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ABSTRACT 
A key function in the production of drinking water is to separate the organic matter pre-

sent in the raw water as it has a great impact on the water quality; organic compounds con-

tributes to a variety of hygienic and aesthetic water quality problems.  

The content of organic matter in Nordic watercourses has increased, most likely depend-

ing on climate change, where the precipitation is an important factor. Increased precipita-

tion results in more colored water containing more humus. Löfgren et al. (2002) estimated 

that the humus content in Swedish surface waters could increase with 26% in the future. 

According to the model estimated by Larsen et. al (2011), the median value of TOC in Nor-

wegian lakes could increase by 65%. Waterworks that purifies raw water containing humus 

will be affected by these changes in the humus content. Svenskt Vatten AB (2007) predicted 

that the cost to separate the increasing humus levels caused by climate change in the years 

2011 to 2040 will amount to about 400 millions. 

This study aimed to investigate the effectiveness of the separation of organic matter from 

surface waters by artificial groundwater recharge. Additional objectives were to study how 

the separation of organic matter changes over time, both in terms of retention time and the 

run time, and in relation to different types of plants. 

Three existing drinking water facilities with artificial groundwater recharge has been stud-

ied, Gäddvik, Forslunda and Wifsta, and also the startup of a new bank filtration facility in 

Rökebo was studied. This work was made by compiling several years of sampling series of 

water chemistry data from each existing facility, primarily the parameter CODMn. The com-

piling has been done for both surface water (before infiltration) and raw water (after infiltra-

tion). Through test-series of water chemistry from the plants as a basis, the report estimates 

on trends, seasonal variations, and comparisons between facilities. In addition, sampling at 

the startup of the infiltration facility at Rökebo was done, to see the development of treat-

ment over time and in relation residence time. 

Based on the compilation made in this work it can be concluded that variations in con-

tent of CODMn over short time intervals occurs, both in surface water and raw water. Studies 

of longer time series show weak trends that the amount of organic matter in the river water 

is slightly increasing. The raw water in the wells at Gäddvik and Wifsta also showed trends 

in increasing concentrations of CODMn with a low degree of explanation. 

The efficiency of the separation of organic material, measured as CODMn, did not change 

significantly over time and the average of the three surveyed plants in operation was at 

Gäddvik 87%, at Forslunda 90% and in Wifsta 68% with the bank filtration in Rökebo, 

Sandviken, a separation of 71% of the organic matter was achieved, during the sampling pe-

riod. In Sandviken the water, however, requires further purification in terms of the organic 

material since the limit was exceeded in the raw water. However, it can be concluded that in 

comparison to using surface water directly as a source of raw water for drinking water pro-

duction the need of purification reduced greatly to the use of artificial groundwater.  
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SAMMANFATTNING 
En nyckelfunktion vid beredning av dricksvatten är att avskilja det organiska materialet 

som finns i råvattnet då det har stor inverkan på vattenkvalitén, då det bidrar till ett flertal 

hygieniska och estetiska vattenkvalitetsproblem.  

Halten organiskt material i de nordiska vattendragen har ökat och det beror mest troligt 

på klimatförändringar, där nederbördsmängden varit en viktig faktor. Ökad nederbörd ger 

ett mer färgat vatten innehållande mer humus. Löfgren et al. (2002) uppskattade att humus-

halten i svenska ytvatten kan komma att öka med 26 % i framtiden och enligt en modell 

skattad av Larsen et. al (2011) kan medianvärdet på TOC i norska sjöar komma att öka med 

65 %. Med anledning av ökningen av organiskt material kommer vattenverk som renar hu-

mushaltiga råvatten att påverkas av dessa förändringar i humushalt. Svenskt Vatten AB 

(2007) uppskattade att kostnaderna för att avskilja de ökande humushalter orsakade av kli-

matförändringar under åren 2011 – 2040 kommer att uppgå till 400 miljoner kronor. 

Studien syftade till att undersöka effektiviteten på avskiljningen av organiskt material från 

ytvatten vid konstgjord grundvattenbildning. Ytterligare syften var att undersöka hur avskilj-

ningen av organiskt material förändrats över tiden, både i relation till uppehållstid, drifttid, 

och till olika typer av anläggningar.  

Tre befintliga dricksvattenanläggningar med konstgjord grundvattenbildning har stude-

rats, Gäddvik, Forslunda och Wifsta samt uppstarten av en ny infiltrationsanläggning i Rö-

kebo. Arbetet har genomförts genom att sammanställa flera år långa provtagningsserier av 

vattenkemin från respektive befintlig anläggning och då främst parametern CODMn.  Detta 

har gjorts för både ytvattnet (innan infiltrationen) och råvattnet (efter infiltrationen). Dessu-

tom har provtagning genomförts vid uppstarten av infiltrationsanläggningen vid Rökebo, 

Sandviken för att se utvecklingen av reningen över tid och i relation till uppehållstid. Med 

provtagningsserierna av vattenkemin från anläggningarna som underlag görs i rapporten be-

dömningar om trender, säsongsmässiga variationer och jämförelser mellan anläggningarna.  

Utifrån sammanställningen gjord i detta arbete kan slutsatsen dras att det förkommer va-

riationer i halten CODMn under korta tidsintervall, både i ytvatten och i råvatten. Studier av 

längre tidsserier visar svaga trender på att halten organiskt material i älvsvattnet är något 

ökande, dock med en låg förklaringsgrad. Råvattnet i brunnarna vid Gäddvik och Wifsta vi-

sade också trender på något ökande koncentrationer med låg förklaringsgrad.  

Effektiviteten på avskiljningen av organiskt material mätt som CODMn har ej förändrats 

nämnvärt över tid och medelvärdet för de tre undersökta anläggningarna i drift var vid 

Gäddvik 87 %, vid Forslunda 90 % samt vid Wifsta 68 %. Vattentäkten i Rökebo, Sandvi-

ken har under provtagningsperioden haft en avskiljning med avseende på organiskt material 

på 71 %. Studien visar att i Sandviken krävs dock ytterligare rening vad gäller det organiska 

materialet då gränsvärdet i råvattnet överskreds. Trots det kan det konstateras att i jämförelse 

med att använda ytvattnen direkt vid beredning av dricksvatten reduceras reningsbehovet 

kraftigt vid användandet av konstgjort grundvatten.  



  IV 
 

 L. Forsling, LTU, 2014  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och omfattning .................................................................................................... 3 

2 Bakgrund ....................................................................................................................... 4 

2.1 Naturlig grundvattenbildning, reningsprocesser i mark.............................................. 4 

2.2 Konstgjord grundvattenbildning .................................................................................. 5 

2.2.1 Anläggningstyper ................................................................................................... 5 

2.2.2 Beskrivning av bassänginfiltration ........................................................................ 5 

2.2.3 Beskrivning av inducerad infiltration ................................................................... 6 

2.2.4 Uppehållstid för konstgjord grundvattenbildning ............................................... 8 

2.2.5 Processer vid igensättning ..................................................................................... 8 

2.3 Organiskt material ........................................................................................................ 9 

2.3.1 Bakgrund ............................................................................................................... 9 

2.3.2 Rening m.a.p. organiskt material vid konstgjord grundvattenbildning ............ 12 

2.3.3 Livsmedelsverkets gränsvärden och riktvärden .................................................. 13 

2.3.4 Klimatförändringar och dess koppling till konstgjord grundvattenbildning .... 13 

3 Beskrivning av studieområden ................................................................................... 15 

3.1 Ny råvattentäkt i Sandviken ....................................................................................... 15 

3.2 Gäddvik, Luleå kommun ........................................................................................... 18 

3.3 Forslunda, Umeå kommun ........................................................................................ 19 

3.4 Wifsta, Timrå kommun .............................................................................................. 20 

4 Metod .......................................................................................................................... 22 

4.1 Litteraturstudie ........................................................................................................... 22 

4.2 Studieområden ........................................................................................................... 22 

4.2.1 Insamling av data från befintliga anläggningar .................................................. 22 

4.2.2 Provtagning i samband med uppstarten en ny råvattentäkt i Sandviken .......... 23 

4.3 Kemiska analyser ......................................................................................................... 24 

4.3.1 Anläggningar i drift ............................................................................................. 24 

4.3.2 Sandviken ............................................................................................................ 24 

4.4 Dataanalyser ................................................................................................................ 24 



  V 
 

 L. Forsling, LTU, 2014  

4.4.1 Trendstudier ........................................................................................................ 24 

4.4.2 Beräkning av reningsgrader ................................................................................ 25 

4.4.3 Låddiagram, Minitab .......................................................................................... 25 

4.4.4 Hantering av värden under detektionsgränsen .................................................. 25 

5 Resultat ....................................................................................................................... 26 

5.1 Sandviken .................................................................................................................... 26 

5.1.1 Ytvatten ............................................................................................................... 26 

5.1.2 Råvatten ............................................................................................................... 26 

5.1.3 Grundvattenrör ................................................................................................... 27 

5.2 Anläggningar i drift .................................................................................................... 28 

5.2.1 Gäddvik, Luleå kommun .................................................................................... 28 

5.2.2 Forslunda, Umeå kommun ................................................................................ 30 

5.2.3 Wifsta, Timrå kommun ...................................................................................... 32 

5.3 Jämförelse mellan anläggningar ................................................................................. 34 

5.3.1 CODMn ................................................................................................................ 34 

5.3.2 Färg ...................................................................................................................... 35 

5.3.3 Järn ...................................................................................................................... 36 

5.3.4 Mangan ................................................................................................................ 37 

5.3.5 Alkalinitet ............................................................................................................ 38 

5.3.6 Konduktivitet ...................................................................................................... 39 

6 Diskussion ................................................................................................................... 40 

6.1 Sandviken .................................................................................................................... 40 

6.2 Långtidsserier .............................................................................................................. 41 

6.3 Jämförelse mellan anläggningar ................................................................................. 42 

6.4 Jämförelse med mediananläggning ............................................................................ 44 

6.5 Klimatperspektiv ......................................................................................................... 45 

6.6 Implikation i dricksvattenberedning .......................................................................... 45 

7 Slutsatser ..................................................................................................................... 47 

8 Referenser ................................................................................................................... 48 

9 Bilagor ......................................................................................................................... 52 

 



  VI 
 

 L. Forsling, LTU, 2014  

BETECKNINGAR OCH TECKENFÖRKLARING 
 

Följande beteckningar användes i rapporten: 

CODMn = Chemical oxygen demand, kemiskt syreförbrukande material, oxidation med 

 hjälp av permanganat. 

DOC = Dissolved Organic Carbon, löst organiskt kol 

DOM = Dissolved Organic Matter, löst organiskt material 

NOM = Natural Organic Matter, naturligt organiskt material 

POC = Particulate Organic Carbon, partikulärt organiskt kol  

POM = Particulate Organic Matter, partikulärt organiskt material 

TOC = Total Organic Carbon, totalt organisk kol 

 

Följande uttryck användes i rapporten: 

Råvatten = vatten som tas ut i brunnar efter infiltration, vanligtvis inkommande vatten 

 till vattenverket.  

Grundvattenakvifer/akvifer = formation i marken som lagrar grundvatten. Ordet kom-

 mer från latin och betyder vattenbärare.  
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1 INLEDNING 
Konstgjord grundvattenbildning är en väl etablerad teknik som har använts i över 100 år 

och omfattar ett antal olika användningsområden så som grundvattenvärme, temperaturut-

jämning för kylvatten, grundvattennivåkontroll och hydraulisk spärr. Inom dricksvattenpro-

duktion kan tekniken användas till förstärkning av den naturliga grundvattenbildningen, yt-

vattenbehandling samt vattenbehandling genom sammanblandning av yt- och grundvatten. I 

denna rapport behandlas konstgjord grundvattenbildning för dricksvattenförsörjning. 

50 % av Sveriges dricksvattenproduktion kommer idag från ytvattenverk och resterande 

del utgörs av lika delar naturligt grundvatten och konstgjort grundvatten (Svenskt Vatten AB 

2007). I Sverige används fyra olika infiltrationsmetoder vid produktion av konstgjort grund-

vatten där de vanligaste är bassänginfiltration, inducerad infiltration och djupinfiltration 

(Hanson 2000). Även sprinklerinfiltration förekommer i viss utsträckning. Gemensamt för 

alla metoder är att ytvatten infiltrerar genom marken ner till grundvattenakviferen. Från 

grundvattenakviferen sker sedan råvattenuttaget via brunnar (Hanson 2000). På så sätt ut-

nyttjas vattnets kontakt med markmaterialet för rening. Vilken vattenkvalitet som uppnås 

vid konstgjord infiltration beror både på vattnets ursprungliga egenskaper och på markens 

egenskaper. Där en mängd fysikaliska och kemiska processer så som mekanisk filtrering, ad-

sorption, utfällning, vittring och komplexbildning påverkar (Johansson 2005).  

