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Abstract 
Groundwater is often the most important source of drinking water. In recent decades, the 

environmental threats to this resource have increased dramatically, because of pollution, over-

usage and disturbed water balances. Climate change will affect the groundwater in coastal areas 

by sea-level rise and changes in precipitation and temperature. If seasonal variations in 

groundwater recharge and groundwater reservoirs changes it could lead to problems for 

drinking water supplies. 

In coastal areas and archipelagos, there is a general lack of groundwater because of thin soil 

covers and limited storage capacities within the bedrock aquifers. When water abstraction in a 

well is too large in relation to the formation of groundwater the area can be affected by saltwater 

intrusion. More people are settling permanently in former summer-house areas, which mean 

higher pressure on groundwater as a drinking water resource. This development is under way 

on the island Tynningö in the Stockholm archipelago. Saltwater intrusion in wells has been 

investigated in collaboration with Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor (SRMH). 

The aim was to find out how many of the wells that have enhanced chloride concentrations 

(≥50 mg/l) and how different parameters affect the concentrations. The study is limited to 

houses where people live permanently. Water samples from 67 wells have been analyzed for 

chloride concentrations. Parameters that may affect the risk of saltwater intrusion, for example 

how deep the well is and its distance to the shoreline, are used to interpret the measured chloride 

concentrations. A comparison with previous chloride measurements is also made to evaluate 

how the problem has changed over time. Furthermore, measures to reduce water consumption 

and possibilities for the municipality to prevent problems with saltwater intrusion are discussed.  

The results show that 24 % of the wells have an enhanced chloride concentration (≥50 mg/l), 

which is in harmony with results from earlier studies in Tynningö and similar areas. This survey 

was conducted during winter; chloride concentrations in summer may therefore be higher. The 

result shows that all the investigated parameters have an influence on the chloride 

concentrations. Wells with enhanced chloride concentrations are slightly deeper, older, lower 

in the terrain, closer to the shoreline and the well bottom is located deeper below sea level. The 

number of people using the well also affects the risk of saltwater intrusion. 



 



 

Sammanfattning 

Grundvatten utgör ofta den viktigaste källan till dricksvatten. De senaste årtiondena har miljö-

hoten mot denna resurs ökat kraftigt till följd av föroreningar, överutnyttjande och rubbad 

vattenbalans. Klimatförändringarna kommer att påverka grundvattnet i kustområden genom 

havsnivåhöjning och förändrad nederbörd och temperatur. Om grundvattenbildningen och 

grundvattenmagasinens årstidsvariationer förändras kan det leda till problem för den enskilda 

dricksvattenförsörjningen.  

I kust- och skärgårdsområden råder det i allmänhet brist på grundvatten på grund av tunna 

jordtäcken och små lagringsmöjligheter i berggrunden. När vattenuttaget i en brunn blir för stort 

i förhållande till nybildningen av grundvatten kan området drabbas av saltvatteninträngning. I 

många tidigare fritidshusområden bosätter sig fler permanent, vilket innebär ett större tryck på 

grundvattnet. På Tynningö i Stockholms skärgård pågår en sådan utveckling och 

saltvatteninträngning i enskilda brunnar har därför undersökts i samarbete med Södra Roslagens 

Miljö- och Hälsoskyddskontor (SRMH). Syftet har varit att ta reda på hur många av brunnarna 

som har förhöjda kloridhalter (≥50 mg/l) samt hur olika parametrar påverkar kloridhalten. 

Undersökningen är avgränsad till permanentboenden och vattenprover från 67 brunnar har 

analyserats för klorid. Parametrar som kan påverka risken för saltvatteninträngning, t.ex. 

brunnens djup och dess avstånd till strandlinjen, har sedan använts för att analysera de uppmätta 

kloridhalterna. En jämförelse med tidigare kloridmätningar har även gjorts för att utvärdera hur 

problemet har förändrats över tid. Vidare har åtgärder för att minska vattenförbrukningen samt 

kommunens möjligheter att förebygga problem med saltvatteninträngning diskuterats.   

Resultatet visar att 24 % av brunnarna har en förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l), vilket stämmer 

överrens med resultat från tidigare undersökningar på Tynningö och i liknande områden. Denna 

undersökning genomfördes under vintern. Eftersom kloridhalten påverkas av årstid kan klorid-

halterna sommartid komma att bli högre. Resultatet visar att samtliga undersökta parametrar 

har en påverkan på kloridhalten. Brunnar med förhöjda kloridhalter är något djupare, äldre, 

ligger lägre i terrängen och närmare stranden och brunnsbottens nivå ligger djupare under 

havsnivån. Även antal personer som använder brunnen påverkar risken för saltvatten-

inträngning.  
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1. Inledning 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv, men av allt vatten på jorden är 

endast 2,5 % sötvatten. En tredjedel av detta utgörs av grundvatten som ofta finns på stora djup 

och kan vara svårt att utnyttja. Endast 0,26 % finns i sjöar och vattendrag och resterande 

sötvatten utgörs av is och permanent snö i främst Antarktis och Arktis (Nordström, 2005; Seiler 

& Gat, 2007). Under 1900-talet tredubblades världens befolkning samtidigt som människors 

efterfrågan på vatten blev sex gånger större (Seiler & Gat, 2007). Olika klimatförhållanden ger 

upphov till överskotts- och bristområden och dricksvattenresurserna världen över är ojämnt 

fördelade, både vad gäller kvalitet och kvantitet (Nordström, 2005).  

1.1 Grundvatten 

Grundvatten utgör på många platser den viktigaste källan till dricksvatten (Knutsson & 

Morfeldt, 1995; Seiler & Gat, 2007). I Europa tas ungefär två tredjedelar av allt dricksvatten 

från grundvatten (Nordström, 2005). De senaste årtiondena har miljöhoten mot denna resurs 

ökat kraftigt till följd av överutnyttjande, rubbad vattenbalans och föroreningar. Eftersom vatten 

är ett bra lösnings- och transportmedel kan föroreningar lätt spridas via grundvattnet (Knutsson 

& Morfeldt, 1995). I 60 % av Europas städer sker ett överuttag av grundvatten (Nordström, 

2005).  

1.1.1 Grundvattenbildning 

Vattnets kretslopp i naturen är komplext med stora volymer i rörelse. Av den nederbörd som 

faller som regn eller snö på marken rinner endast en mindre del av till ytvatten. En del återgår 

direkt genom avdunstning till atmosfären och resten infiltreras i marken. En del av det 

infiltrerade vattnet stannar nära markytan (markvatten), medan en del perkolerar ner i marken 

och bildar grundvatten. Det kan i sin tur rinna fram i sänkor till sjöar och vattendrag eller bilda 

våtmarker (Nordström, 2005).  

Grundvatten förekommer i både jord och berg och definieras som det vatten som fyller porer 

och hålrum i grunden och vars portryck är högre eller lika med atmosfärstrycket (Knutsson & 

Morfeldt, 1995). Grundvattenytan är den övre nivå där alla porer är helt fyllda (Nordström, 

2005). Markens egenskaper påverkar hur stor del av nettonederbörden som infiltreras. Om 

berggrunden täcks av ett jordlager finns bättre förutsättningar för infiltration. I jord rör sig 

grundvattnet i mellanrummen mellan partiklar. I sedimentära bergarter förekommer det mer 

eller mindre beroende på hur täta de är (Knutsson & Morfeldt, 1995). Kristallina bergarter 

däremot är i princip vattentäta och grundvatten förekommer endast i sprickor och krosszoner 

(Olofsson, 1991). 

Globalt sett domineras berggrunden av sedimentära bergarter. I Sverige är dock förhållandena 

omvända med främst kristallina bergarter, framförallt granit men även gnejs (Knutsson & 

Morfeldt, 1995). Spricksystemens utformning i berget påverkar hur mycket grundvatten som 

kan lagras (Fritzdotter et al., 1984; Olofsson 1991). Lagringskapaciteten av grundvatten är 

normalt 10-1000 gånger större i jord än i kristallint berg (Olofsson, 1991). 
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Grundvattnet rör sig i olika riktningar och hastighet beroende på topografins egenskaper. I 

inströmningsområden fylls grundvattnet på genom infiltration. I utströmningsområden där 

marken är mättad läcker det ut ur marken till bäckar, källor och sjöar (Figur 1). Det finns ingen 

konstant gräns mellan in- och utströmningsområden utan dessa varierar med årstid och väderlek 

(Fritzdotter et al., 1984). Nybildningen av grundvatten sker främst på våren när snön smälter 

och tjälen går ur marken samt under hösten då nederbörden är stor (Boman & Hansson, 2004). 

Under dessa perioder, när grundvattenmagasinen fylls på, växer utströmningsområdena 

(Fritzdotter et al., 1984). Under sommaren är grundvattenbildning väldigt begränsad eftersom 

nederbörden avdunstar eller tas upp av 

växter. Inte heller vintertid sker det någon 

nybildning eftersom nederbörden faller 

som snö och tjälen hindrar eventuellt 

vatten att infiltrera i jordlagren (Boman & 

Hansson, 2004). Under dessa perioder när 

grundvattenbildningen är låg krymper 

utströmningsområdena och mängden 

utläckande grundvatten till ytvatten är 

liten (Nordström, 2005). 

Figur 1: Grundvattnets strömningsmönster och läge i för-

hållande till topografin (Risberg & Pihlblad, 2006). 

Grundvatten är generellt sett lämpligare än ytvatten som dricksvatten. Eftersom vattnet filtreras 

och renas i marken kan det ofta användas direkt utan rening, vilket är vanligt i enskilda 

dricksvattentäkter (Fritzdotter et al., 1984; Knutsson & Morfeldt, 1995). I kust- och skärgårds-

områden råder det i allmänhet brist på grundvatten på grund av tunna jordtäcken och små 

lagringsmöjligheter i berggrunden (Olofsson & Fleetwood, 2000). Årstid och väderlek påverkar 

grundvattennivån som därför ständigt förändras, vilket kan påverka både vattnets kvalitet och 

kvantitet. Det är dock människans uttag som har störst påverkan på grundvattennivån och om 

den sänks finns risk att brunnen sinar. Även brunnar i närheten kan sina och en förändring av 

grundvattenytan ökar risken för saltvatteninträngning. Vattnet kan dessutom förorenas från 

enskilda avlopp om grundvattensänkningen från brunnen tillsammans med avloppets lokala 

höjning av grundvattenytan påverkar vattnets strömning. En ändring av grundvattennivån kan 

också leda till att grundvatten från ett annat ursprung når vattentäkten (Fritzdotter et al, 1984). 

1.1.2 Klimatets påverkan på grundvattnet 

Klimatförändringarna kommer att påverka det hydrologiska kretsloppet och världens sötvatten-

tillgångar på flera sätt (Treidel et al., 2011). Smältande isar och ökad temperatur i världshaven 

leder till en eustatisk höjning av havsnivån. Figur 2 visar hur det uppmätta havs-vattenståndet 

har förändrats i Sverige sedan 1886 (Kjellström et al., 2014). Den isostatiska landhöjningen 

som fortfarande pågår i stora delar av Sverige sedan förra istiden minskar effekten av 

havsnivåhöjningen. Idag är den relativa landhöjningen i Stockholmsområdet ca 4 mm/år 

(Ekman, 2009). Korrigerat för landhöjningen har havsnivån stigit ca 20 centimeter sedan slutet 

av 1800-talet (Kjellström et al., 2014). Hastigheten som höjningen av havsytan sker med har 

ökat de senaste 30 åren till nästan 3 mm per år (SMHI, 2009). Den havsnivåhöjning som 
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klimatförändringarna leder till kommer att påverka grundvattnet i kustområden genom en ökad 

risk för saltvatteninträngning (Sundén et al., 2010).  

 
Figur 2: Havsvattenståndets förändring längs Sveriges kust i centimeter för 14 mätstationer sedan 

1886. Diagrammet är korrigerat för landhöjningen. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp 

(Kjellström et al., 2014). 

