E. 
coli tillsammans stod för 96 % av alla överskridanden av Livsmedelsverkets (2014 b) riktlinje 
för otjänligt, borde det framförallt vara dessa parametrar som oftare var i förhöjda halter i 
brunnar i kust- och mellanzonen än i inlandszonen.  
 
En möjlig orsak till skillnaden mellan kustzonen i jämförelse med inlandszonen, kan vara att 
andelen jordbruksmark är större längs kusten än inlands- och mellanzonen i Torsås (Torsås 
kommun 2014). Jordbruk är den vanligaste källan till förhöjda nitrathalter i grundvattnet 
enligt Palm et. al (2012). Även fekal kontaminering av grundvatten verkar ha ett samband med 
jordbruk, enligt Kozuskanich et al. (2013). Både E. coli och koliforma bakterier kan indikera 
på fekalt förorenat vatten (McLellan 2001; Livsmedelsverket 2014 a). Alltså kan jordbruket 
vara en möjlig orsak till att det var en sämre dricksvattenkvalitet i kustzonen jämfört med 
inlandszonen. 
 
Även mellan kust- och mellanzonen skiljde sig vattenkvaliteten. Mellanzonen hade en större 
andel otjänliga prover än vad kustzonen hade (bilaga 3-5). Detta kan inte förklaras av jordbruk, 
då de mellersta delarna består av en mindre andel jordbruk än längs kusten (Torsås kommun 
2014). Anledningen till detta utfall är därmed okänd och bör undersökas vidare.  
 
Den markanvändningstyp som ligger närmast en dricksvattenbrunn har också en påverkan på 
dricksvattenkvaliteten i brunnen, enligt min studie. De brunnar som låg närmast 
markanvändningstypen barrskog hade en större andel tjänliga vattenprover, samt en mindre 
andel prover som klassificerades som otjänliga eller som tjänliga med anmärkning än vad 
dricksvattenprover närmast markanvändningstypen odlingsåker hade (tabell 3). Detta beror 
troligtvis på en liknande anledning som orsaken till varför kustzonen hade fler otjänliga prover 
än inlandszonen, d.v.s. att nitrat och fekala förorening av grundvatten har koppling till 
jordbruk. Vattenanalyser med ursprung ur brunnar nära lövskogar hade dock en ännu större 
andel otjänliga prover än prover från brunnar nära odlingsåker. Orsaken till detta resultat är 
okänd och bör undersökas vidare. 
 
5.4 Åtgärder 
Koliforma bakterier, E. coli och nitrat stod för totalt 226 av 235 otjänliga parametrar, vilket är 
96 % av samtliga överskridanden av riktlinjen för otjänligt. Koliforma bakterier var även den 
parameter som hade flest anmärkningar, de tre parametrar som hade flest anmärkningar, 
bortsett från koliforma bakterier, var mikroorganismer vid 22 °C, turbiditet och färg. Dessa tre 
parametrar, samt koliforma bakterier stod för totalt 38,3 % av totala antalet anmärkningar. 
Det finns mängder av åtgärder för att förbättra dricksvattenkvaliteten. Att åtgärda de sex 
parametrar som överskred riktlinjen för tjänlig med anmärkning, samt otjänlig flest gånger 
skulle ge den största effekten på vattenkvaliteten och vad ett dricksvatten klassificeras som. 
Därför begränsas åtgärdsförslagen till dessa sex parametrar. 
 
5.4.1 Åtgärder för de mikrobiologiska parametrarna 
Både antalet koliforma bakterier, samt antalet mikroorganismer vid 22 °C kan indikera på 
ytvattenpåverkat brunnsvatten (Socialstyrelsen 2006). Koliforma bakterier kan även indikera 
på fekala föroreningar. Vid halter på 50 respektive 500 koliforma bakterier/100 ml, som utgör 
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riktvärdena för anmärkning, respektive otjänligt för enskilda vattenbrunnar 
(Livsmedelsverket 2014 b), är vattnet troligtvis fekalt påverkat, eller kraftigt ytvattenpåverkat 
(Livsmedelsverket 2014 a). E. coli däremot kan troligtvis inte föröka sig i miljön, vilket andra 
koliforma bakterier kan göra (McLellan 2001). E. coli är därför en bättre indikator på fekal 
kontaminering, än de andra koliforma bakterier (McLellan 2001).  
 