Behovet av konstgjord grundvattenbildning ökar i och med global befolkningstillväxt och 

urbanisering då det kommer att krävas en större mängd vatten av god kvalitet (Bouwer 

2002). Klimatförändringar leder till ett mer extremt väder med torrperioder och häftiga regn 

som följd, vilket påverkar vattenförsörjningen, både kvantitativt och kvalitativt. Således ökar 

efterfrågan av konstgjort grundvatten snabbt då det ger både rening och lagring av vatten 

med en bättre kvalitet än ytvatten. Bouwer (2002) beskrev att tidigare metoder för att lagra 

vatten traditionellt har varit dammar men att den metoden har sina nackdelar. Dammar är 

utrymmeskrävande och påverkar vattendragets ekologi. Spridning av smittor kan uppstå i 

och kring dammar. Sediment ackumuleras i dammar och avdunstningsförluster förkommer. 

Potentiellt kan försvagningar i dammkonstruktionen uppstå som i sin tur kan leda till att 

dammen brister med allvarliga konsekvenser som följd. 

Största problemet som uppstår vid drift av konstgjord infiltration är enligt Baveye et al. 

(1998) igensättningar i materialet genom vilket vattnet infiltreras, vilket leder till lägre infilt-

rationshastighet. Kemiska, fysikaliska och biologiska processer påverkar igensättningen 

(Baveye et al. 1998). Exempel på fysikaliska processer är ackumulation av suspenderat fast 

material som till exempel alger, mikroorganismer samt silt- och lerpartiklar. Partiklar med 

ursprung både från marken där vattnet infiltreras och från det infiltrerade vattnet kan såle-

des orsaka igensättning (Baveye et al. 1998). Biologisk igensättning sker när tillväxt av alger, 

mikroorganismer och bakterier förkommer. Gaser producerade av bakterier kan också or-
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saka biologisk igensättning genom att gasbubblor blockerar porer i materialet. Utfällning av 

mineral eller andra ämnen är kemiska processer som påverkar igensättningen (Baveye et al. 

1998). 

En nyckelfunktion vid beredning av dricksvatten är att avskilja det naturliga organiska 

materialet (NOM) som finns i råvattnet då det har stor inverkan på vattenkvalitén (Berggren 

et al. 2009). Under 1990-talet har en ökning av organiskt material, mätt som TOC i 344 

sjöar, i svenska och norska vattendrag statistiskt säkerställts (Löfgren et al. 2002). Genom att 

följa utvecklingen av DOM värden i fyra norska sjöar konstaterade även Hongve et al. (2004) 

att en ökning av organiskt material har skett. Arvola et al. (2010) bevisade att en ökning av 

organiskt material även har skett i Finland. Studien genomfördes genom att studera färgtalet 

i 35 sjöar mellan åren 1980-2003. Någon generell orsak till den observerade ökningen av or-

ganiskt material har inte kunnat fastställas, flera styrande mekanismer har föreslagits. Åter-

hämtning från försurade förhållanden ses som en trolig orsak (Erlandsson 2010). Klimatför-

ändringar, med ökande temperaturer och förändrade nederbördsmängder, tros också på-

verka halten organiskt material i vattendrag (Hongve et al. 2004). Ökande DOC-halter har 

också kunnat kopplas till förändrad markanvändning (Mattsson et al. 2005).  

Vanligtvis fungerar reningen av organiskt material i anläggningar med konstgjort grund-

vatten bra men frågor som diskuteras inom området är hur reningen förändras med driftsti-

den och hur en anläggning klarar av en ökande andel organiskt material i det ytvatten som 

infiltreras (Johansson 2005). Svenskt Vatten AB (2007) uppskattade att kostnaderna för att 

avskilja de ökande humushalterna i ytvatten orsakade av klimatförändringar under åren 

2011 – 2040 uppgår till 400 miljoner kronor. 

De komplexa processerna som pågår vid rening av infiltrationsvattnet är inte helt klar-

lagda detta trots att tekniken med konstgjort grundvatten har använts för dricksvattenpro-

duktion under lång tid. Detta gör att det inte finns några generella riktlinjer för utförandet 

och utformningen av anläggningar som producerar konstgjort grundvatten (Frycklund 

1998). För inducerad infiltration saknas föreskrifter gällande utformning helt (Svenskt Vat-

ten AB 2007). Därför bör det diskuteras vilka faktorer man ska ta hänsyn till när nya vatten-

täkter etableras och när befintliga vattentäkter behöver optimeras. 
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1.1 Syfte och omfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka trender vad gäller vattenkvaliten för 

älvvatten och råvatten med fokus på organiskt material. Effektivitet med avseende på avskilj-

ningen av organiskt material från ytvatten vid konstgjord grundvattenbildning studerades 

också. Ytterligare syfte var att undersöka hur avskiljningen av organiskt material har föränd-

rats över tiden, både i avseende på uppehållstid och drifttid, och i relation till olika typer av 

anläggningar. 

Studien baserades både på anläggningar med konstgjord grundvattenbildning som har va-

rit i drift en längre tid och på en ny anläggning med konstgjord grundvattenbildning. An-

läggningarna är lokaliserade i Sverige.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Naturlig grundvattenbildning, reningsprocesser i mark 

Naturligt bildas grundvatten genom infiltration av nederbördsvatten och ytvatten genom 

marken där infiltrationen från nederbörd kan variera i medeltal från 1mm/dag till 20 

mm/dag (Hanson 2000).  

Den vanligaste jordmånen i Sverige är podsoljord, den består av ett antal lager, omfat-

tande förna, humus, blekjord, rostjord och c-horisont (Figur 1). I de översta skikten (förna 

och humus) sker nedbrytningen av organiskt material med hjälp av syre, med humussyra och 

kolsyra som biprodukter (Hanson 2000; Troedsson 2014). Humussyrorna och kolsyran bi-

drar i sin tur till att urlaka det underliggande blekjordslagret på mineral genom vittringsre-

aktioner och jonbytesprocesser. Genom dessa processer förändras vattenkvaliteten och kan 

förbättras då vattnets pH, alkalinitet och hårdhet ökar när det passerar blekjordslagret. I 

Hanson (2002) beskrivs också att när vattnets pH höjs fälls järn, aluminium och humusäm-

nen ut vilket ger rostjordslagret sin röda färg. I C-horisonten är marken endast marginellt 

påverkad av markprocesser (Hanson 2002). När det infiltrerade vattnet når grundvattenzo-

nen liknar det mer och mer ett grundvatten där pH, alkalinitet och hårdhet har ökat samt 

att halten organiskt material har minskat, vid anaeroba förhållanden kan dock järn- och 

manganhalterna i vattnet öka.  

 

   
 

Figur 1 Schematisk profil över en podsoljord 
 

  



 Bakgrund 5 
  

 L. Forsling, LTU, 2014  

2.2 Konstgjord grundvattenbildning 

Vid konstgjord grundvattenbildning är mängden vatten som infiltreras betydligt större än 

vid bildandet av naturligt grundvatten (1 mm/dag - 20 mm/dag) då den hydrauliska belast-

ningen från bassänginfiltration varierar mellan 1000 mm/dag till 3000 mm/dag (Hanson 

2000). Användandet av ett konstgjort grundvatten i jämförelse med användandet av ytvatten 

är enligt Hanson (2000) och Svenskt Vatten AB (2007) att föredra. Vattentemperaturen blir 

jämnare över året, grumligheten reduceras, bakterie- och virushalterna minskar, andelen or-

ganiskt material reduceras samt att pH, alkalinitet och hårdhet ökar (Hanson 2000). 

2.2.1 Anläggningstyper 

Denna rapport fokuserar på bassänginfiltration och inducerad infiltration då de tekni-

kerna är vanligast i Sverige. Djupinfiltration förkommer endast på några enstaka platser och 

sprinklerinfiltration är en relativt ny metod enligt Hanson (2000).  

2.2.2 Beskrivning av bassänginfiltration 

Bassänginfiltration för konstgjord grundvattenbildning är den vanligaste typen av infilt-

rationsanläggning i Sverige. Hanson (2000) beskriver tekniken på följande sätt: Ytvatten leds 

via kaskadluftare (för att syresätta vattnet) till en infiltrationsbassäng som ofta är placerad 

högt upp på en ås för att maximera perkolationen genom den omättade zonen. I botten av 

infiltrationsbassängen passerar vattnet först genom långsamfiltersand som efter en tid i drift 

utvecklar en biohud som bidrar till ytterligare rening då organiskt material, järn och mangan 

avlägsnas samt att partikulärt material filtreras bort och bryts ned av biohuden. Efter filter-

sanden transporteras vattnet vidare genom naturliga jordlager (se avsnitt 2.1) för att sedan nå 

ner till grundvattenzonen (Figur 2). När infiltrationsvattnet nått ner till grundvattnet pum-

pas det upp via brunnar och eventuellt efterbehandlas innan det distribueras ut på dricksvat-

tennätet. Kalkning kan ske direkt i infiltrationsbassängen vid addering av ett kalkstenslager 

under filtersanden, för att på så sätt öka vattnets pH (Hanson 2000).  

   
 

Figur 2 Schematisk profil över bassänginfiltration. 
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Produktionsstopp och ytbelastning för bassänginfiltration 
Anläggningar med bassänginfiltration har ofta en kontinuerlig mätning av grumligheten i 

det ingående ytvattnet för att kunna stoppa intaget vid förhöjda värden (Hanson 2000). Vid 

eventuella stopp är det viktigt att grundvattenmagasinet är så pass stort att det kan klara av 

en tids produktionsstopp och fortsatt leverera dricksvatten. Vattenkvaliteten kan även skilja 

sig mellan olika uttagsbrunnar då inflöden av vatten med varierande egenskaper, t.ex. salint 

grundvatten, kan påverka kvalitén i respektive brunn.  

Den hydrauliska belastningen, även kallad ytbelastning, utgörs av mängden vatten som in-

filtreras på bassängytan per tidsenhet (m3/m2/d = m/d). Enligt Hanson (2000) är 1-3 m/d en 

normal belastning. Vinterdrift är enligt erfarenhet från anläggningar i drift inte något pro-

blem vid kontinuerlig belastning. Isfria förhållanden råder i bassängerna på grund av vatten-

rörelser kring utkastarna. Vid intermittent drift kan däremot problem uppstå vid kalla tem-

peraturer (Hanson 2000). 

2.2.3 Beskrivning av inducerad infiltration  

Pumpning ur brunnar som ligger nära en strandkant i anslutning till ett grundvattenma-

gasin möjliggör inducerad infiltration. En gradient skapas och en strömning av ytvatten upp-

står genom bottensediment/strandkant till grundvattenmagasinet som förstärker den natur-

liga bildningen av grundvatten (Figur 3) (Hanson 2000). Lagerföljden vid inducerad infiltrat-

ion (Figur 4) skiljer sig något mot den vid bassänginfiltration (Figur 2). Hanson (2000) be-

skriver lagerföljden och reningen på följande sätt: Strand- och bottensediment överlagrar 

normalt finsediment som i sin tur överlagrar grovsediment innan grundvattenzonen nås.  

Vid inducerad infiltration bryts humusämnen ned i strand- och bottensediment med 

hjälp av syre löst i vattnet, under bildandet av kolsyra. Även utfällningar av järnhydroxid sker 

i detta lager. I det underliggande lagret med finsediment går kalcium och mangan i lösning 

på grund av kolsyraproduktionen och den syrefria miljön. I det grövre sedimentet sker 

samma typ av reningsprocesser som i de övre lagren (finsedimenten samt strand- och botten-

sedimenten) men i något mindre omfattning på grund av kortare uppehållstid.  
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Figur 3 Principskiss över inducerad infiltration (från Svenskt Vatten AB 2007) 

 

   
 

Figur 4 Schematisk profil för lagerföljden vid inducerad infiltration. 
 

Vattenkvalitet och efterbehandling för inducerad infiltration 
Vid inducerad infiltration är det viktigt att känna till den hydrauliska kommunikationen 

mellan ytvattnet och grundvattenmagasinet samt ytvattnets avrinningssystem och kvalitet 

(Sprenger et al. 2011; Hanson 2000). Problem som kan uppstå vid inducerad infiltration är 

korta uppehållstider, reducerade förhållanden samt okontrollerbara infiltrationsförhållan-

den. Vid inducerad infiltration är det komplicerat att veta exakt var den inducerade infiltrat-

ionen uppstår vilket gör det svårt, både tekniskt och ekonomiskt, att styra infiltrations-

förloppet. Höga halter av järn- och mangan kan uppstå vid inducerad infiltration då förhål-

landena ofta är syrefattiga vilket leder till att järn och mangan går i lösning. Detta kan göra 
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att efterbehandling av vattnet krävs. Enligt Hanson (2000) är återinfiltration vanligt som ef-

terbehandling vid inducerad infiltration.  

2.2.4 Uppehållstid för konstgjord grundvattenbildning 

För att säkerställa att eventuella bakterier eller virus avskiljs/bryts ned och att största an-

delen organiskt material avskiljs var praxis tidigare att infiltrationsanläggningar för konst-

gjord grundvattenbildning skulle ha en upphållstid på ca 2 månader (Hanson 2000). Pro-

blemet med långa uppehållstider är dock att det kan leda till anoxiska förhållanden som re-

sulterar i att järn och mangan går i lösning. För att det infiltrerade vattnet ska få räknas som 

ett grundvatten är Livsmedelsverkets krav på upphållstid minst 14 dagar. Detta är enligt 

Hanson (2000) ett ifrågasatt och svårtolkat krav. För bassänginfiltration föreskriver Livsme-

delsverkets att en omättad zon ovanför grundvattnets yta ska finnas och att denna helst ska 

vara 1 meter eller mer. Föreskrifter vad gäller inducerad infiltration saknas (Svenskt Vatten 

AB 2007).  