Klimatförändringarna innebär att nederbörd och temperatur kommer att förändras, vilket 

påverkar grundvattnet på flera sätt. Grundvattennivåer kan komma att höjas eller sänkas och på 

så sätt påverka vattnets flödesriktning, framförallt i områden där grundvattenuttag och avlopps-

infiltration görs. Förhöjda grundvattennivåer kan medföra att mäktigheten på zonen mellan 

markytan och grundvattenytan, alltså den omättade zonen, blir mindre vilket påverkar markens 

förmåga att rena vattnet. Lägre grundvattennivåer däremot kan medföra att salt vatten tränger 

in (Sundén et al., 2010). Salthalten i Östersjön kan komma att minska till följd av mer nederbörd 

och större avrinning (Meier et al., 2006; Vuorinen et al., 2014). 

De flesta klimatmodellerna förutspår att norra Europa kommer att få mer nederbörd vintertid 

och att somrarna kommer att blir torrare (Hiscock et al., 2011). En högre temperatur kan leda 

till ökad grundvattenbildning under vinterhalvåret eftersom nederbörden i mindre utsträckning 

faller och lagras i form av snö. Detta i sin tur innebär att grundvattenbildningen minskar under 

vårflödena och vidare att grundvattennivåerna blir mindre under vår och försommar. Tidigare 

snösmältning, längre sommarperiod och högre temperatur kan medföra att avsänkningen av 

grundvattennivån, så kallad recession, under sommarhalvåret förlängs. Större avdunstning 

längre in på hösten på grund av högre temperaturer kan även innebära att grundvattenbildningen 

under denna period blir mindre än i dag. Till följd av stigande temperaturer och ett förändrat 

nederbördsmönster kan de naturliga kemiska och biologiska förhållandena i sjöar, vattendrag 

och grundvatten komma att förändras. Om grundvattenbildningen och grundvattenmagasinens 

årstidsvariationer förändras kan det leda till problem för den enskilda dricksvattenförsörjningen 

(Sundén et al., 2010). Förutom direkta effekter på naturliga processer är det även viktigt att 

beakta indirekta effekter som klimatförändringarna kan leda till. Torka och brist på ytvatten kan 

t.ex. leda till ökade uttag av grundvattenresurser (Treidel et al., 2011).  



4 

 

1.1.3 Salt grundvatten 

Saltvatteninträngning förekommer i många av världens kustområden, exempelvis i 

medelhavsländer såsom Spanien (Giménez-Forcada, 2014) och Grekland (Petalas et al., 2009), 

samt andra kustländer som t.ex. Tanzania (Van Camp et al., 2014), USA (Barlow & Wild, 2002) 

och Egypten (Ebraheem et al., 1997), och är därmed ett globalt problem. Ökad exploatering 

längs med kusterna leder till större behov av dricksvatten (Werner et al., 2013, Giménez-

Forcada, 2014). Eftersom ytvattenresurserna ofta är begränsade i dessa områden blir tycket på 

grundvattnet stort (Giménez-Forcada, 2014), samtidigt som stigande havsnivåer och ett 

förändrat klimat riskerar att påverka problem med saltvatteninträngning (Werner et al., 2013). 

Saltvatteninträngning är den vanligaste formen av vattenförorening och kan förändra 

grundvattenresurser irreversibelt (Karro et al., 2004). 

De geologiska och hydrogeologiska faktorer som 

finns inom ett område, t.ex. jordlager och typ av 

berggrund, påverkar grundvattenbildningen, 

grundvattenmagasinet samt på vilket sätt 

saltvatteninträngning uppkommer. Några med 

Sverige jämförbara områden där salt vatten 

förekommer i kristallin berggrund är Finland och 

Maine vid USA:s östkust (Lindewald, 1985). 

Globalt sett kan även saltdomer i berggrunden 

orsaka lokala problem med förhöjda halter (Lang 

1957). 

I Sverige förekommer salt grundvatten längs 

kusterna och på öar, samt längs ett ca 200 km brett 

område i inlandet som har legat under den marina 

gränsen och alltså varit täckt av saltvatten under 

tidigare stadier i Östersjöns utveckling (Figur 3; 

Boman & Hansson, 2004). Salt grundvatten 

förekommer både i jordlagren och i berggrunden. I 

kristallin berggrund som är opåverkat av saltvatten 

finns sällan kloridhalter över 20 mg/l (Boman & 

Hansson, 2004). I kustområden kan det variera på 

grund av atmosfärisk torrdeposition och högre 

salthalt i nederbörden (Knutsson & Morfeldt, 

1995). När uttaget av grundvatten i en brunn blir 

för stort i förhållande till nybildningen, kan 

området drabbas av saltvatteninträngning Boman 

& Hansson, 2004).  

 

 

 

Figur 3: Områden i Sverige som har varit täckta av hav efter senaste istiden (Maxe & Thunholm, 2007). 
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1.1.4 Saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar 

Saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar kan ske på två sätt. Inducerad infiltration innebär 

att recent (nutida) havsvatten tränger in i brunnen, vilket kan uppstå när en brunn nära strand-

kanten sänker grundvattenytan så att det hydrauliska flödet går in mot land istället för ut mot 

havet. På så sätt kan saltvatten nå grundvattnet genom sprickor i berggrunden (Figur 4). När 

inget vattenuttag görs ligger grundvattenytan normalt högre än havsytan vilket förhindrar att 

det salta vattnet tränger in (Boman & Hansson, 2004). Inducerad infiltration berör främst 

brunnar som ligger inom något eller några hundratal meter från strandkanten (Maxe & 

Tunholm, 2007). Saltvatten kan även komma in i brunnen genom saltvattenuppträngning, 

vilket innebär en uppkoning av gränsskiktet mellan sötvatten och relikt havsvatten (Figur 4; 

Reilly & Goodman, 1987). Om brunnen borrats för djupt eller vattenuttaget är för stort kan 

gränsskiktet sugas upp så att brunnens intag 

hamnar under gränsskiktet, där det salta 

vattnet finns (Boman & Hansson, 2004). 

Oavsett om det salt som tillförts grundvattnet 

är relikt eller recent havsvatten utgörs det i 

huvudsak av natriumklorid (NaCl) (Boman & 

Hansson, 2004).  

Figur 4: a) Grundvattnet som finns under öar ligger som en sötvattenskudde ovanpå saltvattnet.  

b) Inducerad infiltration. Vattenuttaget sänker grundvattenytan så att grundvattnets strömningsriktning ändras och 

går in mot land istället för ut mot havet. Då kan saltvatten nå grundvattnet genom sprickor i berggrunden.  

c) Saltvattenuppträngning. När en brunn borrats för djupt och/eller vattenuttaget är för stort sker en uppkoning av 

gränsskiktet mellan sött och relikt havsvatten och salt vatten tränger upp i brunnen (illustrationer efter Sund & 

Bergman, 1980; Lindell, 1987).  

Saltvatteninträngning är en dynamisk process som påverkas av årstider och variationer i vädret 

(Giménez-Forcada, 2014). Även brunnens djup, höjd över havet och närhet till strandlinjen 

påverkar risken för saltvatteninträngning. I områden som legat under den marina gränsen finns 

en ökad risk för saltvattenpåverkan, framförallt i låglänta områden (Maxe & Thunholm, 2007). 

Undersökningar har visat att risken för saltvattenpåverkan är betydligt större i lågt placerade 

brunnar. Vilket topografiskt läge en brunn har är därför en av de viktigaste parametrarna. Det 

finns även ett tydligt samband mellan avstånd till strandlinjen och saltvattenpåverkan genom 

inducerad infiltration (Boman & Hansson, 2004).  

Risken för att få in salt grundvatten ökar med ökat brunnsdjup. Generellt finns sprickigt, vatten-

förande ytberg ned till cirka 30-40 meters djup och en tumregel är att inte borra djupare än 

100 meter, även om det kan finnas vattenförande sprickor djupare än så (Knutsson & Morfeldt, 
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1995). På öar i skärgården bör brunnar inte borras djupare än 60-70 meter (Olofsson & 

Fleetwood, 2000). Även fördelningen av vattenuttaget kan påverka. Koncentrerade, större uttag 

ökar risken för både inducerad infiltration och uppträngning av relikt havsvatten. I kust- och 

skärgårdsområden kan det därför vara bättre med flera, spridda brunnar än gemensamma 

vattentäkter. Hushållens VA-standard är också en viktig faktor som påverkar vattenuttagens 

storlek och områden med en högre andel permanentboende har visat sig ha fler brunnar med 

förhöjda kloridhalter (Boman & Hansson, 2004). När en brunn drabbas av saltvatteninträngning 

kan även närliggande brunnar få problem genom att avsänkningsområdena kommer i kontakt 

med varandra. 

Det finns flera problem kopplade till saltvatteninträngning. En förhöjd kloridhalt kan leda till 

korrosion av ledningar, vilket i sin tur kan laka ut tungmetaller i dricksvattnet (Knutsson & 

Morfeldt, 1995; Boman & Hansson, 2004). Ur teknisk synpunkt anses dricksvatten som 

anmärkningsvärt vid 100 mg/l klorid på grund av de korroderande egenskaperna (Tabell 1). 

Förhöjda kloridhalter ger även högre natriumhalter som kan orsaka förhöjt blodtryck, vilket 

ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Vid kloridhalter över 300 mg/l börjar vattnet smaka 

salt (Boman & Hansson, 2004). Det finns idag inget gränsvärde för att dricksvatten ska anses 

som otjänligt eller hälsovådligt på grund av förhöjd kloridhalt. Vid 50 mg/l klorid anses vattnet 

vara påverkat (SGU, 2013).  

Tabell 1: SGU:s tillståndsklassning och påverkansbedömning för grundvatten med avseende på kloridhalt 

(SGU, 2013) 

 

I stora delar av Sveriges kust- och skärgårdsområden finns problem med saltvatteninträngning. 

Vattenförsörjningen baseras till största delen på vatten utvunnet ur kristallin berggrund och 

grundvattenresurserna är ofta begränsade (Lindell, 1987). En sammanställning av 

kloridanalyser från ca 4700 brunnar i Stockholms län visade att ca 25 % var saltvattenpåverkade 

(Boman & Hansson, 2004). I många tidigare fritidshusområden bosätter sig fler permanent, 

vilket innebär ett större tryck på grundvattnet. Generellt har permanentbostäder en högre 

VA-standard än fritidshus, vilket oftast innebär en större vattenförbrukning. Även 

avloppshantering i närheten av dricksvattenuttaget ökar risken för saltvatteninträngning 

(Knutsson & Morfeldt, 1995; Boman & Hansson, 2004). Tynningö i Stockholms skärgård är 

ett exempel på ett område där en sådan utveckling pågår. Det är framförallt sommartid som 

risken för saltvatteninträngning finns. Vattenförbrukningen är då som störst i och med alla 

sommargäster, samtidigt som infiltrationen till grundvattnet är som minst. Med fler 

permanentboende ökar vattenuttaget även under resterande delar av året. (Boman & Hansson, 

2004).  
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1.2 Problemformulering 

Att salt vatten kommer in i brunnen är ett tecken på att uttaget är större än nybildningen av 

grundvatten (Boman & Hansson, 2004). För att säkra en långsiktigt hållbar dricksvatten-

försörjning i ett område med begränsade grundvattentillgångar, där fler människor väntas 

bosätta sig permanent, är det därför viktigt att undvika saltvatteninträngning. Genom att 

övervaka kloridhalten i enskilda brunnar och undersöka vilka parametrar som påverkar denna, 

är det möjligt att skapa sig en bild av grundvattnets status och på så sätt tidigt identifiera 

negativa trender. Förhöjda kloridhalter indikerar att uttaget är för stort, vilket på sikt kan 

innebära problem med dricksvattenförsörjningen. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka saltvatteninträngning i enskilda brunnar på ön Tynningö i Vaxholms 

kommun.  

 Hur många av brunnarna har förhöjda kloridhalter? 

