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Abstract
Continuous access to healthy, clean and good-tasting drinking-water is perceived as obvious for many people in 
Sweden. The total regeneration of water is currently not a problem in Sweden if uneven distribution and local 
quality problems are not accounted for. Many regions are supplied with drinking water from one of Sweden’s 
around 2000 water treatment plants. Other water consumers get their water from private wells, while others get 
water access via community-owned distribution systems. Sometimes communities that do not have their own 
water supply can get water supply through a public distribution system. In the municipality of Vaxholm almost 
30 small communities get their water from the water treatment plant (WTP) Görvälnverket, which is owned and 
operated by a municipal association called Norrvatten AB. Norrvatten AB redistributes the treated drinking 
water. In Vaxholm, Roslagsvatten AB is the legal principal of water and sewage. Roslagsvatten AB distributes 
water to water consumers in the municipality of Vaxholm. 

The WTP treats (purifies) the surface water from the water source (in this case Mälaren) in order to provide a 
good quality drinking water seen from both a chemical and microbiological point of view. Under these circum-
stances, could the water communities be complacent that they have a good quality drinking water? Södra 
Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) is the local health protection agency responsible for control 
and enforcement of drinking water communities in Vaxholm. After having performed pilot inspections at the 
water communities, SRMH drew attention to some assumed risks and deficiencies with routines and water pipe 
installations. In the drinking water distribution systems research field, factors influencing microbiological 
presence and growth are investigated. In the view of selected portions from this research field, I have created an 
analytical framework to be able to evaluate some kind of microbiological risks in the communities’ water 
distribution systems. Besides this, some microbiological analyzes are made to compare with assessed risk. In 
addition to studied protocols from inspections of the communities, some minor interviews are made with water 
consumers and persons responsible for plumbing in the communities. To assess whether potential quality 
problems occur, secondary historical quality analysis data from Norrvatten AB is used. Quality data from 
directly after treatment at the WTP, from a water tower “halfway” to Vaxholm, and from a reference location in 
Vaxholm is used. Swedish and European Union legal framework of relevance regarding drinking water is 
studied to find out relevant legal quality requirements with regards to the communities. 

The result gently suggests that identified risks but also water temperature and investigated microbiological qua-
lity (culturable microorganisms; HPC counts, 22 °C, 3 days) in the study to some extent differ between different 
types of communities. For communities with full-year water supply, the problems seem to be less. On the contra-
ry, for communities with supply only during summer, problems seem to be greater. Problems also seem to exist 
for communities where holiday residences exist. Differences in the number of slower growing microorganisms 
(HPC counts, 22 °C, 7 days) between community types is more uncertain. 

The microbiological quality of drinking water is regulated by Swedish national regulations and by European 
Union’s drinking water directive. All parties must ensure that quality standards are met in each distribution 
network. Backflow of water from communities’ distribution networks does not seem to be regulated by the 
Swedish law on public water services and thus neither by the local regulatory called “ABVA” for Vaxholm. 
According to my interpretation of the regulations, the respective owners of the distribution networks are 
responsible for if quality is adversely affected in its own network if backflow occurs from the receiving party. 

In the discussions chapter, temperature and HPC counts are compared between studied communities and 
Norrvatten’s peripheral municipalities to assess if differences exist. 

Keywords 

drinking water distribution system, microbiology, microbiological risk, drinking water, distribution facility, 
community, community-owned distribution system, surface water, esthetical quality, legal, control, enforcement 
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Sammanfattning 

Att ha ständig tillgång till ett hälsosamt, rent och gärna gott dricksvatten tas idag ofta som självklart av många 
människor i Sverige. Sveriges sammanlagda nybildning av vatten innebär idag inga problem för dricksvatten-
försörjningen om man bortser från ojämn fördelning av vattentillgångar samt lokala kvalitetsproblem. Många 
områden förses med dricksvatten från något av landets omkring 2000 vattenverk. En del får sitt vatten från 
enskilda brunnar, medan vissa har löst vattenfrågan tillsammans med andra i samfälligheter. Vissa samfälligheter 
som inte har någon egen vattentäkt kan ibland förses med vatten från ett allmänt distributionsnät. I Vaxholms 
kommun finns nära ett 30-tal samfälligheter som får sitt vatten från Görvälnverket i Järfälla kommun vilket ägs 
och drivs av kommunalförbundet Norrvatten AB. Behandlat dricksvatten distribueras vidare av Norrvatten AB. I 
Vaxholms kommun är Vaxholmsvatten AB/ Roslagsvatten AB VA-huvudman och förvaltar kommunens 
allmänna VA-anläggning. Roslagsvatten AB levererar vatten till vattenkonsumenter som är anslutna till det 
allmänna VA-nätet i Vaxholms kommun, men bolaget levererar även dricksvatten till nämnda samfälligheter.  