2.2.5 Processer vid igensättning 

Igensättningsprocesserna vid konstgjord grundvattenbildning kan sammanfattas i följande 

tre processer mekaniska, biologiska och kemiska (Hanson 2000): 

 Mekaniska processer: Finpartiklar, både i infiltrationsvattnet och från filtersan-

den, orsakar mekanisk igensättning som till viss del kan motverkas vid förbehand-

ling av vattnet. 

 Biologiska processer: För avskiljning av organiskt material är hög biologisk aktivi-

tet bra men det kan dock leda till gasbildning vid anaeroba förhållanden vilket i 

sin tur kan leda till igensättning av filterbädden. Detta eftersom gas som bildas vid 

nedbrytningen täpper igen porerna i marken. För att undvika problemet med gas-

bildning används luftning i syfte att undvika anaeroba förhållanden. Omättade 

förhållanden i filterbädden/inducerade infiltrationen är att föredra då omättad 

strömning leder till bättre kontakt mellan vattnet och partiklarna.  

 Kemiska processer: Utfällningar är en kemisk reaktion som kan orsaka igensätt-

ning där det är vanligast att järnhydroxider, manganoxider samt kalciumkarbona-

ter faller ut. För att järn och mangan ska fällas ut krävs syre i vattnet, då kan järn- 

och manganutfällningar ske i hela infiltrationsmaterialets djup.  

Enligt Bouwer (2002) kan man genom att förbehandla vattnet innan det infiltreras i mar-

ken minska igensättningsproblemen, men de kan aldrig upphöra helt. Förbehandlingen kan 

till exempel bestå av sedimenteringsbassänger, filtrering eller tillsatts av koaguleringsmedel. 
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 Igensättning och rensning för bassänginfiltration 
Igensättningsprocessen vid bassänginfiltration kan delas in i två olika delar; en ytlig igen-

sättning orsakad av bakteriell aktivitet och en djupare som orsakas av ackumulation av sus-

penderat material (Frycklund 1998). Vid intermittent drift av infiltrationen kan igensätt-

ningsproblemen minska men det kan istället påverka den befintliga bakteriestammen. 

Enligt Frycklund (1998) kan igensättningar behandlas på olika sätt där; igensättning i den 

översta delen (decimetrar) av filterbädden hanteras med hjälp av rensning, igensättning i 

övergången mellan filterbädden till de underliggande naturliga materialen kräver mer omfat-

tande urgrävning och igensättning i de naturliga jordlagren, främst orsakade av järn- och 

manganutfällningar, kräver omfattande grävning och renovering vilket ibland inte är möjligt.  

Rensning av infiltrationsbassänger sker när infiltrationshastigheten avtar och vattennivån i 

bassängen stiger. Går vattnet över en viss nivå är det dags för rensning (Frycklund 1998). Vid 

bassänginfiltration sker rensning/tvättning några gånger per år eller ännu mer sällan 

(Bouwer 2002). Rensning och tvättning sker vanligtvis med hjälp av maskiner. Om igensätt-

ningen sker nära markytan kan materialet tvättas för att sedan återanvändas. Enligt 

Frycklund (1998) är det mer fördelaktigt att tvätta filtersanden istället för att ersätta den med 

ny eftersom att en del av den redan utvecklade bakteriestammen kan bevaras. En bättre re-

ning kan då snabbare uppnås efter rensning. 

 Rensning vid inducerad infiltration 
Uttagsbrunnarna som används vid inducerad infiltration sätter ofta igen på grund av ut-

fällningar. De kan då rensas genom manschettpumpning, spolning eller syrabehandling. 

Rensning utförs när man noterar att brunnens kapacitet har sjunkit (Hanson 2000).  

2.3 Organiskt material 

2.3.1 Bakgrund 

Grundvatten innehåller normalt mycket låga halter organiskt material medan innehållet 

av organiskt material i ytvatten varierar, både geografiskt (Figur 5) och tidsmässigt (Löfgren et 

al. 2002). I sjöar och vattendrag utgör humusämnen den största delen av det naturliga orga-

niska materialet, förkortat NOM (Berggren et al. 2009).  Humusämnen är stora komplexa 

kolföreningar som färgar vattnet, gult till brunt, och transporteras ut från jorden vid kontakt 

med vatten. Humusämnen har sitt ursprung främst från nedbrytningen av döda växter och 

djur men även levande mikroorganismer kan utsöndra organiska ämnen. Humusämnen är 

en viktig del i svenska sjöar (Löfgren et al. 2002). Enligt Löfgren et al. (2002) påverkas trans-

porten och biotillgängligheten av organiska och oorganiska föreningar av humushalten, gif-

tigheten hos tungmetaller minskar vid ökande halter av humus. Vidare är humusens syra-bas 

egenskaperna viktiga då de bidrar till att många ytvatten är naturligt sura (pH< 6).  

Halten humus beror på klimat, jordart och vegetationstyp (Löfgren et al. 2002). Figur 5 

visar humushalten i ytvatten beskrivet som halten totalt organiskt kol (TOC) i de nordiska 
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länderna. Där kan man se att ytvatten i de östra delarna av Sverige har högre humusinnehåll 

än de västra och att andelen humusrika sjöar ökar söderut.  

 

   
Figur 5 Humushaltens variation i ytvatten geografiskt i Norden (från Löfgren et al. 2002). 

 

90 % av NOM består av löst organiskt material (DOM) resterande del utgörs av partikul-

ärt organiskt material (POM). DOM kan variera från 0,5 mg/l i grundvatten till 100 mg/l i 

färgat myrvatten (Talis 2002). Andelen DOM och dess egenskaper i naturliga vatten påverkas 

av en rad faktorer enligt Talis (2002) där vattnets ursprung, dess hydrologiska väg, vattnets 

fysikaliska och geokemiska karaktär, solljus, klimat samt ytterligare faktorer inverkar. DOM 

kan i sin tur delas in i humus- och icke-humusämnen. Humus utgör 30-50 % av DOM i klart 

vatten och upp till 90 % i humusartat vatten (Talis 2002). Humus innehåller kol, syre, väte 

samt låga nivåer av kväve, fosfor och sulfider men dess struktur är inte fastställd. Icke-

humusämnen uppstår som biprodukter till mikrobiologisk aktivitet där icke- humusämnen 

är mindre hydrofobiska än humusämnen (Talis 2002). Exempel på icke-humusämnen är li-

pider, kolhydrater och aminosyror (Bade et al 2007). Humusämnen kan liknas vid anjoner, 

vilket gör att humusämnenas löslighet minskar med sjunkande pH (Esbeby et al. 1998). 

Humusämnen kan delas in i följande tre kategorier (Esbeby et al. 1998): 

 Fulvosyror är lösliga i både stark syra och i stark bas. De utgör den största delen av hu-

musämnen lösliga i markvatten och har en stor förmåga att komplexbinda metaller.  

 Humussyror är endast lösliga i stark bas och är högmolekylära, vilket gör dem relativt 

svårlösliga. Humussyror kan komplexbinda metaller.  

 Humin är svårlösligt vid alla pH och kan ej komplexbinda metaller på grund av att de 

har få karboxylgrupper. 

När vatten som innehåller organiskt material infiltreras genom marken kommer de mer 

hydrofobiska humussyrorna att bevaras i högre grad jämfört med de mer lösliga fulvosyrorna 
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(Frycklund 1998). Enligt Lindroos et al. (2002) studie var avskiljningen av hydrofobiska och 

hydrofiliska syror effektivast samtidigt som avskiljningen av neutrala hydrofiler var relativt 

låg. Detta berodde på att de neutrala hydrofiliska elementen är förhållandevis stabila kemiskt 

och de utgör därmed inte någon viktig källa för mikrober (Lindroos et al. 2002). Det gör att 

de finns kvar i vattnet även efter den konstgjorda grundvattenbildningen. 

Halten organiskt material i vattnet kan mätas på ett antal olika sätt, se Tabell 1.  

 

Tabell 1 Metoder för att bestämma halten organiskt material i vatten (Löfgren et al. 2002, 
Hanson 2000, Berggren et al. 2009).  

Typ Förklaring Innebörd 

AOC Assimilerbart organiskt kol Det organiska kolet som lätt metabo-
liseras av bakterier. 

TOC Totalt organiskt kol Allt organiskt kol. 

DOC Löst organiskt kol Det organiska kolet som passerar 
genom ett filter med definierad por-
storlek. 

CODMn Kemisk syreförbrukning Vattnets kemiska syrgasförbrukning 
bestäms med hjälp av KMnO4. 

KMnO4 Kaliumpermanganatförbrukning 
Användes tidigare som mått på or-
ganiskt material. 

Kemisk syreförbrukning bestäms med 
hjälp av KMnO4. CODMn ≈ 
KMnO4/3,95 ≈ DOC 

Färg Ett färgtal Vattenfärgen på filtrerat vattnet jäm-
förs med färgen på en standard, vilket 
kan ske i lösning eller på en glasskiva.  

Absorbans Absorbansmätning Absorbansen på filtrerat vatten mäts 
vid olika våglängder (254, 400, 420 
och 436 nm). Bättre känslighet är 
vattenfärg. 

 

Humusämnen i vattnet kan orsaka problem vid dricksvattenproduktion då det bidrar till 

ett flertal hygieniska och estetiska vattenkvalitetsproblem eftersom vattnets färg och turbidi-

tet försämras vid höga halter humusämnen. Vidare ökar förbrukningen av desinfektionsme-

del och vid klorering kan bildande av cancerogena ämnen förekomma. Höga halter humus-

ämnen kan också bidra till ökad bakterietillväxt (Löfgren et al. 2002; Berggren et al. 2009).  

Organiskt material kan också samverka med föroreningar som finns närvarande i marken 

och i grundvattnet samt bilda komplex med ett antal olika metaller. Problem vid avskiljning 

av järn kan uppstå då organiskt material formar lösta järnkomplex (Lindroos et al 2002; 

Frycklund 1998).  
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2.3.2  Rening m.a.p. organiskt material vid konstgjord grundvattenbildning 

Avskiljning av organiskt material är en av de viktigaste behandlingseffekterna vid konst-

gjord infiltration. Reningen av organiskt material vid konstgjord grundvattenbildning varie-

rar beroende på metod och geografi. Exempel i Hanson (2000) visade att 50 % av TOC- hal-

ten avlägsnades vid bassänginfiltration i Sverige i medeltal och 75 % av DOM-halten reduce-

rades vid inducerad infiltration i Tyskland. I Hanson (2000) beskrivs också ett exempel från 

Bergsjön, Sverige, där halten organiskt material halverades vid inducerad infiltration. Medi-

anvärdet för avskiljning av organiskt material vid bassänginfiltration i Sverige är ca 80 % 

men då kan dock en del av reningen bero på utspädning, via inblandning av grundvatten 

med lägre halt organiskt material.  

Organiskt material i ytvatten kan förekomma både i form av humus och i form av alger, 

alger förekommer främst på sommaren (Hanson 2000). Enligt Myllykangas et al. (2002) stu-

die är humusämnen med högre molekylvikt lättare att avskilja än humusämnen med låg mo-

lekylvikt. Det organiska materialet med hög molekylvikt färgar vattnet och det organiska 

materialet med låg molekylvikt är det som leder till lukt- och smakproblem enligt Hanson 

(2000).  

Flera fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska processer är inblandade vid reningen av in-

filtrationsvatten (Talis 2002). Mekanismer som påverkar avlägsnandet av humusämnen vid 

konstgjord infiltration är sorption (samlingsnamn för processerna adsorption, absorption 

och jonbyte), biologisk nedbrytning av organiskt material, mekanisk filtrering och sedimen-

tation. Enligt Talis (2002) är sorption den begränsande faktorn vid konstgjord infiltration då 

sorption sker före nedbrytning av humusämnen. Humusämnen är normalt svårnedbrytbara 

men när de utsätts för sorption är de mer tillgängliga för nedbrytning. Under transport nära 

en yta fäster humusämnena på denna via elektrostatiska bindningar, Van der Waals bind-

ningar, vätebindningar, ligandutbyte eller hydrofobiska attraktioner. Sorptionen påverkas i 

sin tur av pH, jonstyrka och temperatur (Talis 2002). Enligt Frycklund (1998) utgör alumi-

nium- och järnhydroxider vanliga sorbenter till humusämnen. Under bildandet av konstgjort 

grundvatten förändras humusämnenas sammansättning med avseende på molekylär vikt, 

laddning, polaritet samt bionedbrytbarhet (Talis 2002).  

I en utvärdering av tjugo svenska anläggningar (Sundlöf och Kronqvist 1992) konstatera-

des att anläggningar med en mindre god avskiljning av CODMn hade en kort uppehållstid, 

hög hydraulisk belastning eller en omättad zon som inte var tillräckligt mäktig. Frycklund 

(1998) konstaterade att: 

 Avskiljningen av NOM var beroende av klimatförhållandena.  