 Vilka parametrar påverkar kloridhalten?  

 Är risken för saltvatteninträngning större på någon del av ön? 

 Hur har kloridhalterna förändrats över tid?  

 Vad kan kommunen göra för att förebygga problem med saltvatteninträngning? 

2. Bakgrund 

2.1 Lagar och regler kring dricksvattenkvalitet 

Dricksvatten betraktas i Sverige som ett livsmedel. Nedan presenteras de lagar och regler som 

är relevanta för undersökningen. 

2.1.1 EG:s ramdirektiv för vatten 

År 2000 antogs EG:s ramdirektiv för vatten (Direktiv 2000/60/EG) som syftar till en långsiktigt 

hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Direktivet omfattar alla sjöar, vattendrag, kustvatten 

och grundvatten, och målsättningen är att alla dessa ska ha god ekologisk status till år 2015 

eller år 2021. En viktig princip är att inget vatten får försämras. 

År 2007 kom ett dotterdirektiv som kompletterar ramdirektivet med skydd för grundvatten 

(Direktiv 2006/118/EG). I det så kallade grundvattendirektivet ställs krav på att negativa trender 

avseende kloridhalter ska motverkas, och i områden som påverkats av saltvatteninträngning ska 

en god vattenstatus uppnås. 

2.1.2 Miljökvalitetsmål 

Enligt EG:s ramdirektiv för vatten (Direktiv 2000/60/EG) måste alla medlemsländer uppnå 

vissa miljökvalitetsmål och kraven för dessa är kopplade till andra direktiv, bland annat 

grundvattendirektivet (Direktiv 2006/118/EG). Grundvatten av god kvalitet är ett av de 16 

nationella miljökvalitetsmålen som ska uppnås till år 2020. Det omfattar såväl större grund-

vattenförekomster som mindre i t.ex. morän och urberg (SGU, 2013). Ett av miljömålets 

etappmål handlar om att grundvattennivån inte får förändras så att vattenförsörjningen påverkas 

negativt. Detta syftar till riskerna för saltvatteninträngning (Nordström, 2005). 
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2.3.3 Miljöbalken 

Enligt 9 kap. 10§ miljöbalken (MB) skall anläggningar för grundvattentäkter inrättas och 

användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Även de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB ska följas. För enskilda vattentäkter är det enligt 

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten brunnsägaren som har ansvar 

för underhåll och dricksvattenkvalitet. Det är därmed brunnsägaren som måste se till att 

olägenheter inte uppkommer för människors hälsa.  

Vattentäkter kan skyddas genom vattenskyddsområden enligt 7 kap. MB. Utöver vatten-

skyddsområden är det även viktigt att i kommunal och regional fysisk planering skydda vatten. 

I områden där det råder brist på sött grundvatten kan kommunen enligt 9 kap. 10§ MB besluta 

om tillståndsplikt för att anlägga en brunn eller enskilt avlopp. Kommunen får även föreskriva 

om anmälningsplikt för sådana anläggningar som redan finns inom angivna områden.  

2.3.4 Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning  

I Sverige betraktas dricksvatten som ett livsmedel och det är enligt livsmedelslagstiftningen den 

som producerar eller tillhandahåller ett livsmedel som är ansvarig för säkerhet och myndighets-

krav. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten gäller täkter som 

producerar mer än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer, samt om 

dricksvattnet tillhandahålls i en offentlig eller kommersiell verksamhet, då oavsett hur liten 

produktionen är.  

Mindre vattentäkter för enskild försörjning omfattas därmed inte av denna lag, utan det är 

brunnsägaren som själv ansvarar för skötsel och vattenkvalitet. I Sverige är över två miljoner 

permanentboende och fritidsboende beroende av vatten från enskilda brunnar 

(Livsmedelsverket, 2014). I Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning1 finns 

riktvärden för olika parametrar kopplade till kvaliteten (Tabell 2; Livsmedelsverket, 2015). 

Dessa riktvärden är inte lagkrav utan vägledning. Dock återfinns samma värde för klorid som 

gränsvärdet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, vilket alltså är 

ett lagkrav för större vattentäkter. 

Tabell 2: Riktvärden för klorid i dricksvatten. Grund för anmärkning: (h) = hälsomässig (e) = estetisk (t) = 

teknisk (Livsmedelsverket, 2015) 

Parameter Enhet Tjänligt med 

anmärkning 

Otjänligt Kommentar 

Klorid mg/l Cl 100 (t) 

 

 

– – – – – – – – 

300 (e, t) 

 Kan påskynda korrosionsangrepp. Halt som överstiger 

50 mg/l Cl kan indikera påverkan av salt grundvatten, 

avlopp, deponi, vägsalt eller vägdagvatten. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Risk för smakförändringar 

 

  

                                                 
1 Tidigare ansvarade Socialstyrelsen för information till enskilda dricksvattenanläggningar, men sedan 1 januari 

2014 har Livsmedelsverket övertagit detta ansvar. 
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2.4 Områdesbeskrivning – Tynningö 

Tynningö ligger i Stockholms skärgård och tillhör Vaxholms kommun, en av landets snabbast 

växande kommuner (Boman & Hansson, 2004). Ön ligger centralt med bilfärja till fastlandet 

med ca 400 permanentboende (Vaxholms stad, 2013). Av de drygt 700 fastigheter som finns på 

ön används idag ca 27 % för permanentboende (Fastighetsregistret, 2015-03-06). Resterande är 

fritidshus som används i snitt 1-2 månader/år samt helger i maj och september (Frycklund, 

2008). Det pågår dock en utveckling mot fler permanentboende, ungefär 10 fastigheter 

ombildas varje år. Liksom i stora delar av kust- och skärgårdsområdena saknas kommunalt 

vatten och avlopp (VA) och alla fastigheter har enskild dricksvattenförsörjning (Lindqvist, 

muntlig kommunikation 2014). Kommunalt VA är enligt den nuvarande översiktsplanen inte 

aktuellt för Tynningö under en lång tid framöver. Det är därför viktigt med långsiktigt hållbara 

lösningar för enskilt vatten och avlopp, vilket fastighetsägarna ansvarar för. En fördjupad 

översiktsplan ska tas fram för Tynningö där förutsättningar och behov för bland annat 

VA-försörjningen ska undersökas vidare för olika delar av ön (Vaxholms stad, 2013; 2014).  

 
Figur 5: Karta över Tynningö. © Lantmäteriet [I2014/00691]. 

Tynningö är ca 5 km2 stor och på öns inre delar finns relativt stora naturmarker och två marar. 

Myrholmsmaren och Stora maren är vattenområden som hänger samman via ett 0,5-1 meter 

djupt sund (Frycklund, 2008). De är påverkade av havsvatten med salt vatten i botten men är 

idag avsnörda från havet, även om det vid högvatten kan förekomma att havsvatten tar sig in. 

Vattenkvaliteten i mararna är bra (Holmqvist, muntlig kommunikation 2014). Tynningö har en 

lång kustlinje i förhållande till sin yta vilket gör att hälften av arean ligger närmare stranden än 

150 meter, med en ökad risk för saltvatteninträngning (Frycklund, 2008). Vid en inventering i 

augusti-september 2014 var salthalten runt Tynningö 4,3–4,4 ‰ (Schreiber & Florén, 2015).  
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2.4.1 Geologi och topografi 

Området ligger i den Mellansvenska sänkan, ett urbergsområde med svårvittrade bergarter 

under högsta kustlinjen (HK), främst gnejser och graniter (Tunemar, 2006). Topografin på 

Tynningö är varierad med höjder med mycket kalt berg (52 %) och låglänta områden med tunna 

jordlager av främst lera (27 %) och morän (11 %) (Tabell 3; Bilaga 1-3). Enligt jorddjupskartan 

(Bilaga 3) är djupet till berg som mest 10-20 meter på några enstaka platser på östra delen av 

ön. För vissa områden finns alltså mer gynnsamma förhållanden för vattenförsörjning med 

jordlager ovanpå berggrunden och hög marknivå (Frycklund, 2008).  

Tabell 3: Jordartsfördelning i markytan 

för Tynningö (från Frycklund, 2008). 

Geologi Fördelning 

Sötvatten 4 % 

Organisk jord 3 % 

Lera 27 % 

Sand 3 % 

Grus 0 % 

Morän 11 % 

Kalt berg 52 % 

 
 

Figur 6: Nettonederbördens och vattenförbrukningens 

fördelning över året i kustnära områden i mellersta 

Svealand (SGU, 2015c). 

2.4.2 Nederbörd och grundvattennivåer 

I skärgårdsregionen varierar årsnederbörden mellan 500 och 700 mm/år, samma mängder som 

i inre norra Sverige. Klimatet skiljer sig dock från fastlandet och möjligheten att magasinera 

vattnet är begränsad (Olofsson & Fleetwood, 2000). En stor del av nederbörden avdunstar även, 

så mycket som 50 % i Stockholmsregionen, och ca 40 % rinner bort som ytvatten (Sund & 

Bergman, 1980). I kustnära områden i mellersta Svealand varierar förhållandet mellan 

nettonederbörd och vattenförbrukning under året (Figur 6). 

Varje månad mäter SGU grundvattennivåerna i ett antal kontrollrör. Nivåerna i små magasin i 

Stockholmsregionen var under januari 2015 nära det normala och under februari 2015 över det 

normala (SGU 2015a, 2015b). Nederbördsmängden i januari var ca 100 mm, vilket är över det 

normala. I februari föll ca 50 mm, vilket är nära det normala (SMHI, 2015a, 2015b).  

2.4.2 Grundvattenbalans 

På uppdrag av Vaxholms stad genomfördes år 2008 en grundvattenutredning för Tynningö samt 

två närliggande öar (Frycklund, 2008). Syftet var att undersöka möjligheter för en uthållig lokal 

vattenförsörjning och ge underlag för framtida VA-behov. En balansberäkning gjordes av 

grundvattenresursens storlek ställd mot fastigheternas uttag av grundvatten. Tre olika scenarier 

beräknades med olika permanentningsgrad. Risken för saltvatteninträngning bedömdes baserat 

på de topografiska och geologiska förhållandena och den befintliga grundvattenkvaliteten 

analyserades utifrån de kloridmätningar som fanns. En grundvattenbalansberäkning ger endast 

en grov bild av grundvattenmagasinet. Resultatet visade dock att Tynningö som helhet hade en 

positiv vattenbalans, som på helårsbasis var 1,7 vilket innebär att nybildningen av grundvatten 
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är 70 % större än uttagen. Olika delar av ön har emellertid olika förutsättningar och bäst 

möjlighet för uttag fanns i öns inre delar. Vad gäller den befintliga vattenkvaliteten var 

förekomsten av förhöjda kloridhalter som störst på nordvästra delen av ön medan det längs den 

nordöstra stranden fanns flest brunnar med låga kloridhalter. Utredningen konstaterade att 

Tynningö inte skulle klara 100 % permanentboende i de 700 hus som finns, även om uttaget 

skulle koncentreras till de delar av ön med bäst förutsättningar.  

Holmstedt (2008) utförde en grundvattenbalansmodellering för Tynningö baserad på 

uppskattad grundvattenbildning och vattenuttag. Resultatet visade att Tynningö under ett år 

hade en grundvattenbildning som var tre gånger större än uttaget. Under sommaren däremot var 

uttaget två gånger större än grundvattenbildningen. 

2.4.4 Tidigare kloridmätningar 

Eftersom det på många platser i Vaxholms kommun råder brist på grundvatten och det finns 

problem med saltvatteninträngning, har kommunen beslutat att tillstånd krävs för att få anlägga 

en bergborrad grundvattentäkt eller enskilt avlopp. I tillståndsansökan ska en kloridanalys göras 

för alla vattentäkter inom 100 meters avstånd. Detta för att få kunskap om grundvatten-

situationen i området för att kunna pröva ärendet (SRMH, 2014). Tillståndsplikten infördes år 

2007 och kloridmätningar från dessa ansökningar finns samlade i kommunens kloridregister 

(Lindqvist, muntlig kommunikation 2014). Där finns även mätningar från andra tillfällen, bland 

annat två examensarbeten (Gustafsson, 2003; Holmstedt, 2008). Av alla de senaste mätningarna 

som finns i kloridregistret har 35 % förhöjda kloridhalter (≥50 mg/l) (Kloridregistret, 2015-03-

15). Observera att dessa prover är tagna olika år under olika tider på året, samt att både 

permanenta fastigheter och fritidshus är inkluderade.  