Vattenverket behandlar (renar) det så kallade råvattnet från vattentäkten (i detta fall Mälaren) för att åstadkomma 
ett kvalitetsmässigt bra dricksvatten sett ur såväl kemisk som ur mikrobiologisk synvinkel. Kan då dricksvatten-
samfälligheterna slå sig till ro med att de har ett dricksvatten av god kvalitet? SRMH bedriver kontroll och till-
syn av dricksvattensamfälligheterna och deras distributionsanläggningar. SRMH har gjort sina första pilotinspek-
tioner hos samfälligheterna och uppmärksammat ett antal förmodade brister med vissa rutiner och installationer. 
I forskningsfältet kring distributionsanläggningar för dricksvatten studeras bland annat faktorer som påverkar 
mikrobiologisk förekomst och tillväxt i distributionsanläggningar. Mot bakgrund av utvalda delar ur detta forsk-
ningsfält har jag skapat ett analytiskt ramverk för att söka värdera mikrobiologiska risker i samfälligheternas dis-
tributionsanläggningar. Förutom detta görs några typer av mikrobiologiska analyser för att jämföra med uppskat-
tad risk. Förutom protokoll från SRMH:s inspektioner av samfälligheterna görs små intervjuer av vattenkonsu-
menter och samfällighetsansvariga. För att se var eventuella kvalitetsproblem uppstår används sekundärdata från 
Norrvatten som beskriver kvalitet efter vattenverkets behandling och kvalitet vid ett vattentorn på ”halva vägen” 
samt vid en referenspunkt i Vaxholm. Relevant dricksvattenjuridik studeras också för att ta reda på vem som 
ansvarar för vad samt för att se vilka kvalitetskrav som är relevanta avseende samfälligheterna. 

Resultatet antyder försiktigt att riskerna men även vattentemperaturen samt den mikrobiologiska vattenkvaliteten 
(odlingsbara mikroorganismer) i undersökningen till viss del skiljer mellan olika typer av samfälligheter. För 
samfälligheter med året-runt-vatten verkar problemen vara mindre, medan för samfälligheter som endast har 
sommarvatten verkar det finnas fler risker. Det senare verkar även gälla för samfälligheter där fritidsbostäder 
ingår. Skillnader i antal långsamväxande mikroorganismer mellan olika samfällighetstyper är dock mer osäkra. 

Kvalitetsreglerna avseende mikrobiologi i samfällighetsnätet och i det allmänna nätet styrs av livsmedelsverkets 
föreskrifter och EU:s dricksvattendirektiv och alla parter måste försäkra sig om att kvalitetskraven uppfylls inom 
respektive distributionsnät. Återströmning av vatten från samfälligheter till den allmänna distributionsanläggnin-
gen verkar inte kunna regleras av lagen om allmänna vattentjänster och därmed ej heller av det lokala regelverket 
ABVA för Vaxholm. Enligt min tolkning av regelverket är respektive ägare av distributionsnäten ansvariga för 
om kvaliteten påverkas i det egna nätet när/om återströmning sker från mottagande part. 

I diskussionsdelen görs även jämförelser avseende temperatur och mikrobiologiska parametrar mellan de olika 
typerna av studerade samfälligheter och Norrvattens perifera kommuner för att se om det finns några skillnader. 
 