Det finns både billiga och enkla åtgärder för att minska problem med mikroorganismer, 
samtidigt som andra åtgärder är mer komplicerade och dyra. Några billigare åtgärder syftar 
till att hämma ytvatten att tränga ner till brunnsvattnet och därmed minska antalet koliforma 
och antalet mikroorganismer i brunnsvattnet (Livsmedelsverket 2014 a). Detta görs genom att: 
täta brunnskonstruktionen och skarvar, höja upp placeringen av brunnen, samt laga eller 
ersätta dåliga och otäta lock (Livsmedelsverket och SGU 2014 b). Trasiga brunnslock kan även 
orsaka kontaminering av E. coli (Livsmedelsverket och SGU 2014 b). Ett annat sätt att minska 
antalet mikroorganismer vid 22 ˚C är att få en högre omsättning på vattnet (Socialstyrelsen 
2006). 
 
Andra åtgärder för att förbättra den mikrobiologiska kvaliteten är dyrare. En dyr åtgärd är att 
brunnsägarna övergår till mer borrade brunnar inom kommunen. Detta då min studie visade 
att utifrån de mikrobiologiska parametrarna, klassificerades vatten från de borrade brunnarna 
mer än dubbelt så ofta som tjänligt, än vad vatten från de grävda brunnarna gjorde. Denna 
åtgärd skulle sannolikt leda till en bättre vattenkvalitet i de enskilda brunnarna, samt att fler 
vattenprover klassificeras som tjänliga. Detta i synnerhet vad det gäller mikrobiologiska 
parametrar. 
 
Enskilda avlopp är en möjlig orsak till fekal förorening av grundvatten enligt Kozuskanich et 
al. (2013). Hur vattenreningen i enskilda avlopp är konstruerat har stor påverkan på 
reduktionen av mikroorganismer (Naturvårdsverket 1987). För att reduceringen ska vara 
fullgod krävs bland annat ett avstånd på minst en meter mellan infiltrationsyta och 
grundvattenytan i en infiltration, samt en viss kornstorleksfördelning i infiltrationsbädden 
(Naturvårdsverket 1987). Enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken (SFS 1998:808) så ska inte olägenhet 
för människors hälsa uppstå som ett resultat av avloppsvatten som inte renas tillräckligt. Så en 
möjlig åtgärd är att kartlägga bristfälliga avlopp i Torsås Kommun och lägga föreläggande eller 
förbud på de avlopp som strider mot miljöbalken i enlighet med 26 kap. 9 § i miljöbalken (SFS 
1998:808). På så vis kan avloppens påverkan på grundvattnet och brunnsvattenkvaliteten 
minskas.  
 
En annan åtgärd för att minska den fekala påverkan från enskilda avlopp, samt andra 
föroreningskällor, är att anlägga brunnar på optimala platser. Enligt Livsmedelsverket (2014 
och SGU 2014 a) bör föroreningskällor och dricksvattenbrunnar ligga på ett visst avstånd från 
varandra. Detta avstånd varierar beroende på vilken typ av föroreningskälla det är, samt 
markens beskaffenhet (Livsmedelsverket och SGU 2014 a). Detta bekräftas av Arnade (1999) 
som visade att längre avstånd mellan dricksvatten- och avloppsbrunnar resulterade i lägre 
halter av E. coli. En irländsk miljöskyddsmyndighet (Environmental Protection Agency [EPA] 
2016) har utfärdat vissa riktlinjer på olika avstånd. Exempelvis bör avståndet mellan en 
dricksvattenbrunn och en avloppsinfiltration vara minst 30 meter, och ett gödselupplag bör 
ligga på ett avstånd på minst 50 meter från en dricksvattenbrunn enligt (EPA 2016). Brunnen 
bör även ligga högt i jämförelse med exempelvis avloppsanläggningar och gödselupplag, så att 
grundvattnet flödar från brunnen till föroreningskällan och inte tvärtom (Livsmedelsverket 
och SGU 2014 a). Detta kan åtgärdas på två sätt, flytta föroreningskällan eller flytta brunnen. 
 
5.4.2 Åtgärder för de kemiska/fysikaliska parametrarna 
Avlopp påverkar inte bara bakteriemängden, utan den kan även ha en påverkan på nitrathalten 
(Palm et al. 2012). För nitrathalter finns ett samband mellan avstånd från avloppssystem och 
ett specifikt grundvatten, då nitrathalterna minskar med avståndet från en infiltrationsbädd 
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enligt en studie av Gerritse et al. (1995). Därför är en möjlig åtgärd för att minska höga 
nitrathalter att dricksvattenbrunnar eller avloppssystem inte anläggs i närheten av varandra.  
 