Holmstedt (2008) visade att 31 % av brunnarna på Tynningö hade en kloridhalt >50 mg/l och 

mediankloridhalten var 30 mg/l. Observera att kloridhalter på 50 mg/l inte är medräknade som 

förhöjda. Vattenproverna togs under juli och augusti. Brunnarna med låga kloridhalter låg i 

närheten av mararna och längs med öns östra kustlinje medan de med relativt höga halter 

(51-100 mg/l) låg nära kusten på öns östra och södra sida. Brunnarna med halter över 100 mg/l 

låg främst på Tynningös nordvästra udde samt längs med södra kustlinjen. Samtliga brunnar 

med höga halter utom en låg ganska nära strandlinjen och av brunnarna som låg 0-50 m från 

stranden hade 56 % förhöjda halter. Brunnar som låg lägre i terrängen hade en högre andel 

förhöjda kloridhalter. Enligt Holmstedt (2008, Bilaga 12) hade 47 % av de permanentboende 

(17 brunnar) förhöjda kloridhalter jämfört med 23 % av de fritidsboende (44 brunnar). 

Gustafsson (2003) visade att endast 11 % av brunnarna hade en kloridhalt >50 mg/l. Observera 

att kloridhalter på 50 mg/l inte är medräknade som förhöjda. Undersökningen fann inga tydliga 

kopplingar mellan kloridhalt och höjd över havet, avstånd till strand eller närhet till mararna. 

Däremot hade en något högre andel brunnar med en årlig vattenförbrukning >110 000 liter/år 

förhöjda kloridhalter än brunnar med en lägre förbrukning. 
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudie 

För att kunna besvara vilka parametrar som kan påverka kloridhalten i enskilda brunnar 

genomfördes först en litteraturstudie. Kartstudier över området (Tynningö) gjordes sedan för 

att undersöka de geologiska förutsättningar som finns vad gäller berggrund, jordarter och 

höjddata. Syftet var att förstå hur grundvattenbildningen i undersökningsområdet ser ut samt 

vilka risker för saltvatteninträngning som finns utifrån dessa förutsättningar.  

3.1.1 Källor 

Informationssökning gjordes främst i Stockholms Universitets databaser och Google Scholar. 

För att hitta relevanta studier användes sökord på både svenska och engelska, t.ex. ”saltwater 

intrusion”. Referenslistor i studier från dessa sökningar användes sedan för att hitta ytterligare 

studier. Information hämtades även från SGU:s kartdatabaser, SMHI och andra myndigheters 

hemsidor. Som källor har främst publicerade artiklar, böcker och myndighetsrapporter använts, 

samt några tidigare examensarbeten som undersökt Tynningö (Gustafsson, 2003; Holmstedt, 

2008). Opublicerade källor och internetsidor har undvikits och endast använts i enstaka fall.  

3.2 Enkätundersökning 

En enkät med frågor om brunnen och vattenförbrukningen togs fram och skickades ut 

tillsammans med en förfrågan om provtagning av brunnens vatten för kloridanalys (Bilaga 4-5). 

Enkäten utformades utifrån de uppgifter som behövdes för att kunna sätta kloridhalten i relation 

till parametrar som kan påverka saltvatteninträngning. Enkät, förfrågan om provtagning samt 

frankerat svarskuvert skickades ut i slutet av november 2014. 

Urvalet av respondenter till undersökningen gjordes utifrån kommunens fastighetsregister och 

enkäten skickades ut till totalt 155 adresser. Undersökningen är avgränsad till permanentboende 

på Tynningö och inget vidare urval har gjorts bland dessa. I de fall då fler fastigheter fanns på 

samma adress med samma ägare skickades endast en enkät. Ett antal dagar och tider för 

provtagningen angavs, både vardagar och helgdagar. För att få in fler svar skickades en 

påminnelse ut i januari 2015. Ett slumpmässigt urval gjordes bland dem som inte svarat och 

påminnelsen skickades ut till hälften av dessa. Påminnelsen innehöll ett nytt brev, enkäten samt 

frankerat svarskuvert. Ett antal nya datum för provtagning angavs. 

3.3 Insamling av vattenprover  

Insamling av vattenprover för kloridanalys gjordes under januari och februari 2015. Proverna 

togs från kökskran, utomhuskran eller direkt från brunn. För att undvika att få vatten som stått 

stilla i ledningarna spolades vattnet en stund tills temperaturen blev jämn. När provets tagits 

märktes provflaskan med datum och fastighetsnummer. Några av respondenterna kunde inte 

vara hemma och gavs då möjligheten att själva ta provet och skicka in. Två av proverna är 

därför tagna i början av mars. Prover togs även från två allmänna brunnar som tidigare varit i 

bruk men idag endast används vid t.ex. strömavbrott. 
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3.4 Analys av kloridhalt 

Att mäta kloridhalten är en av de vanligaste metoderna för att upptäcka förekomst av saltvatten 

(Boman & Hansson, 2004; Bobba, 2007). De insamlade vattenproverna analyserades i 

laboratorium med HACH-testkit för kloridbestämning, ett titreringstest där varje droppe 

silvernitrat motsvarar en viss mängd klorid (Bilaga 6). Analysen kan göras i två intervall, 

0-100 mg/l klorid och 0-400 mg/l klorid. Det är en enkel och billig metod och noggrannheten i 

analysen bedömdes vara tillräcklig. Det är även med denna metod som många av de tidigare 

kloridmätningarna inom kommunen gjorts. För att kunna avgöra vattnets ursprung krävs en mer 

detaljerad kemisk analys. Detta är dock mer kostsamt och inte relevant för denna studie.  

3.5 Statistisk analys 

Varje provtagningspunkt tilldelades ett id-nummer och en databas byggdes upp med uppgifter 

från enkätundersökningen samt resultatet från kloridanalysen (Bilaga 7). Även brunnens 

topografiska läge och avstånd till strand lades in. För de fastigheter där tidigare mätresultat 

fanns i kommunens kloridregister lades dessa in. För åtta av provpunkterna har information 

inhämtats från SGU:s brunnsarkiv. 

Korrelationsanalyser har gjorts mellan uppmätta kloridhalter och olika parametrar. Brunnarna 

har även delats in i intervall, vilka baserats dels på bakgrundsinformationen om hur de olika 

parametrarna kan påverka kloridhalten, dels på dataunderlaget för att antal brunnar i intervallen 

ska vara så jämnt som möjligt. För några av provpunkterna saknas uppgifter om vissa 

parametrar. I resultatet framgår för varje jämförelse hur många brunnar som analysen baseras 

på. Resultatet presenteras i form av tabeller och diagram.  

Det har inte varit möjligt att utifrån enkätundersökningen göra någon relevant beräkning av 

vattenförbrukningen. Eftersom endast permanentboenden har undersökts finns inga större 

skillnader i VA-standard. Som mått på vattenförbrukning har därför enbart antal personer som 

nyttjar brunnen använts. I de fall där fler fastigheter delar på en brunn men uppgift saknas om 

hur många som bor i de andra hushållen har en person lagts till per fastighet. 

Kloridhalterna har även jämförts med tidigare mätningar från Tynningö som finns i kommunens 

kloridregister. Några fastigheter har endast en mätning, medan andra har flera mätningar från 

olika år. För åtta av de provtagna brunnarna saknas tidigare kloridhalter. De tidigare 

kloridanalyser som finns är från olika tidpunkter och olika år med varierande 

nederbördsförhållanden. Från våren/försommaren 2003, sommaren 2007 och 2008 samt hösten 

2009 finns mätvärden från ett flertal provpunkter, varför jämförelser har gjorts med dessa år 

(SRMH:s kloridregister 2014-11-21). Eftersom årstid och nederbördsförhållanden påverkar 

kloridhalten har några mätvärden från dessa år, som är tagna under en annan del av året än de 

övriga, inte tagits med vid jämförelsen. De kloridmätningar som gjorts inom denna 

undersökning kommer att föras in i kommunens kloridregister. 
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3.6 Kritisk granskning av metoden 

Problem med saltvatteninträngning är som störst sommartid, framförallt i sommarhusområden 

som då får en större befolkning än under resten av året. Det är därmed främst då som 

undersökningar av problemet bör göras. Mot bakgrund av att andelen permanentboenden i 

undersökningsområdet ökar är det dock relevant att se hur vattenkvaliteten avseende kloridhalt 

ser ut även under andra delar av året. Kloridhalten kan variera under året och ett analysresultat 

av klorid säger endast hur påverkad en brunn var vid provtagningstillfället och under rådande 

förhållanden (Boman & Hansson, 2004). Detta måste beaktas såväl vid analysen av resultatet 

samt vid jämförelser med tidigare mätningar.  

Vilka provtagningspunkter som datainsamlingen baseras på är beroende av fastighetsägarnas 

tillstånd och vilja att medverka, vilket kan ses som en brist i undersökningens tillförlitlighet. 

Provtagningen var gratis för respondenterna och många tillfällen för provtagning erbjöds för att 

så många som möjligt skulle delta. Undersökningen genomfördes i samarbete med kommunens 

miljökontor och det faktum att kommunen var avsändare kan ha påverkat svarsfrekvensen både 

positivt och negativt beroende på respondenternas inställning till kommunen. Tidigare liknande 

undersökningar har haft en svarsfrekvens på ca 50 % (Lindqvist, muntlig kommunikation 

2014). Även om det inte var undersökningens huvudsyfte har enkäten och själva provtagningen 

inneburit två tillfällen att informera om grundvatten och saltvatteninträngning, och på så sätt 

bidragit till att öka medvetenheten om detta.  

Frågorna i enkäten om brunnens ålder, djup, vattenintag och vattenkapacitet kunde inte alla 

besvara, vilket förmodligen beror på att brunnarna ofta funnits där redan innan de nuvarande 

användarna flyttade dit. Bortsett från SGU:s brunnsarkiv finns inget register över enskilda 

brunnar och det är därför svårt att samla in detaljerad information om sådana utöver det som 

fastighetsägarna känner till om sina egna brunnar. Ett alternativ till enkätundersökningen hade 

varit att ställa dessa frågor vid själva provtagningen. Detta hade dock gjort provtagningen mer 

tidskrävande, såväl för provtagaren som för respondenterna. Med tillåtelse från respondenterna 

togs några av proverna från en utomhuskran när de inte var hemma. Detta hade inte varit möjligt 

om intervjuer hade använts. 
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4. Resultat och analys 
Resultatet från kloridanalys samt enkätundersökningen återfinns i Bilaga 7. Denna ligger till 

grund för de analyser som här presenteras och diskuteras utifrån följande parametrar; brunnens 

djup, ålder, höjd över havet, brunnsbottens nivå under havsytan, avstånd till strand samt antal 

personer som använder brunnen. Inom ovan angivna parametrar har de provtagna brunnarna 

grupperats i intervall för att jämföra andel förhöjda kloridhalter. Medel- och medianvärden har 

undersökts och en jämförelse med kloridhalter från tidigare år har gjorts. I de analyser där 

beräkningar har gjorts med och utan extremvärdet 680 mg/l anges detta. 

4.1 Svarsfrekvens 

Av de 155 enkäter som skickades ut besvarades 66 vilket ger en svarsfrekvens på 42,5 %. 