Nyckelord 
dricksvattennät, mikrobiologi, mikrobiologisk risk, dricksvatten, distributionsanläggning, samfällighet, 
samfällighetsägd distributionsanläggning, ytvatten, estetisk kvalitet, juridik, kontroll, tillsyn 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I 1800-talets Stockholm fanns stora problem med dricksvattenkvaliteten. Det var ont om vatten som var tillräck-
ligt rent för att kunna användas som dricksvatten. En orsak var trångboddheten. En annan orsak var hur man han-
terade sitt avloppsvatten och sitt avfall. Soporna och avloppsvattnet släpptes ut direkt på gatorna. Detta ledde till 
att grundvattnet i Stockholmsåsen blev förorenat. Detta var ett problem eftersom det var från Brunkebergsåsen, 
den del av Stockholmsåsen som ligger i stadsdelen Norrmalm (Nationalencyklopedin), man tog sitt dricksvatten. 
Rengöring av vattenkärl vid brunnarna medförde även direktförorening av dricksvattnet. Föroreningarna gjorde 
att epidemier förvärrades med fler dödsfall och spädbarnsdödligheten var på 1850-talet högst i Europa 
(Nordström 2005). På grund av många förorenade vattentäkter på 1850-talet gällde det att hushålla med det som 
skulle användas som dricksvatten. För att dricksvattnet skulle räcka delade man in vattnet i olika typer beroende 
på hur det skulle användas, något som skulle kunna jämföras med dagens industriers omklassning av vatten 
utifrån vilken kvalitet som är godkänd att använda för viss tillämpning. Förutom dricksvatten vilket hämtades 
från källor och brunnar, användes vatten av lägre kvalitet till andra ändamål. Till sådant som krävde varmvatten 
– diskning, matlagning samt viss klädtvätt användes sjövatten eller uppsamlat regnvatten som kokades. Den 
sämsta kvaliteten på vatten som användes av hushållen kallades för rengöringsvatten. Rengöringsvatten kunde 
innebära att man använde Mälaren eller Saltsjön till att tvätta eller skölja kläder i. Om man någon gång ville 
tvätta sig själv (det var inte så vanligt att man tvättade sig) fick man helt enkelt bada i en sjö eller ett vattendrag. 
Dricksvattnets uppdelning/rätten till dricksvatten reglerades genom en så kallad ”vattuordning” som styrde var 
man fick hämta sitt dricksvatten och hur mycket man fick ta. De olika brunnarna där stadsborna hämtade sitt 
dricksvatten kunde ha olika vattenkvalitet. Även om man hade nära till en brunn var det inte säkert att kvaliteten 
på vattnet var tillräckligt god, alltså kunde man få gå långa sträckor. Ibland kunde det därför uppstå behov av nya 
brunnar. Flera hushåll kunde slå sig ihop och tillsammans gräva en ny brunn. Sådana projekt var emellertid 
äventyrliga, eftersom man inte visste vilken kvalitet vattnet skulle vara av i den nya brunnen. För att bedöma 
vattenkvaliteten anlitades dåtidens experter. Analyser av vattnet gjordes troligen främst genom att experterna 
luktade, smakade och luktade på vattnet (Granberg 2008). Bakterier och andra mikroorganismer var troligen 
inget man kände till. 

I dagens Stockholm och Sverige är många människor vana vid att ständigt ha tillgång till rent dricksvatten som 
man när som helst kan gå iväg till kranen för att konsumera. Det används till skillnad från på 1800-talet idag ofta 
för många andra ändamål, exempelvis till disk, tvätt, hygien och bevattning. Trots att vi använder vårt kranvatten 
för många andra ändamål än dricksvatten, regleras kvaliteten på allt kranvatten enligt såväl EU-direktiv som 
svensk lagstiftning. Förutom att vattnet skall vara så säkert att vi inte blir sjuka skall det också lukta och smaka 
bra. Mikrobiologisk och kemisk kvalitet är viktigt för att skydda människor från sjukdomar och andra skador och 
regleras därför genom lagstiftning. Även lukt och smak regleras i lagstiftningen (Nordström 2005). 

Sedan Sverige gick med i Europeiska unionen är regelverket enligt EU:s dricksvattendirektiv sådant att vatten-
kvaliteten skall mätas i kranen hos den enskilda vattenkonsumenten. Detta gäller (förenklat) för vattentäkter som 
försörjer fler än 50 personer. För övriga vattentäkter gäller livsmedelsverkets råd om enskild dricks-
vattenförsörjning.1 

                                                        
1 Beskrivningen är starkt förenklad. För en mer detaljerad och mer fullständig genomgång, se den 

juridiska genomgången i resultatkapitlet. 
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I Sverige finns omkring en miljon enskilda vattentäkter, d.v.s. egna brunnar för permanent- och fritidsboende, 
fördelat på ungefär hälften i vardera gruppen (Nordström 2005). Ungefär hälften av Sveriges dricksvatten kom-
mer från grundvatten, alltså från grävda brunnar i det lösa jordlagret, eller från bergborrade brunnar. Det finns 
drygt två tusen allmänna vattenverk. De flesta av dessa – närmare 90 % – tar sitt vatten från ett grundvatten-
magasin, antingen från naturligt grundvatten eller från grundvatten som man skapat via konstgjord infiltration. 
Sådan förstärkning av nivån används när nederbörden inte räcker för att fylla på grundvattnet med hänsyn till det 
uttagsbehov som finns i ett område. Vid infiltration genom jordlagret renas vattnet från organiskt material och 
mikroorganismer av de mikroorganismer som naturligt finns i vattnet. Transporttiden genom marken står för 
avdödningen av resten av mikroorganismerna. Genom att använda grundvatten som dricksvattenkälla kan man 
slippa dyra reningsanläggningar. Att använda grundvatten som dricksvattenkälla föredras därmed oftast av 
kostnads- och kvalitetsskäl. Sverige har en stor tillgång på grundvatten, men kvantiteten är ojämnt fördelat i 
landet. Dessutom är kvaliteten på grundvattnet olika bra i olika delar av landet. I stora städer som till exempel 
Stockholm räcker inte grundvattenmängderna till, inte ens om man fyller på grundvattnet med konstgjord 
infiltration. Då är man istället hänvisad till att använda sig av ytvatten. Ytvatten kommer från sjöar eller 
vattendrag. Sjöar och vattendrag fylls till största delen på från grundvatten ifrån omgivningarna och till viss del 
från nederbörd, men vatten tillförs även – utan naturlig infiltration – genom direkt avrinning från stränderna. 
Vatten som tillförs på detta sätt innehåller föroreningar, exempelvis humusämnen. Avlopp från hushåll och 
industrier tillför också kemiska ämnen och mikroorganismer. Alltså måste ytvattnet kontrolleras noga och oftast 
renas i flera steg i stora vattenverk med dyra reningsmetoder. Vattenkvalitet och temperatur på ytvattnet varierar 
naturligt med årstiderna. Därför måste reningsmetoderna anpassas med hänsyn till årsvariationer och vattnets 
”dagsform”. Vattenkvaliteten påverkas även av större förändringar i flödet. Exempelvis, om nederbörden ökar 
drastiskt under ett år eller delar av året. Då tillflödet ökar genom ökad nederbörd, ökar också avrinningen från 
stränderna, vilket ger ökat humusinnehåll i ytvattnet, vilket kräver en mer långtgående rening av vattnet 
(Nordström 2005). 