Även om avlopp kan ha en påverkan på nitrathalter i brunnar, så beror förhöjda nitrathalter 
till största del på jordbruk (Palm et al. 2012). I en studie av Di och Cameron (2002) har tidigare 
studier sammanfattats och åtgärder för att minska nitratläckaget från jordbruksmark och 
därmed hindra att nitrat tillförs till grundvattnet listas upp. Dessa åtgärder handlar både om 
att inte tillföra ett överskott av kväve, men även andra åtgärder för att hämma nitratläckage 
från jordbruksmarker. För att jordbrukarna ska gödsla rätt mängd krävs det bl.a. att man 
känner till markens näringsstatus och behovet av kväve för varje gröda (Di och Cameron 
2002). Exempel på andra åtgärder för att minska nitrattillförseln till grundvattnet är att 
undvika att tillföra gödningsmedel under perioder då läckaget är stort, dvs. höst och vinter, 
samt se till att marken är beväxt under dessa årstider för att minska nitraturlakningen (Di och 
Cameron 2002).  
 
Således är en möjlig åtgärd, för att minska nitratläckaget till grundvattnet, att öka 
jordbrukarnas kunskap om hur man gödslar på ett godtagbart sätt ur miljösynpunkt i enlighet 
med Di och Camerons studie (2002). En annan åtgärd är att tillsynsmyndigheten ser till att 
miljöbalken, samt föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken, följs. Detta kan ske till 
exempel med hjälp av rådgivning och information enligt 26 kap. 1 § i miljöbalken, samt 
föreläggande och förbud om det behövs för regelefterlevnad, enligt 26 kap. 9 § i miljöbalken 
(SFS 1998:808). Tillsynsmyndigheten för dessa verksamheter är kommunen enligt 26 kap. 3 § 
i miljöbalken eller Länsstyrelsen enligt 2 kap. 29 § i miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) 
om jordbruksverksamheten är tillståndspliktig. Många nationella regler berör samma åtgärder 
som beskrivits av Di och Cameron (2002) för att minska nitratläckaget till grundvattnet. Dessa 
regler gäller i synnerhet för de områden som innefattas som nitratkänslig mark, vilket delar av 
Torsås gör, enligt 5 § i förordning om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) och enligt 2 § 
och bilaga 1 i en förskrift av Jordbruksverket (SJVFS 2015:21). Alltså innebär regelefterlevnad 
enligt svensk lagstiftning att nitratläckage från jordbruk till omgivande mark och grundvatten 
hämmas. Främst finns dessa regler i Miljöbalken och dess allmänna hänsynsregler (SFS 
1998:808), förordning om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915), samt i en föreskrift 
upprättad av jordbruksverkets (SJVFS 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket med hänsyn till 
växtnäring. Om dessa regelverk skulle efterlevas så skulle nitrathalterna i Torsås kommuns 
enskilda brunnar möjligtvis kunna minskas till acceptabla nivåer, dvs. under riktvärdet för 
tjänlig med anmärkning.  
 
I Sverige har jordbrukarna i regel tillfört ett överskott av kväve till åkrarna enligt en studie av 
Statistiska centralbyrån [SCB] (2015). Studien visar att det genomsnittliga årliga överskottet 
som tillförs på jordbruksmarker låg 2011 på 34 kg kväve/ha (SCB 2015). Vilket innebär att det 
finns en stor potential att minska andelen kväve som tillförs till marken. Därmed kan 
nitratläckaget och nitrathalterna i grundvattnet minskas i Sverige. Hur situationen ser ut i 
Torsås kommun är för mig okänd, men att även de tillför ett överskott av kväve är inte 
otänkbart och alltså kan dessa åtgärder minska halten nitrat i grundvattnet även i Torsås 
kommun. En annan åtgärd är att anlägga fler borrade brunnar, då grävda brunnar har högre 
nitrathalter enligt Gross et al. (1998). 
 
Parametrarna turbiditet och färg kan indikera på förekomst av organiskt material (t.ex. 
humus), samt oorganiskt material (t.ex. järn och mangan) i brunnsvattnet enligt 
Socialstyrelsen (2006). En åtgärd för att minska turbiditeten och färgen i vattnet är att hindra 
att ytvatten tränger in i brunnsvattnet (Socialstyrelsen 2006). För att åtgärda 
ytvattenpåverkan bör brunnskonstruktionen, samt skarvar och brunnslock vara helt täta 
(Livsmedelsverket och SGU 2014 b). Enligt livsmedelsverket och SGU (2014 b) bör inte heller 
brunnen vara nedsänkt, så att vatten ansamlas kring brunnen.  
 