Enkäten skickades till alla adresser där personer enligt fastighetsregistret bor permanent. Hur 

många av dessa fastigheter som har en egen brunn finns det ingen information om. Det har 

under undersökningen visat sig att flera av dessa fastigheter delar brunn. Räknas de 13 

fastigheter där det framkommit att egen brunn saknas bort blir svarsfrekvensen 46,5 %. De två 

allmänna brunnar som provtagits är inte inräknade i svarsfrekvensen. För en av enkäterna som 

besvarades kunde inget vattenprov tas. Totalt har 67 vattenprover analyserats. De som inte har 

svarat är dels de som inte har en egen brunn utan använder en brunn på en annan fastighet. Dels 

några som var bortresta eller av annan anledning inte var hemma under undersökningsperioden. 

Utöver dessa saknas uppgifter om varför de övriga inte velat eller kunnat delta.  

4.2 Kloridhalter 

Av de 67 vattenprover som har analyserats har 24 % en förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l). Flest 

brunnar har en kloridhalt på 20-49 mg/l (Tabell 4). Lägsta uppmätta värdet är 5 mg/l, vilket är 

analysmetodens detektionsgräns, och högsta uppmätta värdet är 680 mg/l (Bilaga 7). I 

Gustafsson (2003) hade endast 11 % av brunnarna kloridhalter >50 mg/l, vilket tyder på en 

negativ trend. I Holmstedt (2008) hade 31 % av brunnarna kloridhalter >50 mg/l. Att den 

undersökningen genomfördes under sommaren, och att både permanent- och fritidshusbostäder 

undersöktes, skulle kunna förklara skillnaden.  

Tabell 4: Antal brunnar samt medel- och mediankloridhalter fördelade i intervall baserat på SGU:s tillstånds-

klassning och påverkansbedömning för grundvatten med avseende på kloridhalt (SGU, 2013). Inom parentes 

beräknat utan extremvärdet 680 mg/l. 

Klass Benämning Kloridhalt (mg/l) Antal brunnar Andel Medelkloridhalt Mediankloridhalt 

1 Låg halt <20 10 
76 % 24 mg/l 20 mg/l 

2 Måttlig halt 20-49 41 

3 Relativt hög halt 50-99 8 

24 % 
170 mg/l 

(136) 
113 mg/l 

(113) 
4 Hög halt 100-299 6 

5 Mycket hög halt ≥300 2 

  Totalt 67 100 % 59 mg/l (49) 25 mg/l (25) 

Medelvärdet för kloridhalter ligger runt 50 mg/l (59 mg/l med extremvärdet och 49 mg/l utan), 

vilket är gränsen för när vattnet anses vara saltvattenpåverkat. Medianvärdet är dock endast 

25 mg/l (Tabell 4). Både medel- och medianvärdet för brunnar med kloridhalter ≥50 mg/l ligger 

över 100 mg/l.  
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Av de 16 brunnarna med förhöjda kloridhalter har hälften halter ≥100 mg/l, vilket är 

livsmedelsverkets gränsvärde för ”tjänligt med anmärkning”. Två brunnar har halter ≥300 mg/l. 

Endast två angav i enkäten att vattnet smakade salt. Kloridhalten i dessa brunnar är 680 mg/l 

respektive 280 mg/l. Samtidigt uppmättes en kloridhalt på 300 mg/l i en annan brunn där 

respondenten angett att vattnet inte smakar salt. Detta visar på att gränsen för när vattnet smakar 

salt kan variera mellan olika individer.  

De högsta kloridhalterna uppmättes på 

nordvästra udden och längs med sydvästra 

stranden. På södra och norra delarna samt 

längs med nordöstra stranden fanns flest 

låga halter och inga halter ≥100 mg/l 

uppmättes. Detta stämmer överens med 

resultatet från grundvattenutredningen i 

Frycklund (2008) som visade att förut-

sättningarna för ytterligare vattenuttag på 

öns centrala delar var bra, medan de på öns 

nordöstra sida var måttliga, och på nord-

västra samt längs sydvästra delen av ön var 

dåliga. Figur 7: Geografisk spridning av uppmätta kloridhalter. 

4.3 Brunnens djup 

De djupare brunnarna har en högre andel förhöjda kloridhalter (Tabell 5). 29 % av brunnarna 

som är ≥60 meter har en förhöjd kloridhalt jämfört med 21 % av brunnarna som är <60 m meter 

djupa. Delas brunnarna in i intervallen ≤70 m respektive >70 m blir skillnaden större, men antal 

brunnar i respektive intervall är då ojämnt. Detta stämmer väl överrens med rekomendationen 

att inte borra djupare än 60-70 m på öar i skärgården (Olofsson & Fleetwood, 2000). När 

brunnsdjupet plottas mot kloridhalten syns ett svagt linjärt samband (Figur 8). 
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Tabell 5: Antal brunnar som är <60 m 

respektive ≥60 m djupa, samt andelen av 

dessa med förhöjda kloridhalter. Inom 

parentes beräknat utan extremvärdet 

680 mg/l. 

Brunns-
djup (m) 

Antal 
brunnar 

Antal 
brunnar 
≥50 mg/l 

Cl 

Andel 
brunnar 
≥50 mg/l 

Cl (%) 

<60 m 29 6 21 % 

≥60 m 28 8 29 % 

 

 
Figur 8: Brunnens kloridhalt i förhållande till brunnsdjupet (n=57). 

Extremvärdet 680 mg/l är med, men ligger utanför skalan som visas.  

4.4 Brunnens höjd över havet 

Brunnens höjd över havet påverkar kloridhalten. Bland brunnarna som ligger 0-10 meter över 

havet har 33 % en förhöjd kloridhalt jämfört med endast 15 % av brunnarna som ligger 

>10 meter över havet (Tabell 6). Ett svagt linjärt samband syns när kloridhalten plottas mot 

brunnens höjd över havet (Figur 9). Detta stämmer med tidigare undersökningar som visat att 

brunnens topografiska läge påverkar risken för saltvatteninträngning (Boman & Hansson, 

2004).  

Tabell 6: Antal brunnar inom intervallen 

≤10 m och >10 m över havet, samt andelen 

av dessa med förhöjda kloridhalter. Inom 

parentes beräknat utan extremvärdet 

680 mg/l.  

Höjd över 
havet (m) 

Antal 
brunnar 

Antal 
brunnar 
≥50 mg/l 

Cl 

Andel 
brunnar 
≥50 mg/l 

Cl (%) 

≤10 m 33 11 33 % 

>10 m 34 5 15 % 

 

 

 
Figur 9: Kloridhalten i förhållande till brunnens höjd över havet 

(n=67). Extremvärdet 680 mg/l är med, men ligger utanför skalan 

som visas. 
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4.5 Brunnsbottens nivå i förhållande till havsnivån 

Brunnar vars botten ligger djupare under havsytans nivå har en något högre andel förhöjda 

kloridhalter (Tabell 7). Ett svagt linjärt samband finns mellan kloridhalt och brunnsbottens nivå 

i förhållande till havsytan (Figur 10). Brunnsbottens nivå har beräknats utifrån uppgifterna om 

brunnens höjd över havet samt brunnens djup. Det finns en viss osäkerhet i båda dessa uppgifter 

varför resultatet ska tolkas med försiktighet. Eftersom grundvattenmagasinet som finns under 

öar ligger som en sötvattenskudde ovanpå saltvattnet är det inte svårt att föreställa sig att ju 

djupare under havsytan brunnsbotten ligger desto närmare det salta grundvattnet är den. Detta 

innebär att det endast krävs en liten uppkoning av gränsskiktet mellan sött och salt grundvatten 

för att saltvatten ska kunna komma in i brunnen. Ligger brunnen nära strandkanten ligger 

troligen gränsskiktet högre upp, med ökad risk för saltvattenuppträngning (se Figur 4). 

Tabell 7: Antal brunnar med brunns-

bottensnivå inom intervallen (-9)-(-40) m 

respektive (-41)-(-18) m under havsytan, 

samt andelen av dessa med förhöjda 

kloridhalter. Inom parentes beräknat utan 

extremvärdet 680 mg/l. 

 

 

 
Figur 10: Kloridhalter i förhållande till brunnsbottens nivå under 

havsytan (n=57). Extremvärdet 680 mg/l är med, men ligger utanför 

skalan som visas. 

4.6 Brunnens avstånd till strandlinjen 

Brunnens avstånd till strandlinjen tycks ha en viss inverkan på de uppmätta kloridhalterna 

(Figur 11). Bland brunnarna som ligger ≤100 m från stranden har 25 % en förhöjd kloridhalt 

jämfört med 23 % bland dem som ligger >100 m från stranden (Tabell 8). En större skillnad 

syns när brunnarna som ligger ≤100 m från stranden undersöks närmare. De som ligger 0-50 m 

från stranden har en högre andel förhöjda kloridhalter (29 %) än brunnarna som ligger 51-100 m 

från stranden (21 %) (Tabell 9). Eftersom Tynningö är en avlång ö är en stor del av fastigheterna 

belägna inom 0-150 m från strandlinjen. Dessa riskerar därmed att få in salt vatten via både 

inducerad infiltration och saltvattenuppträngning.  

  

Brunns-
bottens nivå 
under havs-

ytan (m) 

Antal 
brunnar 

Antal 
brunnar 
≥50 mg/l 

Cl 

Andel 
brunnar 
≥50 mg/l 

Cl (%) 

(-9)-(-40) 28 6 21 % 

(-41)-(-118) 28 8 29 % 



19 

 

Tabell 8: Antal brunnar som ligger ≤100 m 

respektive >100 m från strandlinjen samt 

andelen av dessa med förhöjda kloridhalter. 

Inom parentes beräknat utan extremvärdet 680 

mg/l. 

Tabell 9: Antal brunnar som ligger 0-50 m 

respektive 51-100 m från strandlinjen samt 

andelen av dessa med förhöjda kloridhalter. 

Inom parentes beräknat utan extremvärdet 680 

mg/l. 

 
Figur 11: Kloridhalter i förhållande till brunnens avstånd till 

strandlinjen (n=67). Extremvärdet 680 mg/l är med, men ligger 

utanför skalan som visas.  

 

4.7 Brunnens ålder 

Ett svagt samband mellan kloridhalt och brunnens ålder har identifierats (Tabell 10, Figur 12). 

Äldre brunnar borrades inte lika djupt som idag men jämförelsen visar trots detta att det bland 

de äldre brunnarna finns en högre andel förhöjda kloridhalter (29 %) än bland de yngre 

brunnarna (21 %). Äldre brunnar har använts under en längre tid, i vissa fall överanvänts. En 

grundare brunn har dessutom tillgång till ett mindre magasin och det är därför lättare att pumpa 

torrt tillfälligt och få in salt vatten, vilket skulle kunna förklara att en större andel av de äldre 

brunnarna har en förhöjd kloridhalt. 

Tabell 10: Antal brunnar <40 år 

respektive ≥40 år samt andelen av 

dessa med förhöjda kloridhalter. 

Brunn-
ålder 
(år) 

Antal 
brunnar 

Antal 
brunnar 

≥50 mg/l Cl 

Andel 
brunnar 

≥50 mg/l Cl 
(%) 

<40 år 28 6 21 % 

≥40 år 30 8 27 % 

 

 
Figur 12: Kloridhalter i förhållande till brunnens ålder (n=58).

  

Avstånd till 
strand (m) 

Antal 
brunnar 

Antal 
brunnar 

≥50 mg/l Cl 

Andel 
brunnar ≥50 
mg/l Cl (%) 

≤100 36 9 25 % 

>100 31 7 23 % 

Avstånd till 
strand (m) 

Antal 
brunnar 

Antal 
brunnar 

≥50 mg/l Cl 

Andel 
brunnar ≥50 
mg/l Cl (%) 

0-50 17 5 29 % 

51-100 19 4 21 % 
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4.8 Vattenförbrukning 

Bland brunnarna som används av ≥3 personer har 33 % en förhöjd kloridhalt jämfört med endast 

19 % av brunnarna som används av 1-2 personer (Tabell 11). Ett linjärt samband finns mellan 

antal personer och uppmätta kloridhalter (Figur 13). Antal personer som ett helhetsmått på hur 

stort vattenuttag som görs är en förenkling av verkligheten. VA-standard och hushållsvanor är 

faktorer som måste vägas in. Resultatet visar dock att antal personer som använder en brunn är 

en parameter som påverkar risken för saltvatteninträngning.   