Detta examensarbete fokuserar på vatten som kommer från en ytvattentäkt, närmare bestämt från sjön Mälaren. 

Vattenverket ansvarar för kvalitetskontroll av det så kallade råvattnet. Råvattnet är det vatten som tas in från 
ytvattenkällan, i detta fall från Mälaren. Vidare utför vattenverket den nödvändiga reningen av ytvattnet, vilket 
sker i flera steg (se vidare i avsnitt 3.1). Det behandlade vattnet kvalitetskontrolleras genom vattenverkets 
egenkontroll innan det pumpas ut i distributionsanläggningen, d.v.s. på vattenledningsnätet. I vattenverket tillförs 
oftast någon form av desinfektionsmedel till vattnet, till exempel klor, som skall upprätthålla en låg och säker 
mikrobiologisk nivå på vägen genom distributionsanläggningen. 

Det tar olika lång tid för det behandlade vattnet att nå vattenkonsumenterna. På vägen behöver vattnet ofta extra 
”skjuts” för att nå ända fram, vilket kan ske genom pumpning. Produktionsutjämning behöver ofta ske för att 
kunna tillfredsställa högkonsumtionsperioder, t.ex. under morgnar och andra perioder när det behövs som mest 
vatten. För detta ändamål kan en del av det renade vattnet under lågkonsumtionsperioder pumpas till och lagras i 
en högreservoar (”vattentorn”) eller lågreservoar. Sådana reservoarer ingår i distributionsanläggningen om de 
inte ligger i direkt anslutning till vattenverket. En högreservoar kan även skapa viss driftssäkerhet vid ström-
avbrott och andra driftavbrott, eftersom vattentrycket är högre i denna på grund av att reservoarerna är högt be-
lägna i terrängen (Nordblom & Ljunggren 2007). 

Via respektive kommuns ledningsnät distribueras vattnet vidare till anslutna konsumenter till den så kallade för-
bindelsepunkten vid respektive fastighet. 

I vissa områden i landet finns ibland ytterligare en länk mellan kommunens ledningsnät och respektive fastighet, 
nämligen en dricksvattensamfällighet. Samfälligheten har ofta tillkommit för att lösa lokala vattenförsörjnings-
problem såsom vattenbrist och dålig vattenkvalitet (se vidare nedan) och ibland för att kommunen inte har priori-
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terat installation av kommunalt vatten och avlopp (kommunalt VA) till fastigheterna i området. Den lokala 
distributionsanläggningen i en sådan samfällighet ägs och förvaltas av någon form av samfällighetsförening. 

Resultatet av vattenverkets rening och desinfektionstillsatsen som skall hålla vattnet mikrobiologiskt säkert är 
naturligtvis mycket viktig, men vattenkvaliteten måste bibehållas på en tillräckligt bra nivå hela vägen fram till 
kranen där dricksvattnet skall användas. Detta ställer även krav på distributionsanläggningen. Den tid vattnet 
befinner sig i distributionsanläggningen kan också vara av betydelse, eftersom det är känt att vattnets kemi och 
mikrobiologi av olika anledningar förändras på vägen. Vad gäller utvecklingen av vattnets mikrobiologi längs 
med distributionsvägen så finns flera olika faktorer som påverkar kvaliteten, t.ex. temperatur och näringstillgång 
(Chowdhury 2012). 