 Största avskiljningen i NOM-koncentration ägde rum i den översta delen av infiltrat-

ionsbassängens porösa material.  

 Omättade flödesförhållanden gav effektivare avskiljning av kolloider jämfört med mät-

tade flödesförhållanden.  
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Frycklund (1998) noterade att 50 % av den ingående TOC-halten avskiljs inom de första 20 

centimetrarna av filtersanden. Det visade att de lokala förhållandena är viktigare för TOC-

avskiljningen än vattnets uppehållstid och vattnets transporttid detta gör det möjligt att 

uppnå bra rening, i avseende av TOC, även i små geologiska formationer (Frycklund 1998).  

2.3.3 Livsmedelsverkets gränsvärden och riktvärden 

Livsmedelsverkets gränsvärde för halten organiskt material i dricksvatten mäts i enheten 

CODMn, som är ett mått på den kemiska syreförbrukningen i vattnet, den så kallade oxider-

barheten. Värdet får ej överstiga 4,0 mg/l för att vattnet ska klassas som tjänligt med an-

märkning och har ett riktvärde på 2,0 mg/l. Livsmedelsverkets värden anges för vatten hos 

användaren. Halten TOC kan också användas men då finns inget generellt gränsvärde utan 

relationen mellan TOC och oxiderbarheten måste beräknas för det enskilda fallet (Livsme-

delsverket 2006).  

2.3.4 Klimatförändringar och dess koppling till konstgjord grundvattenbildning 

Klimatförändringar kan enligt IPCC (2014) komma att leda till ökande temperaturer och 

en ökning av extrema väderfenomen, torka och översvämningar. Vid torka förkommer hög 

avdunstning, liten nederbörd, låg grundvattenbildning, högt grundvattenuttag och låg ytav-

rinning vilket kan leda till vattendrag med periodvisa vattenflöden och torrperioder som 

följd (IPCC 2014). Detta gör att tillgängligheten på ytvatten påverkas vid torka (Delpla et al. 

2009; Sprenger et al. 2010). Rikliga mängder nederbörd ger upphov till översvämningar, stor 

grundvattenbildning, litet grundvattenuttag samt hög ytavrinning vilket leder till höga vat-

tennivåer i sjöar och vattendrag.  

Kvalitén på råvatten kommer att förändras i och med klimatförändringar, främst under 

extrema väderförhållanden, vilket gör att risken för hälsopåverkan ökar (Delpla et al. 2009). 

Ett varmare klimat skulle kunna leda till ökade mängder näringsämnen i yt- och grundvatten 

(Delpla et al. 2009; Sprenger et al. 2010).  

Enligt Löfgren et al. (2002) har halten NOM ökat i svenska sjöar under 1990-talet och det 

beror mest troligt på klimatförändringar, där nederbördsmängden är en viktig faktor. En rad 

andra rapporter uppvisar ett liknande mönster med ökande halter organiskt material 

(Hongve et al. 2004; Arvola et al. 2010). Andra troliga faktorer, förutom klimatförändringar, 

är återhämtning från svavelutsläpp (Erlandsson 2010) samt att ökande halter också har kun-

nat kopplas till förändrad markanvändning (Mattsson 2005).  

Humusläckaget från marken till ytvatten bestäms till stor del av nederbördsmängden då 

största delen av det organiska materialet finns i den övre delen av mineraljorden samt i tor-

ven. Ökad nederbörd ger ett mer färgat vatten innehållande mer humus. Hur snabbt neder-

bördsmängderna påverkar vattensystemet beror på vattendragets omsättningstider. Löfgren 

et al. (2002) uppskattar att humushalten i ytvatten kan komma att öka med 26 % i framti-

den. Dock ska det poängteras att variationer i humushalten alltid har förekommit både på 
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kort och på lång sikt (Löfgren et al. 2002). Enligt en modell skattad av Larsen et al. (2011) 

kan medianvärdet på TOC i norska sjöar komma att öka med 65 %. Larsen et al. (2011) an-

ser att modellen kan appliceras på alla boreala områden.  

Med anledning av ökningen av organiskt material kommer vattenverk som renar hu-

mushaltiga råvatten att påverkas av dessa förändringar i humushalten (Löfgren et al. 2002). 

Svenskt Vatten (2007) uppskattade att kostnaderna för att avskilja humusämnen och alger 

vid dricksvattenproduktion under perioden 2011-2040 kommer att öka med 450 miljoner 

kronor till följd av klimatförändringar. 

Klimatförhållanden påverkar reningen av NOM. En högre temperatur ger mer biologisk 

aktivitet samtidigt som en högre temperatur också kan bidra till ökning av mer lättnedbryt-

bart organiskt material. I en studie genomförd av Frycklund (1998) uppkom största avskilj-

ningen av NOM under sommaren vilket berodde på ökad mikrobiologisk aktivitet. För att 

öka avskiljningen kan alltså den mikrobiologiska aktiviteten ökas, vilket kan ske genom att 

ge mikroorganismerna de optimala förutsättningarna t.ex. med ökad vattentemperatur. Fysi-

kaliska och kemiska processer för avlägsnandet av organiskt material påverkas inte av sä-

songsvariationer i lika stor utsträckning främst för att dessa mekanismer beror på de rådande 

pH-förhållandena, som i de flesta fall är relativt konstanta över året (Frycklund 1998).  

Förändrade klimatförhållanden kommer enligt Ray et al. (2002) att leda till förändringar i 

driften av inducerad infiltration. Vid ökade nederbördsmängder minskar upphållstiden. 

Kortare uppehållstider ger sämre kontakt mellan marken och infiltrationsvattnet, vilken kan 

leda till försämrad rening (Ray et al. 2002). Vid höga vattennivåer kan ytvatten rinna direkt 

in i grundvattenbrunnarna vilket även det kan ge det bildade grundvattnet en sämre kvalitet. 

Kvalitetsvariationen på ytvatten gör att kontroller är nödvändigt vid vattenverken redan idag 

och enligt Delpla et al. (2009) kommer övervakningen att bli ännu viktigare i framtiden 

främst för användande vid riskbedömningar.
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3 BESKRIVNING AV STUDIEOMRÅDEN 
Följande avsnitt beskriver de anläggningar som har studerats. Dessa är Gäddvik (Luleå 

kommun), Forslunda (Umeå kommun) och Wifsta (Timrå kommun) se Figur 6. Wifsta an-

vänder sig av inducerad infiltration medan Gäddvik och Forslunda utnyttjar bassänginfiltrat-

ion för dricksvattenproduktion. Rökebo i Sandvikens kommun är en ny vattentäkt som hål-

ler på att anläggas. 

 

 
 

Figur 6 Sverigekarta med de undersökta anläggningarna utmärkta. 
 

3.1 Ny råvattentäkt i Sandviken 

Sandvikens samhälle har en vattenförbrukning på 165 l/s i medeltal per år. Idag baseras 

vattenförsörjningen på ytvatten från sjön Öjaren (Figur 7) som ligger i anslutning till Rökebo 

vattenverk (Vatten- och miljöbyrån 2013). Där renas vattnet innan det distribueras vidare i 

dricksvattennätet. Ytvattnets kvalité är inte optimal då höga halter organiskt material, högt 

färgtal och betydande halter bakterier förekommer. Höga vattentemperaturer har också varit 

ett problem, främst under sommarhalvåret. Då grundvatten generellt har en bättre kvalitet 

än ytvatten är användandet av grundvatten mer fördelaktigt (Löfgren et al. 2002). En grund-

vattenakvifer av tillräcklig storlek och kvalité har därför sökts i området kring Sandviken och 

under en längre tid har hydrogeologiska undersökningar utförts i området (Vatten- och mil-

jöbyrån 2013). Undersökningarna har bestått av geotekniska undersökningar samt genom att 

ett antal grundvattenbrunnar och grundvattenrör har borrats. I grundvattenbrunnarna har 

Gäddvik, Luleå 

Forslunda, Umeå 

Wifsta, Timrå 

Rökebo, Sandviken 
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provpumpningar genomförts. Tidigare undersökningar har visat att den naturliga grundvat-

tenbildningen ej varit tillräcklig då endast ett uttag på 10 l/s varit möjligt (Vatten- och miljö-

byrån 2013). Genom att infiltrera vatten genom åsen från de båda sjöarna, Lillsjön och Öja-

ren, kan tillgången på vatten öka.  

 

 
 

Figur 7 Vattenskyddsområdet för Rökebos vattentäkt idag markerad i blått (VISS 2014).  
 

Jordlagren i området består främst av grövre isälvssediment och grovkorning sand med en 

mäktighet på cirka 25 m (Figur 8) (SGU 2014). Två nya brunnar har under 2012 borrats in-

till vattenverket, benämnda som 1201 och 1202 (Vatten- och miljöbyrån 2013). De har 

provpumpats under ungefär ett års tid med ett flöde på ca 20 l/s ur varje brunn. Den prov-

pumpningen har avslutats och en återhämtningsanalys har gjorts. För att kunna ta ut en 

ännu större mängd vatten (80l/s) och kontrollera vattnets kvalitet vid ett större uttag har yt-

terligare två brunnar borrats i samma område som 1201 och 1202, benämnda 1401 och 

1402 (Figur 9). De har i februari 2014 börjat provpumpas för att kunna se kvalitets- och 

kvantitetsförändringar över tid. Provpumpningen pågår fortfarande (juni 2014). 
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Figur 8 Jordarter i Rökebo, Sandviken. Den svarta markeringen visar området där infilt-
rationen bedöms kunna ske (karta från sgu.se (2014)). 

 
Figur 9 Brunnar och grundvattenrör i området i profil med djup på respektive grundvat-
tenrör och brunn angiven i meter. 1202 och 1402 är ej synliga i profil då de är bakom 
1201 respektive 1401.  
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3.2 Gäddvik, Luleå kommun 

Gäddviks vattentäkt förser Luleå stad och omnejd med dricksvatten, cirka 64 500 perso-

ner (Viklund 2013). Vattentäkten är lokaliserad på en mäktig isälvsavlagring, Storheden in-

vid Luleå älv (Figur 10). Dricksvattenproduktionen sker via bassänginfiltration och även till 

viss del med hjälp av inducerad infiltration som har pågått sedan 1940-talet (Sweco 2007). 30 

brunnar finns i området och av de så används ungefär hälften samtidigt. Vissa brunnar upp-

visar relikt vatten. Den infiltrerade vattenmängden är cirka 0,25 m3/s och vattenuttaget cirka 

220 l/s.  

 
 

Figur 10 Vattenskyddsområdet för Gäddviks vattentäkt är markerat i blått. Även vatten-
skyddsområdet för vattentäkten i södra Gäddvik är markerat. (VISS 2014).  

 

Innan vattnet infiltreras i bassängerna renas det i 7 stycken snabbfilter som är placerade 

inne i vattenverket där främst grövre partiklar avlägsnas. Efter bassänginfiltrationen tillsätts 

kalk, kolsyra och klor i vattenverket för att förbättra vattenkvalitén ytterligare (Viklund 

2013). Trots att vattnet filtreras via snabbfilter innan det infiltreras i bassänger reduceras inte 

turbiditeten i den utsträckning som önskas. Både minerogent och organiskt material bidrar 

till vattnets turbiditet (Sweco 2007). Vid snabbfiltreringen reduceras det partikulära materi-

alet men ej det lösta organiska materialet. Efter både snabbfiltrering och konstgjord grund-

vattenbildning har turbiditeten endast reducerats med 0,2 FNU (Sweco 2007). Turbiditeten 

i ytvattnet styrs enligt (Sweco 2007) av temperaturvariationer där höga temperaturer leder till 

hög turbiditet. 

Materialet i vattentäktsområdet utgörs av isälvsavlagringar bestående av sand i alla frakt-

ioner (finkornigt-grovkornigt), även silt och grus/sten förkommer (Sweco 2007). Marken är 
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skiktad med omväxlande kornstorlek. Isälvsmaterialet har en mäktighet av 15-30 m och upp-

visar en hydraulisk konduktivitet på 1-10*10-3 m/s. Det ger en medeluppehållstid i grundvat-

tenmagasinet på 7-20 dagar, kortare på sommaren och längre under vintern (Sweco 2007). 

Medelavrinningen per år uppgår till cirka 300 mm i området men bidrar inte till grundvat-

tenbildningen i någon större utsträckning då 90 % av vattnet består av konstgjort grundvat-

ten och endast 10 % består av naturligt bildat grundvatten. Omsättningstiden för grundvat-

tenmagasinet uppgår till 1 år om perfekt omblandning råder (Sweco 2007). 

Organiskt material har enligt Sweco (2007) visat sig kunna frigöras från filtersanden un-

der hösten när temperaturen sjunker. Det kan också produceras organiskt material i bas-

sängernas filtersand om temperaturen är rätt och näring tillförs via vattnet som ska infiltre-

ras. Sweco (2007) konstaterade att halten organiskt material i råvattnet är lägst under vin-

tern, ökar med vårfloden och är som högst under juni-juli. De konstaterade också att järn, 

mangan, kväve samt fosfor uppvisade samma mönster.  