Tabell 11: Antal brunnar som används av 

1-2 personer respektive ≥3 personer samt 

andelen av dessa brunnar som har förhöjda 

kloridhalter. 

Antal 
personer 

Antal 
brunnar 

Antal 
brunnar 
≥50 mg/l 

Cl  

Andel 
brunnar 

≥50 mg/l Cl 
(%) 

1-2 36 7 19 % 

≥3 24 8 33 % 

 
Figur 13: Kloridhalter i förhållande till antal personer som 

använder brunnen (n=60). Extremvärdet 680 mg/l är med, men 

ligger utanför skalan som visas. 

 

4.9 Medel- och medianvärden 

Medel- och mediankloridhalter har jämförts mellan brunnar inom de olika intervallen för 

respektive parameter (Tabell 12). Djupare brunnar har både högre medel- och mediankloridhalt 

än grundare brunnar. Brunnar som ligger lägre i terrängen har högre medel- och 

mediankloridhalt än brunnar som ligger högre över havet, även när extremvärdet utesluts. 

Brunnar vars botten ligger djupare under havsytan har högre medel- och mediankloridhalt än 

de som ligger närmare havsytan. Utesluts extremvärdet blir dock medelkloridhalten något lägre, 

men mediankloridhalten förblir högre. Brunnar som ligger nära stranden har högre 

medelkloridhalt än de som ligger längre inåt land, även utan extremvärdet. Mediankloridhalten 

är dock samma. Äldre brunnar har högre medelkloridhalt än yngre, men mediankloridhalten är 

samma. Brunnar som används av ≥3 personer har högre medelkloridhalt än brunnar som bara 

används av 1-2 personer. Mediankloridhalten är dock samma.  
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En jämförelse har även gjorts av medel- och medianvärden för respektive parameter mellan 

brunnar med kloridhalter <50 mg/l respektive ≥50 mg/l (Tabell 13). Brunnar med ≥50 mg/l 

klorid är djupare, ligger högre över havet och närmare strandlinjen och brunnsbottensnivån 

ligger djupare under havsytan än brunnar med kloridhalter <50 mg/l. De är även något äldre 

och används av fler personer, men för dessa parametrar är skillnaden väldigt liten. Underlaget 

är ojämnt fördelat mellan grupperna. En skillnad syns dock mellan medel- och medianvärdena 

för samtliga parametrar.

Tabell 12: Jämförelse av medel- och median-

kloridhalt mellan olika intervall för respektive 

parameter (n=antalet brunnar i varje grupp). Inom 

parentes beräknat utan extremvärdet 680 mg/l. 
 

Tabell 13: Jämförelse av medel- och medianvärden för 

respektive parameter mellan brunnar med kloridhalt <50 

mg/l och brunnar med kloridhalt ≥50 mg/l (n=antalet 

brunnar i varje grupp). 

 

 
 

 

 

 

  

BRUNNENS DJUP 

 <60 m (n=29) ≥60 m (n=28) 

Medelkloridhalt 52 mg/l 70 mg/l (47) 

Mediankloridhalt 25 mg/l 28 mg/l (25) 

BRUNNENS HÖJD ÖVER HAVET 

 ≤10 m (n=33) >10 m (n=34) 

Medelkloridhalt 84 mg/l (65) 34 mg/l 

Mediankloridhalt 30 mg/l (28) 25 mg/l 

BRUNNSBOTTENS NIVÅ UNDER HAVSYTAN 

 
(-9)-(-40) m 

(n=28) 
(-41)-(-118) m 

(n=28) 

Medelkloridhalt 52 mg/l 70 mg/l (48) 

Mediankloridhalt 23 mg/l 30 mg/l (30) 

BRUNNENS AVSTÅND TILL STRAND 

 
≤100 m 
(n=36) 

>100 m  
(n=31) 

Medelkloridhalt 75 mg/l (57) 40 mg/l 

Mediankloridhalt 25 mg/l (25) 25 mg/l 

BRUNNENS ÅLDER 

 <40 år (n=28) ≥40 år (n=30) 

Medelkloridhalt 45 mg/l 59 mg/l  

Mediankloridhalt 25 mg/l 25 mg/l 

Antal personer 

 
1-2 personer 

(n=36) 
≥3 personer 

(n=24) 

Medelkloridhalt 48 mg/l 77 mg/l (51) 

Mediankloridhalt 25 mg/l 25 mg/l (25) 

BRUNNENS DJUP 

 
Brunnar <50 
mg/l (n=43) 

Brunnar ≥50 
mg/l (n=14) 

Medel brunnsdjup 61 m 68 m 

Median brunnsdjup 50 m 70 m 

BRUNNENS HÖJD ÖVER HAVET 

 
Brunnar <50 
mg/l (n=51) 

Brunnar ≥50 
mg/l (n=16) 

Medel höjd över hav 14 m  10 m 

Median höjd över hav 13 m 8 m 

BRUNNSBOTTENS NIVÅ I FÖRHÅLLANDE TILL 
HAVSYTAN 

 
Brunnar <50 
mg/l (n=43) 

Brunnar ≥50 
mg/l (n=14) 

Medel brunnsbotten – 47 m – 58 m 

Median brunnsbotten – 38 m – 63 m 

AVSTÅND TILL STRAND 

 
Brunnar <50 
mg/l (n=51) 

Brunnar ≥50 
mg/l (n=16) 

Medel avstånd strand 144 m 126 m 

Median avstånd strand 100 m 88 m 

BRUNNENS ÅLDER 

 
Brunnar <50 
mg/l (n=44) 

Brunnar ≥50 
mg/l (n=14) 

Medel brunnsålder 39 år 40 år 

Median brunnsålder 40 år 42 år 

Antal personer 

 
Brunnar <50 
mg/l (n=45) 

Brunnar ≥50 
mg/l (n=15) 

Medel antal personer 3 personer 3 personer 

Median antal personer 2 personer 3 personer 
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4.10 Förändring över tid  

Kloridhalterna från tidigare år är sammanställda i datatabellen i Bilaga 7. Alla kloridhalter som 

använts vid jämförelsen med år 2007 och 2008 är mätta under sommaren. Medel- och 

mediankloridhalter är högre båda dessa år än för samma brunnar vintern 2015 (Tabell 14). 

Medel- och mediankloridhalterna våren 2003 samt hösten 2009 är däremot lägre än för samma 

brunnar vintern 2015. Detta antyder att halterna som uppmätts från alla år har påverkats av 

årstiden. På våren och hösten är grundvattennivåerna som högst, medan de under sommaren är 

som lägst. Några av brunnarna har högre halter idag än de hade sommaren 2007 alternativt 

sommaren 2008 (Bilaga 7). Även på vintern är grundvattenbildningen låg, men inte lika låg 

som under sommaren. De är därför troligt att halterna i dessa brunnar kommer att bli ännu högre 

kommande sommar.  

Tabell 14: Medel- och mediankloridhalter olika år (n=antal brunnar i 

varje grupp). Inom parentes medel- respektive medianvärdet för 

samma brunnar år 2015. 

År Medelkloridhalt Mediankloridhalt 

Vinter 2015 (n=67) 59 mg/l 25 mg/l 

Höst 2009 (n=5) 33 mg/l (35) 32 mg/l (30) 

Sommar 2008 (n=15) 69 mg/l (66) 32 mg/l (30) 

Sommar 2007 (n=13) 46 mg/l (26) 34 mg/l (25) 

Vår 2003 (n=15) 34 mg/l (38) 25 mg/l (25) 

Senaste mätning  
(olika år) (n=59) 

68 mg/l (52) 30 mg/l (25) 

Grundvattennivåerna var i april 2003 mycket under det normala 2003 (SGU, 2003) och 

motsvarar kanske därför mer normala grundvattennivåer sommartid. Medelkloridhalten var 

lägre 2003 än 2015 vilket tyder på att saltvatteninträngningen har ökat under de senaste 12 åren. 

I maj 2007 var grundvattennivåerna nära det normala (SGU, 2007) och i juni under det normala 

(SGU, 2008). Detta kan förklara att medelkloridhalten är betydligt högre 2008 än 2007. 

Observera att medelvärdena inte baseras på samma brunnar. I september 2009 var 

grundvattennivåerna nära det normala (SGU, 2009). Antal prover värdena baseras på är dock 

endast fem.  

Jämförs de uppmätta kloridhalterna med varje brunns senaste mätning framgår det att antal 

brunnar där halterna har ökat är ungefär lika många som antal brunnar där halterna har minskat. 

I några få brunnar är halterna oförändrade (Bilaga 7). De tidigare mätningarna är från olika år 

och olika årstider, vilket gör det svårt att göra någon helhetsbedömning av förändringen över 

tid. Jämförs medel- och mediankloridhalten mellan samtliga brunnar där tidigare värden finns 

är de idag lägre, vilket skulle kunna förklaras av att de flesta tidigare mätningarna har gjorts 

sommartid. Det är dock svårt att säga något vidare om detta eftersom proverna är tagna vi så 

många olika tidpunkter.  
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5. Diskussion  
Det går inte att inom ramen för denna undersökning besvara exakt hur saltvatteninträngningen 

på Tynningö äger rum, för det krävs längre fältstudier. Kloridanalyserna har dock gett en ögon-

blicksbild av grundvattensituationen på Tynningö. Tillsammans med den samlade kunskapen 

om parametrar som påverkar saltvatteninträngning samt bakgrundsinformationen om Tynningö 

kan teoretiska spekulationer göras om varför vissa brunnar har högre kloridhalt och hur denna 

påverkan äger rum. 

Brunnens djup, ålder, höjd över havet, närhet till strandlinjen, brunnsbottens nivå under 

havsytan samt antal personer som använder brunnen är parametrar som påverkar risken för 

saltvatteninträngning. Även om underlaget är litet syns samband för samtliga undersökta 

parametrar. När brunnar med kloridhalter <50 mg/l ställdes mot brunnar med förhöjda 

kloridhalter (≥50 mg/l) visade det sig att brunnarna med förhöjda kloridhalter är något djupare, 

äldre, ligger närmare strandlinjen och lägre i terrängen och brunnsbottens nivå ligger djupare 

under havsytan. Eftersom antalet brunnar är ojämnt fördelat mellan grupperna måste detta 

tolkas med försiktighet, men att en skillnad syns mellan grupperna för samtliga parametrar 

bekräftar vetskapen om att dessa påverkar risken för saltvatteninträngning.  

Nederbörd och grundvattennivåer var nära eller något över det normala i regionen vid 

tidpunkten för provtagningen. Medel- och medianvärden för de uppmätta kloridhalterna skulle 

därför kunna användas som referens för vinterhalvåret att jämföra framtida undersökningar 

med. Det vore intressant att analysera kloridhalterna även sommartid i de undersökta brunnarna 

för att studera närmare hur de förändras under året och få en fördjupad bild av problemets 

omfattning. Vid jämförelserna med mätningar från andra årstider och år framkom att medel- 

och mediankloridhalterna var högre sommartid och lägre på hösten. Det är därför troligt att en 

högre andel brunnar kommer att ha förhöjda halter kommande sommar.  

En kloridkoncentration ≥100 mg/l medför risk för korrosion på ledningar. Eftersom vattnet 

smakar salt först vid halter kring 300 mg/l går det inte att förlita sig på smaken som ett sätt att 

avgöra om brunnen är saltvattenpåverkad. Därför är det viktigt att testa brunnens vatten ibland 

så att förhöjda halter kan upptäckas i tid för att undvika att förvärra problemet ytterligare. Den 

brunn som hade högst kloridhalt (680 mg/l) har haft problem länge. Vattnet smakar salt och 

hushållet använder därför vatten från en brunn på en annan fastighet för mat och dryck samt 

regnvatten till att vattna blommor och till husdjuren. Brunnen används av fler permanent-

fastigheter och det är därför troligt att ett alltför stort vattenuttag är orsaken till den höga 

kloridhalten. Eftersom stora koncentrerade vattenuttag ökar risken för saltvatteninträngning är 

det bättre med fler spridda brunnar.  