En annan åtgärd för att minska turbiditeten och färgen är att minska järn och manganhalterna 
i dricksvattnet. Järn och manganhalterna beror på naturliga halter i grundvattnet 
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(Socialstyrelsen 2006). Järn kan även bero på korrosion av ledningsnäten (Socialstyrelsen 
2006). Det innebär att järn och manganhalterna inte minskas genom att hindra ytvatten att 
tränga in. En åtgärd för att minska dessa halter är att installera järn och manganfilter till 
enskilda brunnar (Socialstyrelsen 2006). De fungerar på så sätt att luft tillförs vattnet, då 
oxideras järnet och manganet, och filtreras sedan genom ett sandfilter (Socialstyrelsen 2006). 
En annan åtgärd för att minska järn och manganhalterna i ett dricksvatten är att installera en 
jonbytare (Vaaramaa och Lehto 2003). På det viset kan färgen och turbiditet reduceras. Så om 
fler brunnar i Torsås kommun skulle införa dessa åtgärder, då skulle andelen anmärkningar 
minska i hänsyn till färgtal och turbiditet.  
 
5.4.3 Vidtagna åtgärder 
En allmän åtgärd kommunen redan har åtagit sig är att underlätta för kommunens invånare 
att analysera sitt brunnsvatten. Detta genom att kommunen ger en administrativ hjälp för 
vattenprovtagningen till de med enskild brunn (Torsås kommun 2015). De tillhandahåller även 
provtagningsflaskor till kommunens invånare (Torsås kommun 2015). Invånare med enskild 
brunn som är gravida eller har barn upp till två år kan också få gratis vattenprov (Torsås 
kommun 2015). Dessa åtgärder främjar kommunens invånare att ta vattenprover och därmed 
få kännedom om vattenkvaliteten och dess eventuella brister. Att ha kännedom om 
dricksvattenkvaliteten är en grundläggande förutsättning för att kunna sätta in riktade 
åtgärder mot bristande vattenkvalitet.  
 
Torsås kommun har en vision om att ”Alla kommuninvånare är ansluta till en godkänd 
avloppsreningsanläggning” (Torsås kommun 2015). De har även upprättat strategier för att 
minska andelen bristfälliga enskilda avlopp inom kommunen. Enligt planen ska de med hjälp 
av information, tillsyn och inventering förbättra statusen på kommunens enskilda avlopp. 
Dessa åtgärder kan resultera i att den mikrobiologiska vattenkvaliteten förbättras i de enskilda 
brunnarna, då avloppsanläggningar som är konstruerade på ett bra och rätt sätt kan hämma 
tillförseln av bakterier till grundvattnet (Naturvårdsverket 1987).  
 
5.4.4 Åtgärdssammanfattning 
Några möjliga åtgärder för att förbättra kvaliteten i de enskilda brunnarna i Torsås är: hindra 
ytvatten från att tränga in i brunnar, högre omsättning av vatten, minska antalet grävda 
brunnar, anlägga brunnar på bättre platser, förbättra statusen på de enskilda avloppen, olika 
försiktighetsmått inom jordbruksverksamheter, installera järn och manganfilter, samt 
installera jonbytare. 
 
Dessa åtgärder skulle inte bara innebära en förbättring till den specifika parameter som skulle 
åtgärdas. Ytvatten som tränger in i brunnen påverkar också parametrarna sulfat, pH, COD, 
samt fosfat negativt (Socialstyrelsen 2006). Användandet av järn och manganfilter skulle inte 
bara minska antalet anmärkningar vattenprover för färgtal och turbiditet, utan även antalet 
anmärkningar med hänsyn till järn och manganhalten skulle också minska (Socialstyrelsen 
2006). Jonbytare skulle även kunna resultera i en bättre vattenkvalitet gällande exempelvis 
koppar, järn och mangan, då dessa metaller kan reduceras av en jonbytare enligt Vaaramaa 
och Lehto (2003).  
 
5.5 Val av metod 
Denna studie avgränsades till de parametrar som anges i bilaga 1 i livsmedelsverkets råd om 
enskild dricksvattenförsörjning (2014 b). Denna avgränsning av parametrar gjordes för att 
kunna jämföra analysresultaten från denna studie med Livsmedelsverkets riktlinjer (2014 b). 
Således kunde varje vattenprover klassificeras som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller 
otjänligt. Vid jämförelse av min och Socialstyrelsens studie, gjordes ytterligare en avgränsning 
och femton parametrar från min studie exkluderades och ett nytt resultat togs fram. De 
parametrar som exkluderades från min studie, under jämförelsen, var de parametrarna som 
inte beaktades i Socialstyrelsens studie (2008). Denna åtgärd anser jag var ytterst nödvändig 
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för att kunna jämföra resultaten på ett korrekt sätt och utifrån liknande förutsättningar. Detta 
då båda studierna, efter korrigeringen, beaktade samma parametrar. 
 