I Vaxholms kommun som ligger i Stockholms skärgård förses många fastigheter, åtminstone på fastlandet, med 
kommunalt vatten från Görvälnverket i Järfälla. Norrvatten AB, som äger Görvälnverket, är ett flerkommunägt 
kommunalförbund som levererar vatten till omkring 500 000 vattenkonsumenter i 14 kommuner i de norra 
delarna av Stockholms län (Norrvatten 2014a). Vaxholms kommun består förutom fastlandet av en skärgård med 
flera bebodda öar. Denna del av landet har problem med tillgång till tillräckliga mängder vatten av dricksvatten-
kvalitet. Förutom att jordtäcket i skärgården i allmänhet är tunt och tillgången på grundvatten i lösa jordtäcket 
som bäst är måttlig, är vattentillgången i berggrunden dålig på grund av bergarterna. Befolkningsmängden i 
Vaxholm och andra skärgårdskommuner i Stockholmstrakten är hög relativt vattentillgången. Sinande brunnar är 
inte ovanligt i dessa områden. Ett annat stort problem är höga kloridhalter på grund av saltvatteninträngning i 
brunnarna. Ett tredje problem är tätbebyggda områden som har enskilda avlopp för att rena sitt eget avlopps-
vatten. Små tomter och lokala hydrogeologiska förhållanden kan medföra risk för inträngning av avloppsvatten i 
enskilda dricksvattenbrunnar (Nordström 2005). 

På grund av de olika lokala vattentillgångsproblemen finns flera dricksvattensamfälligheter i kommunen som har 
ordnat med sin egen dricksvattenförsörjning från Roslagsvatten AB, som är VA-huvudman och -utförare i 
Vaxholms kommun. Roslagsvatten AB äger den allmänna vattendistributionsanläggningen i kommunen och 
försörjs med dricksvatten från Görvälnverket, d.v.s. från Norrvatten AB. 

I Vaxholms kommun finns närmare ett 30-tal sådana dricksvattensamfälligheter, dels i områden som endast har 
permanentbebyggelse, dels i områden som har en stor andel fritidsbebyggelse. Vissa av samfälligheterna försörjs 
med dricksvatten endast under sommarhalvåret, eller snarare när marken är frostfri. Andra samfälligheter har sin 
försörjning tryggad från Roslagsvatten AB året om. 

Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor (SRMH) är den lokala myndighet som har ansvar för tillsyn och 
kontroll av dricksvattenanläggningar i kommunerna Vaxholm och Täby. Därmed ansvarar myndigheten för 
kontrollen av de dricksvattensamfälligheter som studeras i detta examensarbete. De olika samfälligheternas ålder 
varierar och de har därmed olika ålder på sina egna vattenledningsnät. Samfälligheterna har olika antal fastig-
hetsägare som medlemmar. Som nämnts har vissa av samfälligheterna endast vatten under sommarsäsongen. 
Vattenledningarna ligger i vissa fall ytligt belägna i eller direkt på marken. För de som har vatten året om ligger 
däremot ledningarna nedgrävda djupare i marken för att man vill undvika att vattnet i ledningarna fryser under 
vintertid. På en del ställen där ledningar ligger ytligt finns värmekabel intill ledningarna som kan slås på vid 
behov när det blir för kallt. 
För vissa av de äldre vattensamfälligheterna är delar av de egna distributionsanläggningarna gamla. I vissa av 
dessa nät har en hel del nyinkopplingar, bortkopplingar och omdragningar av vattenledningarna skett med tiden. 
Dimensioneringen av dessa äldre nät är kanske inte alltid idealiska. Det kan finnas fritidsboende och perma-
nentboende blandat i vissa områden, vilket kan ge olikformiga flöden i olika delar av vattenledningsnäten, och i 
vissa fall kanske även temporärt eller mer permanent stillastående vatten. Ledningar som direkt ligger på marken 
eller endast är nedgrävda ytligt kan riskera att bli uppvärmda under sommartid. Varma ledningar och 
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stillastående vatten kan bli en grogrund för mikrobiologisk tillväxt om det även finns tillgång till lämplig näring 
(se vidare i teoriavsnittet). 

En annan viktig parameter som också kan påverka vattenkvaliteten är fastighetsägarnas egna ledningsdragningar 
inne i respektive fastighet (se teorikapitlet). 

1.2 Problemformulering 
Kvaliteten på vattnet hos dricksvattensamfälligheter har inte studerats särskilt i någon känd vetenskaplig 
undersökning tidigare.2 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) är den myndighet som ansvarar 
för kontroll och tillsyn av dricksvattensamfälligheter i Vaxholms kommun. Enligt protokoll från SRMH:s 
pilotinspektioner av samtliga sådana samfälligheter i Vaxholm framgår att vattenkvaliteten hos konsumenterna 
sällan är känd, vare sig av samfälligheterna själva eller av myndigheten. Av protokollen framgår att 
vattenanalyser sällan eller aldrig genomförs i samfällighetsnäten. Vilket regelverk är det egentligen som gäller 
för samfälligheter av denna typ – det vill säga för samfälligheter med egna distributionsnät som förses med 
vatten från större vattenverk via en allmän distributionsanläggning. 