Tunna jordtäcken och små lagringsmöjligheter i kust- och skärgårdsområden gör att mängden 

grundvatten är begränsad. När fler människor bosätter sig permanent i dessa områden ökar 

trycket på grundvattnet. Brunnar som tidigare har använts i liten skala ska nu försörja fler och 

större vattenuttag ökar risken för saltvatteninträngning. Tynningö utgörs i huvudsak av berg 

vilket gör att grundvattenmagasinet är begränsat. Den grundvattenutredning som gjorts 

(Frycklund, 2008) visade på en positiv grundvattenbalans, men att ön inte skulle klara en 
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100-procentig permanentering. Eftersom förutsättningarna skiljer sig inom öns olika delar, 

beroende bland annat på topografi, är det viktigt att tänka på vart nya brunnar och 

avloppsanläggningar anläggs samt hur många personer en brunn ska försörja.  

För att få borra en ny brunn krävs idag tillstånd från kommunen samt att kloridhalten i 

omgivande brunnar mäts. Vid den bedömningen skulle kommunen även kunna väga in fler 

aspekter, som t.ex. att ange som villkor att brunnen inte får borras djupare än 60-70 m. Brunnens 

djup måste dock sättas i relation till var i terrängen den ligger. En brunn som ligger högt över 

havet borde kunna borras djupare än en lågt i terrängen. Därför är brunnsbottens nivå i 

förhållande till havsytan egentligen en bättre parameter att undersöka. Att ange villkor för 

tillstånd är inget som görs idag för dricksvattenbrunnar. Vid tillstånd för energibrunn däremot 

ställs krav på att inte borra djupare än ca 120 m och behövs djupare hål ska istället fler hål 

borras (Lindqvist, muntlig kommunikation 2015). Att införa sådana villkor även för 

dricksvattenbrunnar skulle kunna ge en bättre helhetsbild vid bedömningen om och var det är 

lämpligt att anlägga nya brunnar. Framförallt för de delar av Tynningö där problemen med 

saltvatteninträngning är större, så att grundvattensituationen i området inte försämras. Antalet 

nya brunnar är dock litet, ca fem varje år i hela kommunen. De flesta brunnar är redan befintliga, 

varför fokus kanske främst bör läggas på vattenförbrukningen.  

Att minska risken för saltvatteninträngning handlar främst om att begränsa själva vattenuttaget, 

framförallt att undvika stora uttag under kort tid. Duschen är den enskilt största 

vattenförbrukaren i ett hushåll (Lindqvist, muntlig kommunikation 2015-04-21) och att byta till 

snålspolande duschmunstycke är därför en bra åtgärd. Även snålspolande toaletter och andra 

WC-lösningar än vattentoaletter kan minska vattenförbrukningen. Det är större risk att 

grundvattennivån sänks vid stora uttag under kort tid och ett bra sätt att sprida uttaget är genom 

mjukt upptag. En pump med låg kapacitet placeras då i brunnen som långsamt fyller en 

lågreservoar, varifrån vattnet pumpas vidare till hushållet. Även genom att placera pumpen 

högre upp i brunnen kan risken att få in saltvatten minska. Andra åtgärder kan vara att öka 

vattentillgången genom att samla regnvatten eller att installera en anläggning för att avsalta 

havsvatten.  

De flesta fastighetsägarna i området verkar medvetna om att deras dricksvatten inte är en 

oändlig resurs. Flera har erfarit att brunnen sinat på sommaren och de flesta är rädda om sitt 

dricksvatten. Nästan alla har vid frågan om tillgång sagt att de inte har haft några problem med 

tillgången. Det har dock framkommit att det vid perioder med lite nederbörd finns en oro och 

att vattnet används mer sparsamt då, exempelvis genom att inte tvätta och diska samtidigt. 

Vattenförbrukningen anpassas därmed i vissa fall efter förväntad tillgång. Oron tycks dock mer 

handla om att brunnen ska sina än att vattnet ska bli saltvattenpåverkat.  

SGU publicerar varje månad grundvattennivåer i små magasin på sin hemsida, information som 

är avsedd som stöd till dem med egna brunnar (SGU, 2015a). Att nå ut med den informationen 

till fler fastighetsägare, för att undvika att för stora vattenuttag görs när grundvattennivåerna är 

lägre än normalt, skulle kunna bidra till en mer medveten vattenanvändning och minska risken 

för saltvatteninträngning. Att informera om grundvattennivåerna via kommunens hemsida 

och/eller lokaltidningen kulle kunna vara ett sätt att nå ut till fler. 
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Den information som finns om befintliga brunnar är bristfällig. Bortsett från SGU:s brunnsarkiv 

finns inget register över enskilda brunnar, vilket gör det svårt att samla in detaljerad information 

om dessa utöver det som fastighetsägarna känner till om sina egna brunnar. Enskilda brunnar 

försörjer en stor del av Sveriges befolkning med dricksvatten och ett stort ansvar läggs på 

människor utan att det finns möjlighet att i ett större sammanhang studera problem kopplade 

till enskild dricksvattenförsörjning. I många områden är brunnar borrade innan brunnsarkivet 

etablerades och därför saknas information om många av dessa. Endast åtta av 67 undersökta 

brunnar på Tynningö fanns t.ex. med. Kommunen får enligt miljöbalken föreskriva om 

anmälningsplikt för befintliga anläggningar, något som skulle underlätta bedömningen av 

dricksvattensituationen i ett område. För att införa en sådan anmälningsplikt behöver dock 

kommunen resurser och det kan vara svårt att få fastighetsägare att anmäla sina brunnar. Ett 

alternativ vore att göra en inventering och på så sätt få in information om befintliga brunnar, 

utan att göra det till ett krav för fastighetsägarna. Det är dock en tidskrävande metod, speciellt 

med tanke på de många fritidshus som bebos oregelbundet.  

Saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar är ett problem som framförallt handlar om ett 

överutnyttjande av en begränsad resurs. När salt vatten väl har kommit in i brunnen tar det lång 

tid innan den är återställd, om den ens kan bli det. Om grundvattnet i kust- och 

skärgårdsområden ska räcka till fler människor i framtiden krävs en ökad medvetenhet om detta. 

Att med jämna mellanrum informera om riskerna för saltvatteninträngning i dessa områden 

skulle kunna öka kunskapen och på så sätt verka förebyggande. Många av de boende på 

Tynningö vill ha kommunalt vatten, men eftersom det inte finns planer för det inom någon nära 

framtid är det viktigt att hushålla med och skydda den vattenresurs som faktiskt finns. Att fler 

bosätter sig permanent i områden som Tynningö samtidigt som klimatförändringarna kan 

komma att innebära försämrade möjligheter att använda grundvattnet är viktigt att beakta för 

en framtida hållbar dricksvattenförsörjning. 
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6. Slutsatser 
 

 Av 67 undersökta brunnar på Tynningö har 24 % förhöjda kloridhalter (≥50 mg/l). 

 Parametrarna brunnens djup, ålder, höjd över havet, avstånd till strand, brunnsbottens 

nivå under havsytan samt antal personer som använder brunnen påverkar i olika grad 

risken för saltvatteninträngning.  

 Några delar av Tynningö har fler brunnar med förhöjda kloridhalter. Dessa ligger främst 

på nordvästra udden och längs med södra stranden, områden som enligt grundvatten-

utredningen (Frycklund, 2008) har dåliga möjligheter för ytterligare vattenuttag. 

 Jämförelsen med tidigare kloridmätningar har bekräftat vetskapen om att kloridhalterna 

påverkas av årstid med högre halter på sommaren. Undersökningen genomfördes under 

vintern och det är därför troligt att kloridhalterna kommer att vara högre kommande 

sommar.  

 Att kommunen beslutat att kloridhalter måste undersökas i omgivande brunnar innan 

nya brunnar och avloppsanläggningar får anläggas är ett bra steg för att få kunskap om 

grundvattensituationen. Den information som finns om befintliga brunnar är bristfällig. 

Ett ytterligare steg vore därför att även införa anmälningsplikt för redan befintliga 

brunnar, alternativt inventera dessa, för att få en bättre uppfattning om hur många som 

används och hur spridningen ser ut. Att med jämna mellanrum informera om riskerna 

för saltvatteninträngning i riskområden skulle dessutom kunna öka kunskapen och på 

så sätt verka förebyggande.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Berggrundskarta Tynningö 
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Bilaga 2: Jordartskarta Tynningö 
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Bilaga 3: Jorddjupskarta Tynningö 
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Bilaga 4: Brev till fastighetsägare 

 

Undersökning av saltvatteninträngning i enskilda brunnar 

 

Saltvatteninträngning i sötvattenbrunnar är ett ökande problem i stora delar av Stockholms skärgård. En förhöjd 

salthalt i en dricksvattenbrunn kan både innebära risk för smakförändringar och ökad korrosion av 

vattenledningar. Det är även en indikation på att uttaget av vatten är större än nybildningen av grundvatten i 

området.  

I samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kommer jag under vintern att göra en 

undersökning av salthalten i brunnar på Tynningö. Undersökningen är en del av mitt examensarbete och 

provtagningen kommer att ingå i kommunens kloridregister. Jag är tacksam om jag under januari eller februari 

månad får hämta ett vattenprov från er brunn. Provtagningen tar endast ett par minuter och innebär att en liten 

flaska fylls med vatten från kökskranen i bostaden, alternativt från en kran utanpå huset. Provtagningen kommer 

att ske främst under kvällstid och veckoslut.  

Om ni vill vara med i undersökningen så fyll i det bifogade frågeformuläret och skicka in det i det adresserade 

och frankerade kuvertet, senast 2014-12-19. I frågeformuläret finns även förslag på ett antal dagar för 

provtagning, kryssa i vilka dagar som passar er. Om det går bra att jag tar ett vattenprov från en kran utanpå 

huset när ni inte är hemma behöver jag er tillåtelse och ber er att fylla i detta i frågeformuläret. Vill ni ta del av 

provresultatet så fyller ni i er mailadress i frågeformuläret. 

Undrar ni över något som rör undersökningen eller själva provtagningen, kontakta oss: 

 

Examensarbetare: 

Malin Söderholm, student Stockholms Universitet 

e-post: malin.soderholm@taby.se 

telefon: 073 – 996 52 99 

 

Handledare på miljökontoret: 

Lars Lindqvist, Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

e-post: lars.lindqvist@srmh.se 

telefon: 08 – 758 15 76 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Malin Söderholm 

Stockholms universitet 

 

Lars Lindqvist   

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 

 

 

För mer information om dricksvattenkvalitet och enskild brunn, läs gärna Livsmedelsverkets råd om enskild 

dricksvattenförsörjning samt handboken Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar på 

Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se  dricksvatten  egen brunn  
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Bilaga 5: Frågeformulär till fastighetsägare 

 
Frågeformulär om vattenförbrukningen och brunnen på er fastighet 
Svara på de frågor du/ni kan, skicka sedan tillbaka i det adresserade och frankerade kuvertet  

senast 2014-12-19. 

 

Namn: 

Adress: 

Postnummer:                                   Postort: 

Fastighetsbeteckning: 

Telefonnummer: 

Mailadress: 

 

1. Typ av boende: 

□ Permanent boende □ Fritidshus som används ca _______veckor/år  

2. Typ av brunn: 

□ Bergborrad brunn □ Grävd brunn 

3. Brunnens ålder: ____________år 

 

4. Hur många personer använder vatten från brunnen? _____________ 

 

5. Används brunnen av fler fastigheter? 

□ Ja  Antal anslutna fastigheter_______ 

 Ange vilka fastigheter alternativt namn på vattenförening______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

□ Nej  

 

6. Hur djup är brunnen? _______________meter 

 

7. På vilket djup tas vattnet? _______________meter 

 

8. Vilken vattenmängd kan maximalt tas ut från brunnen? _______________liter/timme 

 

9. Har ni någon form av filter eller annan behandling av vattnet? 

□ Ja  Typ av behandling/filtrering: ____________________________ 

□ Nej  

□ Vet ej  
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10. Är vatten indraget i huset? 