Under den spatiala analysen med hjälp av GIS exkluderades markanvändningstypen öppen 
mark. Denna exkludering gjordes då bara 8 av 384 brunnar låg på markanvändningstyperna 
barrskog, lövskog och odlingsåker och resterande brunnar låg på markanvändningstypen 
öppenmark. Detta beror bl.a. på att tomter inkluderas i markanvändningstypen öppen mark. 
Därmed anser jag att det hade varit omöjligt att få fram en jämförelse som hade varit trovärdig 
med bara åtta brunnar som representerade de övriga markanvändningstyperna. Därför 
exkluderades öppenmark från den spatiala analysen och istället kopplades brunnarna till den 
markanvändningstyp som låg på ett avstånd på mindre än 50 meter till en annan 
markanvändningstyp. Markanvändningstypen öppen mark inkluderar inte bara tomter, utan 
även ängar och andra öppna ytor. Att analysera sambandet mellan brunnsvattenkvalitet och 
närheten till exempelvis ängsmarker hade varit av intresse och önskvärt att göra.  Trots det 
anser jag att exkluderingen av markanvändningstypen öppen mark var absolut nödvändig för 
att få fram ett trovärdigt och representativt resultat för de andra markanvändningstyperna.  
 
5.6 Felkällor 
En felkälla som kan ha resulterat i förhöjda halter är slarv vid provtagningen, vilket utförs av 
brukarna av dricksvatten från enskilda brunnar (Torsås kommun 2015). Provtagarna kan 
därmed kontaminera proven, vilket kan resultera i överskridande av riktvärden, trots att 
vattnets kvalitet är acceptabel. En annan möjlig felkälla är analysfel vid laboratoriet. Dessa två 
möjliga felkällor, dvs. provtagningsfel och analysfel, är felkällor utanför min kontroll. Dessa 
felkällor kunde jag inte påverka och därmed kunde inte min metod anpassas för att undvika 
dessa felkällor.  
 
En stor del av analysrapporterna sammanställdes manuellt, vilket möjligtvis kan ha orsakat 
vissa inmatningsfel. Dock dubbelkollades var tionde prov och inga inmatningsfel kunde 
påvisas under denna granskning. Trots det förekommer sannolikt några få inmatningsfel då 
min studie är baserade på ett stort dataunderlag. Dessa möjliga inmatningsfel är troligtvis 
ovanliga, vilket innebär att utgången av resultatet troligtvis inte påverkades nämnvärt. 
 
5.7 Slutsats 

• Mindre en 20 % av samtliga vattenprover i denna studie klassificerades som tjänlig. 
• Största anledningarna till att vattenkvaliteten var bristfällig inom kommunen berodde 

på samtliga mikrobiologiska parametrar samt parametrarna: nitrat, turbiditet och färg. 
• Vattenkvaliteten skiljde sig åt mellan åren inom kommunen, däremot kunde inga 

signifikanta trender upptäckas. 
• Det fanns spatiala skillnader. Bäst vattenkvalitet fanns i de inre delarna av Torsås 

kommun och i vattenprover med ursprung ur brunnar nära markanvändningstypen 
barrskogar. 

• Denna studie visade att Torsås kommun hade en signifikant större andel otjänliga 
prover än resterande delar av Sverige, detta kan troligtvis bero på att en större andel 
grävda brunnar i Torsås än i övriga delar av Sverige. 

• Det finns flertalet åtgärder som skulle kunna förbättra vattenkvaliteten i de enskilda 
brunnarna i Torsås kommun. Dessa åtgärder inkluderar dels åtgärder för att hindra att 
grundvattnet och brunnen kontamineras av oönskade ämnen och mikroorganismer. 
Exempel på sådana åtgärder är att minska ytvatteninträngning till brunnar, samt 
minska nitrattillförseln till grundvatten från jordbruk. Andra åtgärder riktar sig mot 
vatten som redan innehåller ämnen/mikroorganismer i oacceptabla halter. Dessa 
åtgärder inkluderar exempelvis filter, samt jonbytare. 
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5.8 Förslag till fortsatta studier 
• Analysera mer ingående de olika åtgärderna för att förbättra dricksvattenkvaliteten i 

Torsås kommun. 
• Analysera prover från en längre tidsperiod, för att upptäcka möjliga temporala 

variationer. 
• Undersöka djupare varför vattenprover från enskilda dricksvattenbrunnar i 

mellanzonen har fler otjänliga prover än vattenprover från kustzonen.  
• Undersöka djupare varför vattenproven från enskilda dricksvattenbrunnar nära 

markanvändningstypen lövskog har sämre vatten än vattenprover från 
markanvändningstypen odlingsåker.  