Undersökningen i detta arbete görs för det första för att genom ett antal stickprov hos några samfälligheter skapa 
en första överblick över om det förekommer några kvalitetsproblem hos drickvattensamfälligheterna i Vaxholm. 
För det andra görs även ett första försök till kartläggning av typiska problemsituationer inom samfälligheterna, 
för att se om man genom att koppla dessa med verkliga kvalitetsproblem skulle kunna förutse var problem 
uppstår. Analysresultaten från provtagningarna jämförs dels med analysdata från Norrvattens egna 
undersökningar avseende råvatten och behandlat dricksvatten, dels med data från vattenverkets egna analyser. 
För att se hur kvaliteten på vattnet förändras på vägen från vattenverket till samfälligheterna, används även 
analysdata från Roslagsvattens regelbundna provtagningar i Vaxholm. Analysdata från högreservoaren 
Enstatornet i Täby, vilken ligger ungefär halvvägs på vägen till Vaxholm från vattenverket, används också. De 
data som brukas från Norrvatten (alltså data om mikrobiologisk kvalitet från vattenverket, vattentornet och från 
Roslagsvattens ledningsnät) används för att försöka ringa in var någonstans på vägen eventuella problem 
uppstår; redan i vattenverket, i eller före Enstatornet, i Vaxholm eller i samfälligheterna. Inspektionsprotokoll 
från SRMH samt intervjuer med fastighetsägare och samfällighetsansvariga utgör underlag för arbetet med att 
kartlägga risksituationer i samfälligheternas distributionsnät.  

Samfälligheterna i Vaxholm skiljer sig från varandra i olika avseenden. Vissa samfälligheter får vattenleverans 
året om, medan andra endast har s.k. sommarvatten, d.v.s. vattenleverans endast under den frostfria delen av året. 
Vattenledningarnas ålder skiljer sig också, samt hur djupt de ligger i den mån de är nedgrävda. Inom kommunen 
råder dels viss brist på grundvatten, dels problem med saltvatteninträngning och andra kvalitetsproblem 
avseende enskilda brunnar. Om många fastighetsägare i ett område har problem med tillgången på vatten startas 
därför ibland en ny dricksvattensamfällighet där man gemensamt lägger ner nya vattenledningar till fastigheterna 
och dricksvatten levereras då från Roslagsvatten AB. Även om en säkring av dricksvattentillgången gagnar 
många konsumenter är frågan om man alltid kan vara säker på att den mikrobiologiska kvaliteten säkras i och 
med den centraliserade vattenförsörjningen. 

Vetenskaplig litteratur i forskningsfältet kring dricksvattenledningssystem (drinking water distribution systems) 
visar på samband mellan olika parametrar relaterade till vattenledningar och mikrobiologisk kvalitet. Däremot 
finns i den vetenskapliga litteratur som jag har studerat inte så många specifika rekommendationer om hur man 
skall åtgärda olika typer av problem, ej heller så mycket om hur man skall anlägga ett vattenledningssystem för 
                                                        
2 Enligt mina utsökningar i vetenskapliga artiklar har detta inte gjorts i Sverige tidigare specifikt för 

dricksvattensamfälligheter. 
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att minimera kvalitetsproblem. Sådan information får man istället söka efter hos projektörer av vattenlednings-
system. I denna uppsats är dock inte en sådan detaljeringsnivå intressant. I stället är det här intressant att 
diskutera olika typer risksituationer och söka relatera dessa till verkliga fall. Utifrån den vetenskapliga litteratur 
som har studerats om dricksvattensystem analyseras därför specifika risksituationer i de studerade 
samfällighetsnäten. Analysresultaten från vattenprovtagningarna i samfälligheterna analyseras också utifrån ett 
egenkonstruerat analytiskt ramverk med definierade risksituationer för att söka relatera de specifika fallen till 
litteraturen. För att ta reda på vem som ansvarar för kvalitetskontrollen och vattenkvaliteten sammanfattas även 
det juridiska regelverket som gäller för denna typ av samfälligheter. 
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2. Syfte, frågeställningar och 
avgränsning 

2.1 Syfte 
Med detta examensarbete vill jag undersöka potentiella risksituationer för mikrobiologisk tillväxt och verklig 
mikrobiologisk dricksvattenkvalitet hos utvalda dricksvattensamfälligheter i Vaxholm, samt se om den faktiska 
kvaliteten kan kopplas till uppskattad total risk. Jag studerar också hur den mikrobiologiska kvaliteten varierar 
från vattenverket till utvalda provpunkter hos samfälligheterna för att kunna upptäcka var eventuella problem 
uppstår. Syftet är också att ta reda på vilket juridiskt regelverk som gäller avseende ansvaret för vattenkvaliteten 
för dricksvattensamfälligheter av denna typ. 