□ Ja □ Nej 

 
11. Installationer i huset 

□ Diskbänk (kök) 

□ Tvättmaskin 

□ Vattentoalett (WC) 

□ Tvättställ (badrum) 

 

□ Diskmaskin 

□ Dusch 

□ Badkar 

□ Kran/pump utanpå huset

12. Andra typer av vattenanvändning (trädgårdsbevattning, pool etc.):_______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

13. Beskriv dricksvattnets egenskaper (smak, färg, lukt, variation i tillgång på vatten, förändring av 

vattenkvaliteten etc.):________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

14. Har ni haft problem med att vattnet smakar salt? 

□ Ja □ Nej 

 

Dagar för provtagning  

Nedan följer ett antal dagar då jag kan hämta ert vattenprov. Kryssa i en eller flera dagar då ni kan. 

□ Onsdag 14/1 kl. 18-21 

□ Lördag 17/1 kl. 11-15 

□ Tisdag 20/1 kl. 18-21 

□ Fredag 23/1 kl. 18-21 

□ Måndag 26/1 kl. 18-21 

□ Torsdag 29/1 kl. 18-21 

□ Söndag 1/2 kl. 11-15 

□ Onsdag 4/2 kl. 18-21 

□ Lördag 7/2 kl. 11-15 

□ Tisdag 10/2 kl. 18-21 

□ Lördag 14/2 kl. 11-15 

□ Måndag 16/2 kl. 18-2 

 

 

Tillåtelse att ta vattenprov 

Jag behöver er tillåtelse att ta vattenprov från kran utanpå huset, om en sådan finns på er fastighet. Om ni tycker 

att det är okej att jag går in på er fastighet och tar ett vattenprov även om ni inte är hemma så svarar ni ja, om det 

inte är okej svarar ni nej.  

□ Ja □ Nej 

 

Namnteckning: ________________________________________ 

 

 

 

Tack för din/er medverkan! 
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Bilaga 6. Kloridanalys - HACH Test Kit 8-P Chloride low 

HACH testkit 8-P chloride low är ett titreringstest med silvernitrat där varje droppe motsvarar 

en viss mängd klorid. Ett reagenspulver (Chloride 2 indicator) tillsätts i vattenprovet för att 

detektera färgomslaget som sker när mängden silvernitrat motsvarar mängden klorid i vattnet. 

För testintervallet 0-100 mg/l motsvarar varje droppe silvernitrat 5 mg/l, för intervallet 

0-400 mg/l motsvarar varje droppe 20 mg/l. Detta innebär att metodens noggrannhet varierar 

beroende på vilket testintervall som används samt den individuella bedömningen av när 

färgomslag sker. I det låga intervallet kan som lägst 5 mg/l klorid detekteras och i det höga 

intervallet kan som lägst 20 mg/l klorid detekteras.  

Instruktioner till HACH Test Kit 8-P Chloride low (HACH Company, 1988) 

Lågt område, 0-100 mg/l klorid 

1. Fyll den fyrkantiga blandflaskan till 23 ml-märket med provvatten. 

2. Tillsätt innehållet från en reagenskudde Chloride 2 indikator. Skaka om väl. 

3. Tillsätt silvernitratlösningen droppvis. Håll droppröret vertikalt och blanda in varje 

droppe noggrant. Räkna dropparna. Avbryt tillsatsen när provets färg just går över från 

gult till rödbrunt. 

4. Vattenprovets kloridhalt i mg/l erhålls som antalet droppar x 5. 

Högt område, 0-400 mg/l klorid 

1. Fyll plastmätröret fullt med provvatten och för över till blandflaskan. 

2. Tillsätt innehållet från en reagenskudde Chloride 2 indikator. Skaka om väl. 

3. Tillsätt silvernitratlösningen droppvis. Håll droppröret vertikalt och blanda in varje 

droppe noggrant. Räkna dropparna. Avbryt tillsatsen när provets färg just går över från 

gult till rödbrunt. 

4. Vattenprovets kloridhalt i mg/l erhålls som antalet droppar x 20. 
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Bilaga 7: Grunddata 

Brunnens djup, vattenintag, brunnsålder, antal personer samt vattenkapacitet baseras på 

uppgifter från enkätundersökningen. Brunnens höjd över havet och avstånd till strand är 

beräknat utifrån var fastigheten ligger samt höjdkurvor i kommunens fastighetskarta i 

programmet Solen. Brunnsbottens nivå under havsytan är beräknat utifrån brunnens höjd över 

havet och brunnens djup. De tidigare kloridhalter som anges är de senaste som finns i 

kloridregistret. Dessa är från olika år, vilket anges inom parentes. I de fall ytterligare mätning 

finns från år 2003, 2007, 2008 eller 2009 visas även dessa. De värden som är fetstilta ligger till 

grund för jämförelsen i avsnitt 4.10 Förändring över tid. Brunn 67 och 68 är allmänna brunnar. 

Prov-
id 

Höjd 
över 

havet 
(m) 

Brunns- 
djup 
(m) 

Brunns-
bottens 

nivå 
under 

havsytan 
 (m) 

Vatten-
intag  
(m) 

Brunns-
ålder  
(år) 

Avstånd 
till strand  

(m) 

Antal 
personer 

Max. 
vatten-

kapacitet 
(liter/h) 

Kloridhalt tidigare 
mätning (olika år) 

(mg/l) 

Kloridhalt 
2015 
(mg/l) 

Prov-
datum 
2015 

1 27 100 – 73 75 32 200 3     

2 12 45 – 33 42,5 48 220 2 120 370 (2009) 240 1/2 

3 4 25 – 21 25 28 30 2  30 (2003) 10 17/1 

4 3    40 35 3   15 16/2 

5 17 100 – 83  35 135 1  93 (2010) 65 1/2 

6 6 35 – 29 30 50 30 2   10 22/2 

7 2 58 – 56 55 39 15 2  27 (2007) 30 12/3 

8 4    80 35 3  15 (2003) 20 20/1 

9 8 78 – 70 70  100 7 600 760 (2009) 680* 20/1 

10 9 50 – 41 40 30 35 3   25 24/2 

11 8 28 – 20 20 60 100 2  76 (2007) 25 17/1 

12 5 85 – 80  9 35 4 100 140 (2008) 40 10/3 

13 10 35 – 25 31 50 60 2-3 2000 32 (2008) 20 1/2 

14 9 75 – 66 75 50 55   55 (2008) 220 1/2 

15 14 30 – 16   110 3  19 (2009) 20 20/1 

16 7    43 75 5  45 (2009) 65 1/2 

17 5 42 – 37 31 11 75 4 500 20 (2003) 20 17/1 

18 15 85 – 70 43 30 55 2  105 (2007) 30 20/1 

19 9 70 – 61 45 18 55 2 225 75 (2008) 40 16/2 

20 1 80 – 79  38 45   120 (2005) 20 20/1 

21 11     88 2  15 (2003),  26 (2007) 20 24/2 

22 5 70 – 65  60 45 2  20 (2003), 25 (2009) 25 17/1 

23 4 35 – 31  50 35 1  300 (2011) 280 16/2 

24 6 37 – 31 30 45 110 2 600 30 (2011) 25 17/1 

25 14 50 – 36 45 50 110 4 80  50 25/2 

26 7 48 – 41  37 100 2 1200 30 (2003), 34 (2009) 40 1/2 

27 10    30 40 3  70 (1994) 220 20/1 

28 21 45 – 24 40 12 85 2 40 50 (2003) 35 1/2 

29 5 64 – 59  30 510 2 150 55 (2003) 160 24/2 

30 4 50 – 46  50 30 1  90 (2007) 30 17/1 

31 13 90 – 77 85 65 100 4 400 25 (2003) 25 16/2 

32 24 90 – 66 80 30 135 2  40 (2003), 22 (2009) 25 1/2 

33 24 90 – 66 80 28 200 1 47 20 (2003), 25 (2009) 20 16/2 

34 19 58 – 39   210 4  30 (2003) 55 14/1 

35 27 100 – 73 40 45 490   20 (2003), 40 (2004) 20 14/1 

36 20     270 1  15 (2008), 8,9 (2010) 20 17/1 

37 23 40 – 17 34 55 190 3 20 31 (2008) 30 16/2 

38 19     100 2  10 (2009) 25 1/2 

39 9 30 – 21 6 30 240 2-3  25 (2005) 20 17/1 

40 29 100 – 71 94 45 165 1  25 (2008), 4,6 (2011) 5 1/2 

41 20     135 2 100 27 (2007) 45 1/2 

42 22 60 – 38 55 40 135 2  25 (2003),19 (2007) 25 24/2 

43 17 100 – 83 85 25 180 2  42 (2010) 55 17/1 

44 28 70 – 42  55 330 2  15 (2008) 25 20/1 

45 24 60 – 36 55 40 300 1 500 32 (2009) 30 20/1 

46 10 105 – 95 90 8 50  120  20 16/2 

47 4 40 – 36 5 59 50 3 1300 155 (2008) 300 16/2 

48 15 35 – 20 20 70 330 2 3000 13 (2008), 14 (2011) 15 1/2 
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Prov-
id 

Höjd 
över 

havet 
(m) 

Brunns- 
djup 
(m) 

Brunns-
bottens 

nivå 
under 

havsytan 
 (m) 

Vatten-
intag  
(m) 

Brunns-
ålder  
(år) 

Avstånd 
till strand  

(m) 

Antal 
personer 

Max. 
vatten-

kapacitet 
(liter/h) 

Kloridhalt tidigare 
mätning (olika år) 

(mg/l) 

Kloridhalt 
2015 
(mg/l) 

Prov-
datum 
2015 

49 15 40 – 25 35 35 90 1  26 (2007) 20 14/1 

50 30 65 – 35  50 400 2  12 (2009) 20 16/2 

51 34 50 – 16 50  450 1  16 (2009) 20 16/2 

52 7 16 – 9  50 160 3  56 (2010) 60 16/2 

53 6 85 – 79 70 40 55 4  55 (2003), 50 (2008)  50 14/1 

54 12 40 – 28 35 50 250 2 2000 7 (2009) 15 1/2 

55 10     125   45 (2007) 10 1/2 

56 18    40 140 4  40 (2003), 65 (2007) 35 16/2 

57 5 34 – 29 30 10 95 3 720 20 (2010) 25 14/1 

58 6 41 – 35  35 60 2 1000 34 (2007), 35 (2008) 35 1/2 

59 11 115 – 104 90 25 55 4 
1500 

15 (2003), 41 (2007), 
20 (2008) 

20 1/2 

60 22 140 – 118 135 30 90 9   20 20/1 

61 8 100 – 92 100 20 50 2  80 (2003), 51 (2009) 55 1/2 

62 7 100 – 93  25 25 2  360 (2008) 160 17/1 

63 25 90 – 65  22 210 4  30 (2007) 25 17/1 

64 21 50 – 29 55 17 300 4 500 7,8 (2009) 15 1/2 

65 16 40 – 24 38 22 300 3 
1000 

8 (2007), 15 (2008), 
9,2 (2009) 

15 1/2 

66 8 40 – 32 35 70 30 5 80 7,3 (2014) 15 20/1 

67 18 70 – 52  50 225    40 1/2 

68 13 70 – 57  50 165    30 1/2 

 
*680 mg/l: Inget färgomslag skedde i intervall 0-400. Provet späddes med avjoniserat vatten (hälften) och 

analyserades i intervallet 0-400. Resultatet multiplicerades med två. 

 

 