 
 
6 Referenser 
 
Arnade, L.J. 1999. Seasonal correlation of well contamination and septic tank distance. 

Ground water. 37(6):920-923.  
Benson, V.S., VanLeeuwen, J.A., Sanchez, J., Dohoo, I.R. och Somers, G.H. 2006. Spatial 

Analysis of Land Use Impact on Ground Water Nitrate Concentrations. Journal of 
Environmental quality. 35(2):421.432. 

Bouwer, H., 2000. Integrated water management: emerging issues and challenges. 
Agricultural water management. 45 (3): 217-228. 

Bydén, S., Larsson, A-M., Olsson, M. 2003. Mäta vatten – Undersökningar av sött och salt 
vatten. 3. uppl. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för miljövetenskap och 
kulturvård. 

Danielopol, D.L., Griebler, C., Gunatilaka, A. och Notenboom, J. 2003. Present state and future 
prospects for groundwater ecosystems. Environmental Conservation. 30(2): 104-130. 

Di, H.J. och Cameron, K.C. 2002. Nitrate leaching in temperate agroecosystems: sources, 
factors and mitigating strategies. Nutrient cycling in agroecosystems. 64(3): 236-256 

Edmunds, W.M., Shand, P., Hart, P. och Ward, R.S. 2003. The natural (baseline) quality of 
groundwater: a UK pilot study. The Science of the Total Environment. 310:25-35 

Environmental Protection Agency. 2016. Protecting Your Private Well. 
http://www.epa.ie/water/dw/hhinfo/protprivwell/#.VxdxUDCLTIV (hämtad 2016-04-
20). 

Eurofins. 2015. Förklaring – till analysresultat för brunnsvatten. Eurofins. 
http://www.eurofins.se/dokument/miljo/forklaringar-till-analysresultat-for-
brunnsvatten-2015.pdf (hämtad 2016-05-13). 

Folkhälsomyndigheten. 2015. Sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten - Utbrott i Sverige 
år 1992-2011. Rapport 15029. Solna: Folkhälsomyndigheten. 

Gerritse, R.G., Adeney, J.A., Hosking, J. 1995. Nitrogen Losses from a Domestic Septic Tank 
System on the Darling Plateau in Western Australia. Water Research.  29(9): 2055-2058. 

Gross, M.J., Barry, D.A.J. och Rudolph, D.L. 1998. Contamination in Ontario Farmstead 
domestic wells and its association with agriculture: 1. Results from drinking water wells. 
Journal of Contaminant Hydrology 32:267-293. 

Kay, D., Watkins, J., Francis, C.A., Wyn-Jones, A.P., Stapleton, C.M., Fewtrell, L., Wyer, M.D 
och Drury, D. 2007. The microbiological quality of seven large commercial private water 
supplies in the United Kingdom. Journal of Water and Health. 5(4): 523-538 

Kozuskanich, J.C., Novakowski, K.S., Anderson, B.C., Crowe, A.S. och Balakrishnan, V.K. 2013. 
Anthropogenic Impacts on a Bedrock Aquifer at the Village Scale. Groundwater. 52(3): 
474-486. 

Körner, S. och Wahlgren, L. 2011. Statistiska Metoder. 2:7. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
Livsmedelsverket. 2014 a. Vägledning dricksvatten. Uppsala: Livsmedelsverket. 
Livsmedelsverket. 2014 b. Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Uppsala: 

Livsmedelsverket.  
Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning. 2014 a. Att anlägga egen brunn för 

bra dricksvatten. Broschyr. Uppsala. ISBN 978 91 7714 235 5. 



  

19 
 

Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning. 2014 b. Sköt om din brunn för bra 
dricksvatten. Broschyr. Uppsala. ISBN 978 91 7714 233 1.  

McLellan, S.L., Daniels, A.D. och Salmore, A.K. Clonal Populations of Thermotolerant 
Enterobacteriaceae in Recreational Water and Their Potential Interference with Fecal 
Escherichia coli Counts. Applied and Environmental Microbiology. 67(10)4934-4938. 