2.2 Frågeställningar 
• Vilka potentiella risksituationer finns i studerade samfällighetsnät? Hur stora risker kan antas per 

samfällighet? 

• Hur är den mikrobiologiska vattenkvaliteten hos de studerade samfälligheterna? Hur kan resultaten 
förklaras? 

• I vilken del av distributionsnätet uppstår eventuella kvalitetsproblem? 

• Vilket regelverk gäller för dricksvattensamfälligheter (som får sitt vatten från kommunala vattenverk). Vem 
ansvarar för vad? 

2.3 Avgränsning 

Juridik och regelverk 

Det finns ett omfattande juridiskt regelverk och även olika allmänna råd kring vatten och dricksvatten. Denna 
uppsats ämnar avgränsa sig till sådana regelverk som är relevanta för de studerade fallen och studiens syfte. 
Detta innebär en fokusering främst kring hälsoskydd och mikrobiologisk kvalitet avseende samfällighetsägda 
distributionsnät som förses med dricksvatten från en ytvattentäkt via ett större vattenverk och som även förser 
många andra konsumenter med kommunalt vatten. Fokus ligger på mikrobiologisk kvalitet i samfällighetsägda 
dricksvattennät och inte på inte på kommunalt vatten eller allmänt VA. Huvudfokus inom den juridiska delen av 
detta arbete ligger kring vilket ansvar samfälligheterna har och vilket regelverk de har att följa, samt 
motsvarande för VA-huvudmannen, kontrollmyndigheten och till viss del även fastighetsägarna. 
Anläggningslagen har medvetet valts bort därför att den inte primärt berör hälsoskydd eller dricksvattenkvalitet. 
Boverkets byggregler, BBR (2011:6), har valts bort även om detta behandlar tappvatteninstallationer och 
återströmning av vätskor. Detta eftersom återströmning i BBR endast berör återströmning inom en fastighet och 
inte explicit tillbaka ut i ledningsnätet. Dricksvattenlagstiftningen finns med på grund av dess relevans för 
uppsatsen medan övrig livsmedelslagstiftning har valts bort. 
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Vattenkvalitet 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) reglerar många olika kvalitetsparametrar. Av 
såväl avgränsningsskäl som kostnadsskäl begränsas de kvalitetsparametrar som undersöks. Vad gäller den 
mikrobiologiska kvaliteten sker avgränsningen till några få utvalda indikatorparametrar, se metodkapitlet. 

Aktuella vattenflöden samt undersökningar av organiskt material, näringsförhållanden och biofilm i ledningarna 
hade varit mycket intressant och högst relevant att undersöka för att få en mycket mer komplett riskbild. Detta 
hade dock varit mycket svårt att ordna då det hade krävt ingrepp i ledningssystemet samt mycket mer avancerade 
analyser, vilket av ekonomiska, tidsmässiga, rättighets-, hälsorisk- och etiska skäl knappast hade varit möjligt att 
åstadkomma i detta arbete. 

Avgränsning i tid 

Vattenprovtagningarna begränsas till tre tillfällen under sommaren 2013. Den första provtagningsomgången 
skedde före semestersäsongen, den andra i slutet av den typiska semestersäsongen och den tredje efter semester-
säsongen. Sekundärdata från Norrvatten och från Roslagsvattens egenkontroll härrör från närliggande perioder. 

Urvalet av perioder för provtagningarna får konsekvenser för resultatet, se vidare under metod och metoddiskus-
sion. 
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3. Vidare introduktion 

Detta korta avsnitt beskriver på ett förenklat sätt Norrvattens behandlingsprocess i Görvälnverket samt förklarar 
var de mikrobiologiska barriärerna återfinns i processen. 

Vattenverket tar in vatten från två olika djupnivåer beroende på säsong. 