3.3 Forslunda, Umeå kommun 

Forslunda vattenverk är beläget ca 6 km nordväst om Umeå (Figur 11) och försörjer cirka 

98 800 personer med dricksvatten enligt Magdalena Hallin (2014, personlig kommentar). 

Vattenverket producerar 25 000 m3 dricksvatten per dygn genom bassänginfiltration (Umeva 

2012). Vatten från Umeälven pumpas upp till bassänger som är placerade på en mäktig 

grusås. Genom denna får vattnet infiltrera genom bassängbotten och ner till grundvattena-

kviferen (Figur 12). På så sätt renas vattnet innan det transporteras upp via grusfilterbrunnar 

för att sedan ytterligare behandlas i vattenverket. 

 
 

Figur 11 Vattenskyddsområdet för Forslundas vattentäkt är markerad i blått (VISS 2014). 
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Figur 12 Vattenreningsprocessen i Forslunda (Umeva 2014). 
 

Magdalena Hallin,(2014, personlig kommentar), beskrev att anläggningen togs i drift 

1953 och har byggts ut och om både 1972 och 1993. Det finns totalt 20 produktionsbrun-

nar med alternerande drift, där cirka 12 brunnar är igång samtidigt. Provtagning av råvattnet 

från infiltrationsområdet har genomförts sedan 2006. Medeltransporttiden för det infiltre-

rade vattnet att nå uttagsbrunnarna varierar mellan 12 och 17 veckor beroende på infiltrat-

ionshastighet samt vilken brunn som avses (Bergwall och Wiklund 2010). I en studie utförd 

av Bergwall och Wiklund (2010) konstaterades att vid låg infiltrationshastighet är det mer in-

filtrationsvatten som når till uttagsbrunnarna (ca 43 %) och vid höga infiltrationshastigheter 

är det större förluster, endast ca 26 % av det infiltrerade vattnet når då brunnarna. Studien 

utfördes genom isotopanalys.  

3.4 Wifsta, Timrå kommun 

Wifstas vattentäkt ligger intill Indalsälven i Timrås kommun (Figur 13). Det producerade 

vattnet distribueras till Timrå och de norra delarna av Sundsvall. Vattentäkten togs i drift 

1992 och producerar årligen cirka 6,2 miljoner kubikmeter vatten (Glad 2010). Vattentäkten 

är belägen i en grusås innehållande grovt material (sand-block/sten). I det grova materialet 

uppstår en inducerad infiltration när vatten pumpas från brunnar placerade i närheten av 

Indalsälven (Figur 14). Vattnets uppehållstid i åsen är enligt Uno Schön (2014, personlig 

kommentar) cirka 6,5 - 10 veckor. Det finns fyra brunnar (Brunn 10, 11, 12 och 13) som an-

vänds för produktion av dricksvatten, där brunnen benämnd som Brunn 10 används mest 

frekvent. Med undantag av att vattnet passerar genom ett UV-ljus sker ingen ytterligare re-

ning av vattnet efter den inducerade infiltrationen (Glad, 2010).  
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Figur 13 Vattenskyddsområdet för Wifstas vattentäkt markerad i blått (VISS 2014). 
 

 
 

Figur 14 Tvärsnitt över vattentäkten i Wifsta där de blåa linjerna markerar området där 
vattnet infiltrerar (Glad, 2010). 
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4 METOD 

4.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie inom ämnet konstgjord grundvattenbildning. 

Där studerades vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar. Huvudsakligen har två ty-

per av litteratur använts: vetenskapliga artiklar som redovisar utförda försök och beskriver 

reningen av organiskt material samt andra litteraturstudier som behandlar konstgjord 

grundvattenbildning utifrån tidigare erfarenheter. Artiklarna har hämtats från elektroniska 

databaser.  

Denna rapport fokuserade på bassänginfiltration och inducerad infiltration då de är de 

vanligaste teknikerna i Sverige. Geografiskt avgränsades litteraturstudien till att beröra länder 

som liknar Sverige i avseende av klimat, geologi och andra egenskaper som kan påverka 

funktionen av den konstgjorda grundvattenbildningen.  

4.2 Studieområden 
Följande avsnitt beskriver hur insamlingen av data har skett. De befintliga anläggningarna 

som har undersökts är Gäddvik (Luleå kommun), Forslunda (Umeå kommun) och Wifsta 

(Timrå kommun) som beskrivs i kapitel 3. Provtagning har ägt rum i samband med uppstar-

ten av en ny anläggning med inducerad infiltration i Rökebo, (Sandvikens kommun). 

4.2.1 Insamling av data från befintliga anläggningar 

De data som samlades in bestod av analyser som beskriver vattnets kemiska och fysikaliska 

egenskaper och då främst parameterna CODMn, Fe, Mn, färg, konduktivitet och alkalinitet. 

Främst CODMn koncentrationen valdes att analyseras i resultatdelen då alla undersökta an-

läggningar hade långa dataserier i både älvs- och råvatten med den parametern. 

Gäddvik hade den längsta dataserien, 1993 till och med 2014. Vid Forslunda har värden 

från 2007 till 2014 analyserats och från anläggningen i Wifsta har värden från 2001 till 2014 

studerats. 

Insamling av data från anläggningar i drift har genomförts via mejl- och telefonkontakt 

med företrädare från respektive anläggnings kommun eller driftbolag. Data och fakta har le-

vererats i Exceldokument och via sammanställningar i rapportformat. Rapporterna har in-

nehållit information om respektive anläggnings förutsättningar: vilken teknik de använder, 

uppehållstid, storlek och liknande som har sammanställts under avsnitt 3.  

Exakta positioner på anläggningarnas brunnar är känslig information av säkerhetsskäl så 

någon utvärdering utifrån brunnarnas lägespositioner har inte varit möjligt i denna studie.  

Avvikelse från provtagning 
Vid vattentäkten i Forslunda skedde provtagning i varje råvattenbrunn för sig, något prov 

på det samlade inkommande vattnet in till vattenverket har ej tagits som vid de andra an-
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läggningarna. Därför beräknades ett medelvärde utifrån de brunnar som var i drift vid re-

spektive provtagningstillfälle för denna vattentäkt. 

4.2.2 Provtagning i samband med uppstarten en ny råvattentäkt i Sandviken 

I samband med provpumpningsstarten 
För att kunna ta ut en ännu större mängd vatten (80l/s) och kontrollera vattnets kvalitet 

vid ett större uttag, än vad som tidigare gjorts i området vid Rökebo, har ytterligare två 

brunnar borrats i samma område som 1201 och 1202, benämnda 1401 och 1402. De har nu 

börjat provpumpas för att kunna se kvalitets- och kvantitetsförändringar över tid. Prov-

pumpningen i brunn 1401 och 1402 startade måndagen den 17 mars 2014 klockan 14:00 

vid vattenverket i Rökebo, Sandviken. Flödet ur respektive brunn var 40 l/s. Innan prov-

pumpningsstarten genomfördes en provtagning av vattenkvaliten i grundvattenrören be-

nämnda 5611, 5604, 5603, 1303 och 4”-röret (Figur 9). Detta för att få bakgrundsvärden in-

nan provpumpningen startades. Alla rör utom 1303 renblåstes med hjälp av tryckluft innan 

provtagningen genomfördes, då flera av rören varit oanvända under lång tid och misstankar 

om igensättningar fanns. I grundvattenröret 5604 var vattenmängden liten vilket tydde på att 

röret kan ha varit igensatt. Vid varje grundvattenrör pumpades vatten i cirka 5 minuter in-

nan provflaskorna fylldes. Detta för att vara säker på att inte vatten som stått länge i grund-

vattenrören analyserades. Två plastflaskor á 125 ml fylldes vid varje grundvattenrör. En 

flaska från respektive grundvattenrör frystes ned för senare analys på Eurofins (ett externt la-

boratorium). Den andra flaskan analyserades på vattenverkets eget laboratorium. 

Under provpumpningens gång 
Ett provtagningsprogram (Bilaga 1, Provtagningsschema) för fortsatt provtagning under 

provpumpningens gång upprättades utifrån beräkningar på uppehållstider. 

Uppehållstiden beräknades genom Darcys lag, ekvation (1) 

  
   

  
   (1)  

 

                            ⁄    

                  ⁄   

           

                 

 

Resultaten från beräkningarna gav uppehållstiderna som redovisas i Tabell 2.  
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Tabell 2 Uppehållstid i dygn till 1401 och 1402 från Lillsjön beräknat med två olika poro-
siteter. 

n, porositet t(dygn) 

0,15 30 

0,20 40 

 

 I provtagningsprogrammet ingick det att provta alla grundvattenrör (4”röret, 5603,5604, 

5611 och 1303) samt råvattnet. Provtagning planerades att ske ungefär var 10e dag, något of-

tare, cirka en gång per vecka, i 4” röret, för att se eventuella förändringar i vattenkvalitet 

snabbt då 4” röret ligger närmast Lillsjön. Provtagningsprogrammet omfattade också kontroll 

av vattenkvaliten i Lillsjön, en gång per månad. Provtagning enligt provtagningsprogrammet 

genomfördes av personal från vattenverket i Sandviken.  

4.3 Kemiska analyser 

4.3.1 Anläggningar i drift 

De anläggningar som varit i drift under en längre tid har alla använt sig av ackrediterade 

laboratorier för analys av vattenprover. Vilket laboratorium respektive anläggning har använt 

sig av beror på var det är lokaliserat samt när i tiden provtagningen genomförts.  

4.3.2 Sandviken 

Parametern CODMn analyserades enligt standard SS028118 vid Eurofines laboratorium 

med en rapporteringensgräns på 1 mg/l. Vattenprover från alla grundvattenrör analyserades 

på vattenverket för parametrarna pH, turbiditet, alkalinitet, färg, järn och mangan. 

4.4 Dataanalyser 

4.4.1 Trendstudier 

Data från de vattenkemiska analyserna genomförda vid respektive anläggning både för yt-

vatten och råvatten plottades i diagram för att se variationer över tid. Regressionslinjer lades 

in i diagramen för att se om någon linjär trend kunde utläsas.  
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4.4.2 Beräkning av reningsgrader 

Den reningsgrad som finns redovisad i resultatavsnittet för respektive anläggnings infilt-

ration beräknades genom ekvation (2).  Med råvatten avses det uppumpade vattnet efter in-

filtration.  

 

                  
              

                
    (2) 

 

Reningsgraden vid Gäddviks vattentäkt gäller vid en uppehållstid av cirka 13,5 dygn, då 

uppehållstiden vid vattentäkten varierar mellan 7-20 dygn. Den beräknade reningsgraden i 

Gäddvik beskriver effektiviteten på både bassänginfiltrationen och sandfiltret tillsammans. 

Vid Forslundas vattentäkt gäller den beräknade reningsgraden vid en uppehållstid på cirka 

14,5 veckor (då upphållstiden varierar mellan 12-17 veckor). Där sker ingen förbehandling 

av vattnet vilket gör att endast bassänginfiltrationens effektivitet inkluderas. Uppehållstiden i 

den inducerade infiltrationen vid Wifstas vattentäkt varierar mellan 6,5-10 veckor, den 

beräknade reningsgraden gäller därför utifrån en uppehållstid på 8 veckor. Den beräknade 

reningsgraden vid Wiftas vattentäkt gäller för den inducerade infiltrationens avskiljning av 

organiskt material.  

4.4.3 Låddiagram, Minitab 

För jämförelse mellan anläggningarna beräknades median, standardavvikelse, max/min-

värden samt andra och tredje kvartilen för respektive anläggning i programavaran Minitab. 

Detta gjordes både för älvsvattnet och för råvattnet vid respektive anläggning. Resultatet 

plottades sedan i låddiagram med hjälp av programvaran Minitab för parametrarna CODMn, 

färg, järn, mangan, alkalinitet och konduktivitet.  

4.4.4 Hantering av värden under detektionsgränsen 

Detektionsgränsen för CODMn - halten sänktes under 2013 från <1 till <0,8 (Gäller ej 

Eurofins analyser, som användes i Sandviken). Vid beräkning och tolkning av analysvärdena 

halverades ”mindre än värden”, d.v.s. värden under detektionsgränsen. Alltså blev det lägsta 

värdet fram till och med 2013 0,5 mg/l och från 2013 och framåt 0,4 mg/l.   
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5 RESULTAT 
I avsnitt 5.1 redovisas resultatet för Sandviken, uppdelat i ytvatten, råvatten och grundvat-

tenrör. Resultatet från sammanställningarna av anläggningarna i drift redovisas under avsnitt 

5.2. Dessa anläggningar jämförs sedan under avsnitt 5.3 som är uppdelat i parametrarna 

CODMn färgtal, järn, mangan, konduktivitet och alkalinitet.  

5.1 Sandviken 

5.1.1 Ytvatten 

Tabell 3 redovisar vattenkemin i Öjaren för parametrarna CODMn, pH, turbiditet, färg, 

järn och mangan. Tabellen visar ett medelvärde baserat på årsmedel från åren 2009-2013. 

Den kemiska syreförbrukningen i Öjarens ytvatten uppvisar ett högt värde liksom färgtalet.  