Naturvårdsverket. 2012. De svenska miljömålen – en introduktion. Broschyr. Stockholm: 
Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-8619-0 

Naturvårdsverket. 1987. Små avloppsanläggningar – Hushållsspillvatten från högst fem 
hushåll. Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6. Solna: Naturvårdsverket. 

Olsson, Lena; Kvalitets- och miljöchef, Eurofins. 2016. E-mail. Maj 2016. 
Palm, O., Elmefors, E., Moraeus, P., Nilsson, P., Persson, L., Ridderstolpe, P. och Eveborn, D. 

2012. Läget inom markbaserad avloppsrening – samlad kunskap kring 
reningstekniker för små och enskilda avlopp. Rapport 6484. Stockholm: 
Naturvårdsverket. 

SFS 1998:915. Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket. Stockholm: 
Näringsdepartementet. 

SFS 1998:808. Miljöbalken. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
SFS 2011:13. Miljötillsynsförordningen. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
SJVFS 2015:21. Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 

råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Jönköping: 
Jordbruksverket.  

SLVFS 2001:30. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Uppsala: Livsmedelverket. 
Socialstyrelsen. 2006. Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar. 

Rapport 2006-101-8. Stockholm: Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen. 2008. Dricksvatten från enskilda vattentäkter – Ett nationellt tillsynsprojekt 

2007. Rapport 2008 – 109 – 15. Stockholm: Socialstyrelsen 
SOSFS 2003:17. Försiktighetsmått för dricksvatten. Stockholm: Socialstyrelsen 
SOSFS 2013:34. Upphävande av allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för 

dricksvatten. Stockholm: Socialstyrelsen 
SOSFS 2005:20. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för 

dricksvatten. Stockholm: Socialstyrelsen.  
Statistiska centralbyrån. 2015. Jordbruksstatistisk sammanställning 2015, med data om 

livsmedel – tabeller. Rapport JO02BR1501. Örebro: Statistiska centralbyrån.  
Strand, Kristina; Livsmedelsinspektör, Torsås kommun. 2016. E-mail. April 2016 
Sveriges geologiska undersökning. 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 

2013:01. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. 
Sveriges geologiska undersökning.  2014. Målmanual för uppföljning och bedömning av 

miljökvalitetsmålet GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET SGU. SGU Dnr 39-54/2014. 
Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. 

Svärd, Caroline; Miljökonsult, ALcontrol. 2016. E-mail. Maj 2016  
Torsås kommun. 2015. Vatten och Avloppsplan – Tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Torsås. 
Torsås kommun. 2014. Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 

2014-2018. Torsås. 
Vaaramaa, K. och Lehto, J. 2003 Removal of metals and anions from drinking water by ion 

exchange. Desalination. 155(2): 157 -170 
World Health Organization. 2011. Guidelines for Drinking-water Quality. Rapport/World 

Health Organization: 4. Genève: World Health Organization 
World Health Organization. 2014. Preventing diarrhea through better water, sanitation and 

hygiene: exposures and impacts in low-and middle-income countries. Genève: World 
Health Organization 

 
 
 



  

 
 

Bilaga 1. Rådata 
 
Samtliga parametrar som ingick i denna studie, och en sammanfattning av dess rådata. Fetmarkerade parametrar är parametrar som även 
Socialstyrelsens studie (2008) beaktade. 