 

Tabell 3 Vattenkvaliten i Öjaren för parametrarna CODMn, pH, Turbiditet, Färg, Järn och 
Mangan. 
CODMn (mg/l) pH Turbiditet (FNU) Färg (mg Pt/l) Järn (mg/l) Mangan (mg/l) 

15,4 7,18 0,962 99 0,484 0,0254 

5.1.2 Råvatten 

Figur 15 visar att halten kemiskt syreförbrukande material ökade i uttagsbrunnarna, 1401 

och 1402, ju längre provpumpningen pågick. Halterna baserades på ett blandprov från båda 

brunnarna. Regressionslinjen med en hög förklaringsgrad (R2=0,859) visade på en linjär ök-

ning av halten CODMn. Riktvärdet för dricksvatten på 2 mg/l överskreds vid alla provtag-

ningar. Även gränsvärdet på 4 mg/l överskreds vid fyra av sex provtagningar.  

 
Figur 15 CODMn koncentrationen i blandprov från brunnarna 1401 och 1402 under 
provpumpningen i Sandviken över tid.  
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Färgtalet i blandprov från brunnarna 1401 och 1402 redovisas i Figur 16. Färgtalet uppvi-

sade variationer under provtagningen, främst under maj månad då det ökade från 9 mg Pt/l 

till 25 mg Pt/l. Regressionslinjen visar på ett ökande färgtal. 

 
Figur 16 Färgtal i mg Pt/l, för blandprov ur brunnarna 1401 och 1402, under provpump-
ningen i Sandviken över tid. 

5.1.3 Grundvattenrör 

I Figur 17 illusteras den kemiska syreförbrukningen i grundvattenrören (mellan sjön och 

råvattenbrunnarna) mot avståndet från Lillsjön. I figuren ser man att halten organiskt 

material oftast avtog med ökande avstånd från Lillsjön utom vid provtagningen den 17 april 

då halten organiskt material ökade fram mot råvattenbrunnen, värde från 40 m saknas dock.  

CODMn varierar mellan 2 mg/l till 11 mg/l för alla grundvattenrör vid de olika provtagnings-

tillfällena. 

 
Figur 17 Kemiska syreförbrukningen, CODMn, i grundvattenrören i relation till avståndet 
från Lillsjön (i meter) vid fyra olika provtagningstillfällen. 
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Färgtalet vid respektive provtagning i grundvattenrören mellan Lillsjön och råvatten-

brunnarna redovisas i Figur 18 där de tre provtagningarna alla uppvisar olika mönster. Prov-

tagningen den 17 mars visar på avtagande färgtal med avstånd från sjön samtidigt som de två 

andra provtagningarna uppvisar något ökande halter med ökande avstånd från sjön.  

 
Figur 18 Färgtalet (mg Pt/l) i grundvattenrören i relation till avståndet från Lillsjön (i me-
ter) vid tre olika provtagningstillfällen. 

5.2 Anläggningar i drift 

5.2.1 Gäddvik, Luleå kommun 

Figur 19 visar halten kemiskt syreförbrukande material i Luleälvens vatten under peri-

oden 1993 till och med 2014 där nivåerna varierade mellan 0,78 mg/l till 7mg/l. Trendlin-

jen med en låg förklaringsgrad visar på en något ökande andel organiskt material i älvsvatt-

net.  

 
Figur 19 Koncentrationen CODMn (mg/l) i Luleälvens vatten under åren 1993 till 2014 
(SLU 2014). 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 50 100 150 200 250

Fä
rg

ta
l (

m
g 

P
t/

l)
 

Avstånd (m) 

2014-03-17

2014-04-17

2014-04-28

R² = 0,0147 

0

1

2

3

4

5

6

7

1991 1994 1997 1999 2002 2005 2008 2010 2013

C
O

D
M

n
 (

m
g/

l)
 

År 



 Resultat 29 
 

 L. Forsling, LTU, 2014  

Figur 20 illusterar halten kemiskt syreförbrukande material efter snabbfiltrering och in-

filtration vid vattentäkten i Gäddvik mellan åren 1993-2014. Under hela perioden har 

gränsvärdet på 4 mg/l aldrig överskridits, riktvärdet på 2 mg O2/l överskreds vid ett fåtal till-

fällen. Den linjära regressionslinjen visade på minskade halter CODMn i råvattnet men hade 

en låg förklaringsgrad. När samma provtagningsserie plottas från 1996 till 2014 och de första 

initiala höga värdena plockas bort, ser man istället en svag ökning av CODMn koncentration-

en i råvattnet.  

 
Figur 20 Koncentrationen CODMn i Gäddviks råvatten mätt i mg/l under perioden 1993 
till 2014. 

 

Figur 21 visar reningsgraden avseende kemiskt syreförbrukande material från älvsvattnet 

när det passerat genom snabbfiltrena och bassänginfiltrationen vid Gäddviks vattentäkt. 

Medelvärdet för reningsgraden vid Gäddviks vattentäkt var 87 % för perioden 1993 till 

2014. Den beräknade regressionslinjen visar på en avtagande trend för reningsgraden men 

har en låg förklaringsgrad (R2=0,1074). När samma provtagningsserie plottades från 1996 till 

2014 och de första initiala låga värdena utelämnades ses en ännu tydligare avtagande trend, 

med en ökad förklaringsgrad på R2=0,3329. 
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Figur 21 Reningsgraden med avseende på CODMn för snabbfiltret och 
bassänginfiltrationen vid Gäddviks vattentäkt angiven i procent över åren 1993 till 2014. 

 

5.2.2 Forslunda, Umeå kommun 

CODMn-halten för Umeälvens vatten under åren 2007 till 2013 visas i Figur 22. Älvsvatt-

net har en svagt ökande trend med avseende på CODMn men med låg förklaringsgrad. Kon-

centrationsvariationerna har ökat över tiden.  

 
Figur 22 CODMn halten i älvsvattnet vid Forslunda vattentäkt redovisad i mg/l under 
perioden 2007 till 2013. 
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0,94 mg/l. Varken gränsvärdet (4 mg/l) eller riktvärdet på (2 mg/l) överskreds för hela tidse-

rien.  

 
Figur 23 CODMn halten i råvattnet vid Forslunda vattentäkt redovisad i mg/l under 
perioden 2007 till 2014. 

 

Reningsgraden avseende kemiskt syreförbrukande material för bassänginfiltrationen i 

Forslunda under perioden 2007-2014 visas i Figur 24. Bassänginfiltrationen uppvisade en 

reningsgrad som varierade mellan 73-98 % under perioden med ett medelvärde på 90 %. 

Reningsgraden har inte förändrats över tiden.  

 
Figur 24 Reningsgraden med avseende på CODMn-halten för bassänginfiltrationen vid 
Forslundas vattentäkt angiven i procent under åren 2007 till 2014. 
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5.2.3 Wifsta, Timrå kommun 

Variationen av CODMn-halten under åren 2001 till och med 2011 i Indalsälvens vatten 

redovisas i Figur 25. Figuren visar på en något ökande trend av halten CODMn, men med låg 

förklaringsgrad (R2=0,0099). 

 
Figur 25 Indalsälvens CODMn-halt i enheten mg/l under åren 2001 till 2011 (SLU). 

 

I Figur 26 visas CODMn -halten i råvattnet över åren 2001 till och med 2014 från vatten-

täkten i Wifsta. Regressionslinjen visar på en ökande trend av halten CODMn i råvattnet men 

har en låg förklaringsgrad. Livsmedelsverkets gränsvärde på 4 mg/l överskreds aldrig under 

hela provserien. Riktvärdet på 2 mg/l överskreds dock vid ett antal tillfällen.  

 
Figur 26 Råvattnets CODMn -halt vid Wifsta vattentäkt under åren 2001 till 2014 i 
enheten mg/l.   
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Reningsgraden med avseende på det kemiskt syreförbrukande materialet för den induce-

rade infiltrationen under perioden 2001 till 2014 redovisas i procent i Figur 27 trendlinjen 

visar att reningsgraden för vattentäkten hade en något avtagande trend med en låg förkla-

ringsgrad. Reningsgraden varierade mellan 12 % och 92 % under den redovisade perioden 

och medelvärdet var 68 %. 

 

 
Figur 27 Reningsgraden med avseende på CODMn-halten för den inducerade infiltrationen 
vid Wifstas vattentäkt angiven i procent under åren 2001 till 2012. 
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5.3 Jämförelse mellan anläggningar 

5.3.1 CODMn 

Koncentrationen CODMn i älvsvattnet för de tre studerade anläggningarnas tidsserier visas 

i Figur 28. Forslunda hade den högsta medianen och Gäddvik hade den lägsta medianen.  

Största standardavvikelsen i provserien erhölls för Forslunda som också hade flest höga vär-

den. 

 
Figur 28 Halten kemiskt syreförbrukande material i älvsvattnet vid de tre vattentäkterna 
Gäddvik, Forslunda och Wifsta.  

 

I Figur 29 redovisas halten CODMn i råvattnet för respektive anläggning. Vid jämförelse 

mellan anläggningarna hade Wifsta den högsta koncentrationen av kemiskt syreförbrukande 

material och Forslunda den lägsta koncentrationen. Flest statistiska uteliggare hade Gäddvik 

med höga halter CODMn. 

 
Figur 29 Halten kemiskt syreförbrukande material i råvattnet vid de tre vattentäkterna 
Gäddvik, Forslunda och Wifsta. 
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5.3.2 Färg 

Figur 30 visar färgtalet för älvsvattnet vid Gäddviks och Forslundas vattentäkter. Någon 

dataserie med avseende på färgen för Wifstas ytvatten, Indalsälven, fanns ej tillgänglig. 

Gäddvik hade det minst färgade ytvattnet vid jämförelse med Forslunda. 

 
Figur 30 Färgtalet i älvsvatten vid vattentäkterna Gäddvik och Forslunda.  

 

Färgtalet i råvattnet efter infiltration vid de tre undersökta vattentäkterna finns redovi-

sade i Figur 31. Gäddvik och Wifsta uppvisade de lägsta medianerna men med en stor andel 

statistiska uteliggare för båda anläggningarna. Forslundas median och standardavvikelse var 

den högsta. 

 
Figur 31 Råvattnets färgtal efter infiltrationen vid vattentäkterna Gäddvik, Forslunda och 
Wifsta.  
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5.3.3 Järn 

Järnhalten i älvsvattnet för de undersökta anläggningarna redovisas i Figur 32. Wifsta 

hade den lägsta andelen järn och den lägsta variationen medan Forslunda både hade den 

högsta halten järn och den största variationen.  

 
Figur 32 Järnkoncentrationen i älvsvattnet för vattentäkterna Gäddvik, Forslunda och 
Wifsta.  

 

Figur 33 visar järnkoncentrationen i råvattnet vid de undersökta anläggningarna. Resulta-

ten från Forslunda stack ut då andelen järn i råvattnet var högre än vid de andra undersökta 

anläggningarna.  

 
Figur 33 Halten järn i råvattnet efter infiltration vid Gäddvik, Forslunda och Wifsta.  
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5.3.4 Mangan 

Manganhalterna i älvsvattnet för Gäddvik och Forslunda var liknande med något högre 

standardavvikelse vid Forslunda vilket kan ses i Figur 34. Älvsvattnet vid Wifsta hade den 

högsta halten mangan. 

 
Figur 34 Manganhalten i älvsvatten vid Gäddvik, Forslunda och Wifsta.  

 

Mangankoncentrationen i råvatten redovisas i Figur 35. Manganhalterna i råvattnet var 

låg vid de tre undersökta anläggningarna.  

 
Figur 35 Manganhalten i råvattnet efter infiltration vid Gäddvik, Forslunda och Wifsta.  
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5.3.5 Alkalinitet 

I Figur 36 illusteras alkaliniteten i älvsvattnet för Gäddvik, Forslunda och Wifsta. Wifsta 

sticker ut med högre alkalinitetsvärden än Forslunda och Gäddvik.  

 
Figur 36 Gäddviks, Forslundas och Wifstas alkalinitet i älvsvattnet.  

 

Alkaliniteten i råvattnet vid Gäddvik och Wifsta redovisas i Figur 37. Wifsta har den 

högsta alkaliniteten vid jämförelse mellan de två anläggningarna. Någon mätning av alkali-

niteten i Forslundas råvatten har ej genomförts. 

 
Figur 37 Alkaliniteten i råvattnet efter infiltrationen vid Gäddvik och Wifsta.  
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5.3.6 Konduktivitet 

Figur 38 beskriver konduktiviteten i älvsvattnet vid anläggningarna i Gäddvik och 

Forslunda. Båda anläggningarna uppvisade liknande halter med något lägre halter vid Gädd-

vik. Provtagning av konduktiviteten i älvsvattnet vid Wifsta har ej genomförts. 

 
Figur 38 Konduktiviteten i älvsvatten vid vattentäkterna i Gäddvik och Forslunda. 

 

Figur 39 visar konduktiviteten i råvattnet efter infiltrationen vid de undersöka anlägg-

ningarna. Provtagningsserien vid Gäddvik uppvisade den högsta konduktiviteten och den 

lägsta konduktiviteten återfanns vid Forslunda. 

 
Figur 39 Konduktivitet i  råvattnet efter infiltrationen vid vattentäkterna i Gäddvik, 
Forslunda och Wifsta.  
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6 DISKUSSION 
Följande avsnitt diskuterar utfallet av resultatet i denna studie. I avsnitt 6.1 diskuteras re-

sultatet från provtagningarna i Sandviken. I avsnitt 6.2 och 6.3 diskuteras och jämförs sam-

manställningarna från de undersökta anläggningarna som varit i drift en längre tid. I 6.4 

jämförs resultatet i denna undersökning med en mediananläggning. Under 6.5 ges klimat-

perspektivet utrymme för diskussion och slutligen under 6.6 diskuteras hur studien kan till-

lämpas vid dricksvattenproduktion och fortsatta framtida studier. 

6.1 Sandviken 
Ytvattnet i Sandviken (Tabell 3) innehåller höga halter kemiskt syreförbrukande material 

(12-16 mg/l) om jämförelse görs med miljökvalitetsnormerna i Swedish environmental pro-

tection agency (2000). Öjaren klassas också som ett signifikant missfärgat vatten (60-100 mg 

Pt/l) och tillhör klassen något grumligt vatten sett till vattnets turbiditet (0,5-1 FNU) (Swe-

dish environmental protection agency 2000). Vattenkvaliten i Lillsjön och Öjaren bedöms 

vara densamma. 

Trots att sjövattnet har en sämre vattenkvalitet i jämförelse med de miljökvalitetskriterier 

som Swedish environmental protection agency (2000)  satt upp, kan man se en avsevärd för-

bättring på sjövattnet när det får infiltrera genom åsen. Parametrarna CODMn, färg, järn och 

mangan reduceras med över 70 % (Tabell 4). 

 

Tabell 4 Reningsgrad i procent för parametrarna CODMn, färg, järn och mangan. 
Parameter CODMn Färg Järn Mangan 

Reningsgrad (%) 71,10 % 83,39 %  83,45 %  95,23 %  
 

Riktvärdet för kemiskt syreförbrukande material i dricksvatten (2 mg/l) överskreds dock 

vid alla provtagningar, även gränsvärdet (4 mg/l) överskreds vid tre provtagningar. Gränsvär-

det på färg (15 mg Pt/l) överskreds också, under provtagningens senare del. Detta innebär att 

ytterligare rening krävs för att uppfylla kraven på halten organiskt material och på färgtalet 

som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten. Genom att infiltrera vattnet minskas dock re-

ningsbehovet kraftigt, jämfört med att bereda ytvattnet med konventionella reningsproceser 

för ytvatten. 

Att halten kemiskt syreförbrukande material i råvattnet ökar med tiden kan bero på att 

det omkringliggande avrinningsområdet innehåller våtmarker och myrar med stora reserver 

av organiskt material. Även dessa områden bidrar till grundvattenbildningen. Detta är i en-

lighet med Löfgren et al. (2002) som fastslår att avrinningsområdets innehåll av mossar, my-

rar och kärr påverkar halten humus i ytvattnet. Om grundvattennivån i området sänks något 

försvåras transporten av organiskt material från dessa våtmarker och halten organiskt materi-
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al kan plana ut. Detta är dock för tidigt att se då provpumpningen måste pågå en längre tid 

för att kunna sänka grundvattennivån i en vidare radie från pumpbrunnarna. Om halten 

CODMn fortsätter att öka bör detta beaktas i utformningen av efterföljande reningssteg i vat-

tenverket.  

Provtagningen i grundvattenrören med olika avstånd från Lillsjön är svårtolkad då samt-

liga provtagningsdatum uppvisade olika mönster. Det går inte entydigt att säga att vattenkva-

litén förbättras med längre avstånd från sjön och därmed en längre uppehållstid. Om man 

däremot jämför grundvattenröret vid 150 m från sjön med grundvattenrören närmare sjön 

så uppvisade grundvattenröret vid 150 m alltid lägre halt CODMn. En möjlig förklaring till 

att grundvattenrören uppvisar stora skillnader i vattenkvalitet är att de varierar i djup (se pro-

filen i Figur 9). Olika djup kan uppvisa varierande vattenkvalité, förklaras i avsnittet 2.2.3. 

En annan delförklaring kan vara att myrområdena bidrar med organiskt material, vilket kan 

medföra skillnader som beror på avstånd från dessa områden. Resultatet överensstämmer 

med Hanson (2000) som konstaterade att stora fluktuationer i vattenkvalitet kunde för-

komma inom ett brunnsområde.  

6.2 Långtidsserier 

Från resultaten i denna studie gick det att utläsa en viss säsongsvariation med avseende på 

kvaliteten i älvsvattnet, tydligast vid Gäddvik med höga värden under hösten och våren samt 

låga värden under vinterhalvåret. Detta är liknande resultat som Sweco (2007) fann i deras 

underökning av vattentäkten. I Indalsälven vid Wifsta förekom de högsta värdena med avse-

ende på kemisk syreförbrukning också främst under våren och hösten men någon tydlig 

trend med återkommande säsongsvariationer gick ej att se. Vid Forslunda varierade CODMn-

halten men det gick inte att identifiera någon tydlig årstidsvariation. De säsongsvariationer 

som identifierats i denna studie är i överensstämmelse med Löfgren et al. (2002) där vatten-

dragen som studerats uppvisar säsongsväxlingar och de högsta topparna förekom både under 

vintertid (december-mars) och under sommartid (juni-augusti). När de infaller beror mest 

troligt främst på nederbörd. Ökad nederbörd leder till ökad humushalt (Löfgren et al. 2002). 

Resultaten i denna undersökning visar att halten kemiskt syreförbrukande material i älvs-

vattnet ej förändrats nämnvärt över tiden vid någon av de tre undersökta anläggningarna.  

Alla älvsvatten i studien innehåller enligt Swedish environmental protection agency (2000) 

låga halter syreförbrukande material (4-8 mg/l). Det är bara enstaka värden som överskrider 

detta och därmed ingår i kategorierna måttlig och hög. Färgtalen på de undersökta vatten-

dragen gör att de kategoriseras som något färgade vatten (10-25 mg Pt/l) (Swedish environ-

mental protection agency 2000). När ytvattnet är av bra kvalitet ger det goda förutsättningar-

natt uppnå ett bra råvatten. Detta kan ses i Figur 20, Figur 23, och Figur 26 där halten ke-

miskt syreförbrukande material i råvattnet har studerats över tid. Halterna CODMn i råvatt-

net vid de studerade anläggningarna är generellt låg och övertiger aldrig det gränsvärde som 
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är satt för dricksvatten hos användaren. Detta gör att någon ytterligare rening vad det gäller 

organiskt material ej är nödvändig efter att vattnet fått infiltrera.  

I en studie utförd av Kolehmainena et al. (2007) undersöktes reduceringen av TOC vid 

tre olika infiltrationsanläggningar i Finland. Resultaten från studien visade att anläggningar-

na A, B och C avlägsnade 91 %, 94 % och 74 %, TOC på vintern, respektive 88 %, 77 % 

och 73 % på sommaren. Anläggning A använde sig av både bassäng- och sprinklerinfiltrat-

ion, anläggning B utnyttjade bara sprinklerinfiltration samtidigt som anläggning C endast 

utnyttjade bassänginfiltration för rening av ytvattnet. Resultatet från Kolehmainenas et al. 

(2007) studie är jämförbara med resultaten i denna studie där medelvärdena på reningsgra-

den varierade mellan 68-90 %. I jämförelse med ett exempel från Bergsjön, Sverige (Hanson 

2000), där halten organiskt material halverades vid inducerad infiltration är resultatet i 

denna undersökning något bättre. Reningsgraden vid de studerade anläggningarna var gene-

rellt god men utvecklingen vid Gäddvik och Wifsta var något avtagande. Forslunda hade en 

konstant reningsgrad med en mycket god avskiljning. Där kan dock en del av reningen bero 

på utspädning, via inblandning av grundvatten med lägre halt organiskt material då endast 

47 % av råvattnet bestod av infiltrerat vatten enligt en studie utförd av Bergwall och 

Wiklund (2010). 

6.3 Jämförelse mellan anläggningar 

Enligt Figur 29 hade anläggningen i Wifsta, i jämförelse med de andra två anläggningar-

na, den högsta koncentrationen av CODMn i råvattnet. Då Wifsta inte hade den högsta ingå-

ende halten av CODMn i ytvattnet gör det att Wifsta uppnådde den lägsta reningsgraden, 68 

% i medelvärde. Då Wifsta utnyttjar inducerad infiltration för rening av ytvattnet och de 

andra två anläggningarna använder bassänginfiltration skiljer sig behandlingarna åt. 

Forslunda som utnyttjar bassänginfiltration utan förbehandling uppnådde det bästa resulta-

tet med 90 % avskiljning i medeltal samtidigt som Gäddviks avskiljning på 87 % i medeltal 

uppstod efter kombinerad bassäng- och inducerad infiltration med förbehandling. Ytterligare 

en skillnad mellan anläggningarna är olika uppehållstider där Gäddvik har den kortaste och 

Forslunda den längsta. Enligt Sundlöf och Kronqvist (1992) ges en bättre rening ju längre 

uppehållstid anläggningen har. Någon sådan slutsats är inte möjligt att dra utifrån resultatet 

i det här arbetet då Wifsta har längre uppehållstid än Gäddvik men sämre avskiljning samti-

digt som Forslunda har den längsta uppehållstiden och den bästa avskiljningen av CODMn. 

Anläggningen i Forslunda hade dock något mer färgat vatten än Wifsta. En mäktig omättad 

zon ger effektivare avskiljning av organiskt material enligt både Frycklund (1998) och Sund-

löf och Kronqvist (1992). Någon omättad zon uppstår inte vid inducerad infiltration vilket 

kan förklara den något sämre avskiljningen vid både Wifsta och Sandviken. Detta gör bas-

sänginfiltration till ett bättre alternativ avseende avskiljning på organiskt material, såvida det 

finns geologiska förutsättningar som gör metoden lämplig. 
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Vid jämförelse av järnhalten sticker Forslunda ut då andelen järn är högst både i älvsvatt-

net och i råvattnet. Vattentäkten i Forslunda har haft detta problem under en längre tid en-

ligt Sundlöf och Kronqvist (1992) nulägesbeskrivning över tjugo svenska anläggningar som 

utfördes redan 1992. Att järnhalten är hög kan bero på den långa uppehållstiden vid 

Forslundas vattentäkt. Hanson (2000) beskriver att långa uppehållstider kan leda till anox-

iska förhållanden som resulterar i att järn och mangan går i lösning. Halten mangan i råvatt-

net är dock låg vid alla tre anläggningarna men kanske förklaras av att mangan kräver mer 

reducerande förhållanden än järn för att fällas ut. Gäddvik har den högsta konduktiviteten i 

råvattnet men ligger ändå långt under gränsvärdet som Livsmedelverket (2006) har satt på 

250 mS/m som gäller för dricksvatten. Det beror mest troligt på det relika vatten som enligt 

Sweco (2007) förekommer i området.  

Riktvärdet för alkalinitet i dricksvatten är >60 mg HCO3/l, för att undvika korrosion på 

ledningsnätet. Wifsta har den högsta alkaliniteten både i älvsvattnet och i råvattnet. Vid 

både Gäddvik och Wifsta ökade alkaliniteten under infiltrationen, vilket är önskvärt. Dock 

ligger Gäddvik under riktvärdet för hela provtagningsserien. Det gör att Gäddvik måste be-

handla råvattnet vidare med avseende på alkaliniteten för att undvika korrosion på ledning-

arna. Att alkaliniteten inte stiger mer under infiltrationen beror mest troligt på kort uppe-

hållstid och markens mineralsammansättning. 

Vid vattentäkten i Forslunda skedde provtagning i varje råvattenbrunn för sig. Samlade 
prov på det inkommande vattnet till vattenverket har endast förkommit vid enstaka till-
fällen. Därför beräknades ett medelvärde utifrån de brunnar som var i drift vid respektive 
provtagning. Vid Gäddvik redovisas SLUs provtagningar med vattenverkets egna mätvärden 
för vattenkemin i älven, detsamma gäller Wifsta. Vid Forslunda har endast vattenverkets 
egna mätningar på infiltration och råvatten använts i rapporten. Det gör att provtagningarna 
har skett i olika frekvens och omfattning samt för skilda tidsperioder vilket försvårar jämfö-
relsen. Varierande parametrar har provtagits vid de olika anläggningarna, därför saknas upp-
gifter för vissa storheter vid någon anläggning. Det är många parametrar som påverkar utfal-
let av reningen på organiskt material vilket gör det svårt att dra några slutsatser vid jämfö-
relse mellan anläggningarna. Förändringar under provtagningsserien kan också påverka re-
sultatet t.ex. kan vattenuttaget ha förändrats under tidsperioden.  
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6.4 Jämförelse med mediananläggning 

Sundlöf och Kronqvist (1992) beskriver en mediananläggning i Sverige, utifrån 20 stude-
rade anläggningar, där skillnaden i halt på parametrarna CODMn, färg, järn, konduktivitet 
och alkalinitet mellan ytvatten och brunnsvatten jämförs, dessa värden redovisas i Tabell 5. 
Mediananläggningen beskrivs som en bassänginfiltration med en infiltrationshastighet på ca 
2 m/dygn, en omättad zon på cirka 5 m och en uppehållstid på 1-2 månader. Mediananlägg-
ningen nyttjar sjövatten som först mikrosilas innan det infiltreras i bassänger.  