Parametrar (enhet) Antal Högsta Minsta 
Summa 
anmärkningar 

Summa 
otjänliga %anmärkningar %Otjänliga Medelvärde Median  

Alkalinitet (mg HCO3/l) 619 340 0   0 % 0 % 93,93 69 

Aluminium (mg/l) 8 0,08 0 0  0 % 0 % 0,017 0 

Ammonium (mg/l) 612 9,5 0 14  2 % 0 % 0,097 0,01 

Antimon (µg/l) 2 0 0  0 0 % 0 % 0 0 

Arsenik (mg/l) 52 0,0018 0  0 0 % 0 % 0,00032 0,00025 

Bekämpningsmedel enskilda 0 0 0  0 0 % 0 % 0,00000 0 

Bekämpningsmedel total 0 0 0  0 0 % 0 % 0,00000 0 

Bly (mg/l) 53 0,011 0  1 0 % 2 % 0,0014 0,00075 

COD (mg O2/l) 616 74 0 88  14 % 0 % 4,58 3,2 

Cyanid  0 0 0  0 0 % 0 % 0,00 0 

E. coli (/100 ml) 737 2400 0 70 37 9 % 5 % 12,04 0 

Fluorid (mg/l) 654 4,5 0 65 0 10 % 0 % 0,42 0,19 

Fosfat (mg/l) 612 13 0 36  6 % 0 % 0,23 0,025 

Färg (mg Pt/l) 522 250 0 125  24 % 0 % 24,4 15 

Järn (mg/l) 617 21 0 116  19 % 0 % 0,561568882 0,1 

Kadmium (µg/l) 2 0,1 0 0 0 0 % 0 % 0,05 0,05 

Kalcium (mg/l) 616 150 0 5  1 % 0 % 32,46840909 25 

Kalium (mg/l) 616 70 0 81  13 % 0 % 6,682467532 4,5 

Klorid (mg/l) 616 630 0,82 52  8 % 0 % 34,05636364 15 
Koliforma bakterier (/100 
ml) 737 2400 0 192 155 26 % 21 % 417,6010855 37 

Konduktivitet (mS/m) 619 220 5   0 % 0 % 34,92993538 29 

Koppar (mg/l) 648 5,5 0 65 4 10 % 1 % 0,109989198 0,04 

Krom (µg/l) 2 0 0   0 % 0 % 0 0 

Kvicksilver (µg/l) 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 0 



  

 
 

Lukt styrka 614 Tydlig Ingen 14 0 2 % 0 %   

Magnesium (mg/l) 616 53  2  0 % 0 % 5,472824675 4,1 

Mangan (mg/l) 616 11  111  18 % 0 % 0,214034091 0,033 

Natrium (mg/l) 615 400  27  4 % 0 % 23,70741463 11 

Nickel (µg/l) 2 14 1,2  0 0 % 0 % 7,6 7,6 

Nitrat (mg/l) 646 170 0 116 34 18 % 5 % 13,54304334 6,6 

Nitrit (mg/l) 646 3,1 0 13 3 2 % 0 % 0,016954334 0 
Mikroorganismer vid 22˚C 
(/ml) 737 9000 0 163  22 % 0 % 783,8317503 210 

pH 621 10,2 5,6 93 0 15 % 0 % 7,199677419 7,2 

PAH (µg/l) 0 0 0  0 0 % 0 % 0 0 

Radon (Bq/l) 91 1800 91  1 0 % 1 % 83,1032967 40 

Selen (µg/l) 2 0 0  0 0 % 0 % 0 0 

Smak 0   0 0 0 % 0 % 0 0 

Sulfat (mg/l) 616 190 0 8  1 % 0 % 26,05551948 17,5 

Totalhårdhet (°dH) 613 24 0 17  3 % 0 % 5,855840131 4,7 

Turbiditet (FNU) 617 110 0 137  22 % 0 % 3,166774716 2,7 

Uran (mg/l) 53 0,0079 0 0  0 % 0 % 0,00113598 0,00033 



  

 
 

Bilaga 2. Kemiska/fysikaliska parametrar och 
brunnstyp 
 

 
Andelen enskilda dricksvattenprover från Torsås kommun som klassificerades som tjänliga, 
tjänliga med anmärkning och otjänliga utifrån kemiska/fysikaliska parametrar för A) grävda 
brunnar och B) borrade brunnar. 
 

21%

72%

7%

A

Tjänlig Tjänlig med anmärkning Otjänlig

21%

72%

7%

B

Tjänlig Tjänlig med anmärkning Otjänlig



  

 
 

Bilaga 3. Karta, andelen tjänliga vattenprover 

 
Andelen enskilda dricksvattenprover i Torsås kommun som klassificerades som tjänliga för 
varje zon. Desto mörkare färg innebär en mindre andel prover som klassificerades som tjänlig.  
 
Inlandszonen hade 82 stycken brunnar, varav 15 klassificerades som otjänliga, 50 
klassificerades som tjänliga med anmärkning och 17 klassificerades som tjänliga.  
 
Mellanzonen hade 151 brunnar, varav 41 klassificerades som otjänliga, 93 klassificerades som 
tjänliga med anmärkningar, och 17 klassificerades som tjänliga. 
 
 Kustzonen hade 151 brunnar, varav 33 klassificerades som otjänliga, 84 klassificerades som 
tjänliga anmärkningar och 24 klassificerades som tjänliga. 
 



  

 
 

Bilaga 4. Karta, prover klassificerade som tjänliga med 
anmärkning

 
Andelen enskilda dricksvattenprover i Torsås kommun som klassificerades som tjänliga med 
anmärkning för varje zon.  



  

 
 

Bilaga 5. Karta, andelen otjänliga vattenprover 

Andelen enskilda dricksvattenprover i Torsås kommun som klassificerades som otjänliga för 
varje zon.  
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