 
Tabell 5 Mediananläggning enligt Sundlöf och Kronqvist (1992). 
Parameter CODMn 

(mg/l) 

Färg 

(mg Pt/l) 

Järn 

(mg/l) 

Mangan 

(mg/l) 

Konduktivitet 

(mS/m) 

Alkalinitet 

(mg/l) 

Ytvatten 5-20 30 0,3 0,05 15 20 

Brunnsvatten 1-2 5 0,05 0,02 20 40 

 

Tabell 6 beskriver reningsgraden för Sundlöf och Kronqvists (1992) mediananläggning 

avseende parametrarna CODMn, färg, järn och mangan.  

 

Tabell 6 Reningsgrad för mediananläggning enligt Sundlöf och Kronqvist (1992). 
Parameter CODMn Färg Järn Mangan 

Reningsgrad (%) 80 83 83 60 

 

Vid jämförelse mellan mediananläggningen i Sundlöf och Kronqvist (1992) och anlägg-

ningarna i drift som har undersökts i den här rapporten är halterna på det utgående vattnet 

liknande. Sundlöf och Kronqvists (1992) mediananläggning hade en avskiljning på 80 % av 

CODMn-halten och färgtalet, vilket är jämförbart med anläggningar i denna studie. Vad gäller 

järnhalten så sticker Forslunda ut då halten i både älvsvatten och råvatten är förhöjda i jäm-

förelse med övriga anläggningar och i jämförelse med Sundlöf och Kronqvist (1992). 

Koncentrationen mangan i vattnet är låg redan i älvsvattnet vid de tre studerade anlägg-

ningarna och renas ytterligare under infiltrationen vilket ger låga nivåer i råvattnet. Konduk-

tiviteten och alkaliniteten ökar efter infiltration både i mediananläggningen och i de under-

sökta anläggningarna vilket är önskvärt. 

Resultaten från provtagningen i Sandviken jämfört med mediananläggningen visar att re-

ningsgraden avseende CODMn, färg, järn och mangan är liknande. Det som skiljer anlägg-

ningarna åt är att Sandviken har ett mycket mer påverkat ytvatten då färgtalet är 99 mg Pt/ l 

i medeltal och CODMn halten är 15,4 mg/l i medeltal. Det gör att råvattnet som pumpas upp 

får en något sämre kvalitet i jämförelse med mediananläggningen.  
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6.5 Klimatperspektiv 

Studier är eniga om att halten organiskt material ökat och kommer att försätta öka i vat-

tendragen (Löfgren et al. 2002; Hongve et al. 2004; Arvola et al. 2009; Larsen et al. 2011; 

Bragée 2013) Det råder dock ingen vetenskaplig samsyn om vilka mekanismer som orsakat 

den ökande halten organiskt material. Flera styrande mekanismer har föreslagits. Återhämt-

ning från försurade förhållanden ses som en trolig orsak (Erlandsson 2010). Klimatföränd-

ringar, med ökande temperaturer och förändrade nederbördsmängder, tros också påverka 

halten organiskt material i vattendrag (Hongve et al. 2004). Ökande DOC-halter också har 

kunnat kopplas till förändrad markanvändning (Mattsson et al. 2005). Troligtvis är det en 

kombination av dessa mekanismer som påverkar halterna.  

 Generella uppskattningar av hur stor ökningen av organiskt material kommer att bli fö-

rekommer men är dock svåra att applicera lokalt. Torrare somrar förväntas uppstå samtidigt 

som kraftigare skyfall och ökad nederbörd ingår i de framtida klimatscenarier som före-

kommer. Nederbörden beräknas enligt SMHI (2014) att öka med 0-40 % i Sverige med stora 

regionala skillnader. SMHI (2014) väntar sig att nederbörden främst kommer att öka i de 

västra och norra delarna av Sverige och minska i de sydöstra. Det gör att i första hand de 

västra och norra delarna av Sverige kommer att påverkas av försämrad kvalitét på ytvattnet, 

då kraftiga skyfall och ökad nederbörd leder till mer urlakning av t.ex. humus. Samtidigt som 

de sydvästra delarna främst kommer att påverkas av minskad tillgång på vatten. Detta har 

dock inte ännu kunnat påvisas med denna studie. 

6.6 Implikation i dricksvattenberedning 

Idag kommer 50 % av Sveriges dricksvatten från ytvatten och 25 % av dricksvattnet base-

ras på konstgjord infiltration (Svenskt Vatten AB 2007). Det gör att stora delar av den 

svenska dricksvattenförsörjningen kommer att påverkas av den förutspådda ökningen av or-

ganiskt material i ytvatten. Svenskt Vatten AB (2007) uppskattar att kostnaderna för att av-

skilja de ökande alg- och humushalterna orsakade av klimatförändringar under åren 2011 – 

2040 kommer att uppgå till cirka 450 miljoner kronor. Om färgtalet ökar från 20 till 40 mg 

Pt/l ger det ökade kemikaliekostnader med 3-6 öre per kubikmeter vatten.  

Sprenger et al. (2010) hävdade att även om den konstgjorda infiltrationen också kommer 

att påverkas av klimatförändringar är konstgjort grundvatten fortfarande en mindre sårbar 

dricksvattenförsörjning jämfört med ytvatten. Det ser man tydligt även i resultaten från 

denna rapport där vattenkvalitén förbättras avsevärt under infiltrationen.  

För att förutse vattenkvalitetsutvecklingen över tid och därigenom kunna planera kemika-

lieåtgång, framtida investeringar i vattenreningsprocessen samt planera för nya vattentäkter 

bör man använda sig av skattade modeller som baseras på långa provtagningsserier. Det råder 

det också enighet om (Löfgren 2002; Delpla et al. 2009; Ledsma et al. 2012 och Brageé 

2013). En utökad övervakning av både ytvatten och råvatten är också nödvändigt för att följa 

upp modellerna och för att minska risken för föroreningar.  
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Förändring i klimatförhållandena påverkar inte bara tillgången och kvalitén på ytvattnet 

utan de påverkar också funktionen på anläggningarna. Förändring av nederbörden påverkar 

uppehållstiden. Enligt Sprenger et al. (2010) kan torka skapa anaeroba förhållanden vid in-

ducerad infiltration medan höga vattenflöden leder till kortare uppehållstider som kan göra 

att föroreningar, metaller och organiskt material lättare kan passera infiltrationen. 

Hiscock och Grischek (2002) konstaterade att trots mer än ett sekels erfarenheter från 

drift och underhåll av infiltreringssystem i Europa saknas riktlinjer för genomförandet av 

konstgjord infiltration då kunskapen främst är empiriskt baserad. Att utarbeta riktlinjer för 

optimering och skydd av infiltrationsanläggningar är därför ett viktigt steg i att förbättra re-

ningen och kunskapen om kontgjord infiltration. Genom att skapa en kunskapsbank inom 

området kan man utbyta erfarenheter mellan anläggningar och jämföra anläggningar och på 

så sätt få hjälp av varandra att hitta lösningar på problem. Idag finns det en brist på jämfö-

rande uppgifter, tolkning, systematisk beskrivning och slutsatser vad gäller utformning och 

optimering av anläggningar. Det beror mest troligt på att funktionen av anläggningarna idag 

är så pass god, men hur blir det i framtiden? För att undersöka detta bör studier genomföras 

där man utreder hur stor andel organiskt material som dricksvattentäkterna klarar av/lyckas 

rena för att kunna förutse när gränsen för vad anläggningen klarar av att hantera är nådd. 
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7 SLUTSATSER 
Utifrån sammanställningen och analysen som är genomförd i detta arbete kan slutsatsen 

dras att det förkommer variationer i halten CODMn under korta tidsintervall, både i ytvatten 

och i råvatten. Studier av längre tidsserier visar svaga trender på att halten organiskt material 

i älvsvattnet är något ökande, dock med en låg förklaringsgrad. Råvattnet i brunnarna vid 

Gäddvik och Wifsta visade också trender på något ökande koncentrationer med låg förkla-

ringsgrad. Vid Forslunda var halten CODMn konstant både i älvsvattnet och i råvattnet. Vid 

de undersökta befintliga anläggningarna har inga gränsvärden i råvattnet överskridits.  

Effektiviteten på avskiljningen av organiskt material mätt som CODMn har ej förändrats 

nämnvärt över de studerade tidsperioderna för respektive anläggning. Medelvärdet för de tre 

undersökta anläggningarna i drift var: för Gäddviks snabbfilter och bassänginfiltration under 

1993 till 2014 cirka 87 %, vid Forslundas bassänginfiltration under perioden 2007-2014 

cirka 90 % samt för den inducerade infiltrationen vid Wifsta under perioden 2001-2013 

cirka 68 %.  

Den inducerade infiltrationen i Rökebo, Sandviken har under provtagningsperioden haft 

en avskiljning av det organiskt material på cirka 71 %. I Sandviken kräver dock vattnet ytter-

ligare rening vad gäller det organiska materialet då gränsvärdet för CODMn i råvattnet över-

skreds. Trots det kan det konstateras att i jämförelse med att använda ytvattnen direkt vid 

beredning av dricksvatten reduceras reningsbehovet kraftigt vid användandet av konstgjort 

grundvatten. 

Utifrån resultatet i denna studie kan det konstateras att vid jämförelse av dessa studerade 

anläggningar är bassänginfiltration effektivare vid avskiljning av organiskt material i jämfö-

relse med inducerad infiltration. Detta gör bassänginfiltration till ett bättre alternativ avse-

ende avskiljning på organiskt material, om det finns geologiska förutsättningar som gör me-

toden lämplig.
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http://www.umeva.se/vattenavlopp/vatten/vattenverk.4.1784e7ce12f44d15bb280002253.html
http://www.lulea.se/boende--miljo/vatten-och-avlopp/vatten/vattenverk/gaddvik-vattenverk.html
http://www.lulea.se/boende--miljo/vatten-och-avlopp/vatten/vattenverk/gaddvik-vattenverk.html
http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1, Provtagningsschema 
Tabell 7 visar provtagningsplanen för provtagningen som genomfördes i Sandviken.  

 

Tabell 7 Provtagningsplan för provpumpningen i Sandviken. 

 
 

  

Provtagningsplan - Sandviken Parametrar

Förslag till provtagningsomfattning och frekvens

Datum Kemfys COD-Mn

4" röret Efter 5 min pumpning 2014-03-27 X X

2014-04-03 X X

2014-04-10 X X

2014-04-17 X X

2014-04-24 X X

2014-04-29 X X

2014-05-08 X X

2014-05-15 X X

2014-05-22 X X

2014-05-27 X X

5611 Efter 5 min pumpning 2014-04-03 X X

2014-04-17 X X

2014-04-29 X X

2014-05-15 X X

2014-05-27 X X

5604 Efter 5 min pumpning 2014-04-03 X X

2014-04-17 X X

2014-04-29 X X

2014-05-15 X X

2014-05-27 X X

5603 Efter 5 min pumpning 2014-04-03 X X

2014-04-17 X X

2014-04-29 X X

2014-05-15 X X

2014-05-27 X X

Råvatten 2014-04-17 X X

2014-04-29 X X

2014-05-15 X X

2014-05-27 X X

1303 Efter 5 min pumpning 2014-04-17 X X

2014-04-29 X X

2014-05-15 X X

2014-05-27 X X

Lillsjön 2014-04-17 X X

2014-05-08 X X

2014-05-27 X X
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9.2 Bilaga 2, Resultat för mangan, järn och alkalinitet i Sandviken 

I detta avsnitt redovisas resultat för parametrarna mangan, järn och alkalinitet och för rå-

vattnet efter den inducerade infiltrationen i Rökebo. 

9.2.1 Mangan 

Koncentrationen av mangan i råvattnet från provtagningen i Sandviken redovisas i Figur 

40. Mellan den 24 mars och den 27 mars steg nivån markant för att sedan avta till lägre ni-

våer igen. Provtagningen från den 27 mars kan vara ett ej representativt prov. 

 
Figur 40 Halten mangan (mg/l) i råvattnet efter den inducerade infiltrationen under 
provpumpningen i Sandviken.  
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9.2.2 Järn 

I Figur 41 redovisas järnkoncentrationen i råvattnet från provtagningen i Sandviken. 

Koncentrationen har ökat något med tiden och sedan avtagit under maj månad.  

 
Figur 41 Järnkoncentrationen för råvattnet efter den inducerade infiltrationen över tid 
från provtagningen i Sandviken. 

 

9.2.3 Alkalinitet 

Figur 42 visar råvattnets alkalinitetsutveckling över tid där halten varierar mellan 41 mg/l 

till 67 mg/l.  

 
Figur 42 Alkaliniteten för råvattnet under provpumpningen i Sandviken. 
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