Efter intag av råvattnet sker en första avskiljning av alger, fisk etc. med fysisk silning (mikrosil 0,2 mm). Där-
efter tillsätts en fällningskemikalie (aluminiumsulfat) för att humus- och lerämnen samt vissa mikroorganismer 
skall flocka sig och vara möjliga att avskilja. För att förbättra flockbildningen och därmed avskiljningen tillsätts 
natriumsilikat och långsam omrörning sker. Bildade flockar avskiljs därefter med hjälp av sedimentation. Där-
efter avskiljs kvarvarande flockar med sandfilter. Beskriven fällning/flockning med efterföljande sedimentation 
och filtrering utgör den första mikrobiologiska barriären. För att få bort eventuellt kvarvarande lukt och smak 
sker därefter filtrering med kolfilter. Denna metod tar också bort mer av vattnets organiska innehåll. Därefter 
sker UV-strålning av det nu klara vattnet för att inaktivera vissa typer av mikroorganismer. Detta utgör verkets 
andra mikrobiologiska barriär. Efter UV-behandlingen sker pH-justering upp till strax över pH 8 med hjälp av 
kalk. Detta görs för att korrosion i ledningsnätet skall minimeras. För att åstadkomma en fortsatt låg halt av 
mikroorganismer under transporten i ledningsnätet till vattenkonsumenterna sker desinfektion genom tillsättning 
av vattenverkets egenblandande lösning av monokloramin. Tillsättningen av klorföreningen utgör mikro-
biologisk barriär nummer tre (Norrvatten 2014b; Dryselius 2012). 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Introduktion och översikt 
För att kunna analysera risksituationer och analysdata avseende dricksvattensamfälligheternas distributionsan-
läggningar, samt för att analysera eventuella kvalitetsförändringar längs med vattenledningsnätet, används 
vetenskapliga artiklar med fokus främst på mikrobiologi och risker kopplat till dricksvatten och dricksvattennät. 
Utvald teori utgör även underlag för en analytisk modell. 

4.2 Mikrobiologi i dricksvattenledningsnät 

4.2.1 Introduktion 

Mikroorganismer förekommer allmänt i ytvatten – gäller sjöar och vattendrag – och kan även förekomma i 
grundvatten. Det finns olika typer av mikroorganismer. Några vanliga typer av mikroorganismer som kan 
förekomma i vattentäkter är bakterier, virus, protozoer och maskar. För att åstadkomma en tillräckligt god 
vattenkvalitet måste vattenverken i Sverige åtminstone ha koll på de tre förstnämnda grupperna. Den sistnämnda 
gruppen har ännu inte konstaterats i dricksvatten i Sverige (Dryselius 2012). Inom grupperna bakterier, virus och 
protozoer har sjukdomsframkallande arter konstaterats i Sverige i samband med utbrott. Dock vet man i två 
tredjedelar av fallen inte vilken mikroorganism som orsakade utbrottet.  

Kända mikroorganismer som ligger bakom de dricksvattenburna utbrott som har skett i Sverige sedan 1980 
redovisas i Tabell 1. Samtliga dessa organismer ger gastroenterita sjukdomar/symptom, d.v.s. olika former av 
magåkommor (Dryselius 2012). 

Tabell 1. Sjukdomsframkallande mikroorganismer som via smittat dricksvatten har gett upphov till utbrott 

i Sverige efter 1980. Fritt efter Dryselius (2012) där ej annat anges. 

Typ av 
sjukdomsframkallande 
mikroorganism 

Organism Beskrivning 

Campylobacter Mycket vanlig magsjukebakterie. De vanliga symtomen är 
relativt okomplicerade även om det finns allvarligare mer 
ovanliga symptom. 

Patogena E. coli Tarmbakterie. Alla E. coli är inte patogena. För patogena E. 
coli är magsmärtor och blodig diarré vanliga symtom. Mer 
ovanligt är en typ av njursvikt. Även dödsfall förekommer 
ibland. Mycket låg infektionsdos. 

Salmonella Vanlig orsak till magsjuka. Hög infektionsdos. 
 

Bakterier 

Shigella Förorsakar magåkommor och feber. Risk för uttorkning. Låg 
infektionsdos.  

Virus Norovirus Vanligaste orsaken till utbrott härledda från dricksvatten i 
Sverige. Mycket låg infektionsdos. Magåkommor, feber och 
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frossa, muskelvärk med mera. Vinterkräksjuka. 

Cryptosporidium Tarmparasit, finns flera arter. En mycket tålig sporform 
förekommer. Mycket låg infektionsdos. Relativt sett milda 
symptom, men kan bli relativt långvarigt. Kända utbrott i 
Östersund och Skellefteå 2010 och 2011. Motståndskraftiga 
mot klorering, men UV-ljus är en effektiv inaktiveringsmetod. 

Entamoeba 
histolytica 

En encellig amöba. Ger magproblem. Sår i tarmväggen 
förekommer. Låg infektionsdos (Livsmedelsverket 2014). 

Parasiter 

Giardia Tarmparasit. Endast några arter kan smitta människa. 
Symtom: Magåkommor och hämmat näringsupptag. Mycket 
låg infektionsdos. 

 

Några av de organismer som anges i Tabell 1 är enligt Dryselius (2012) utifrån svenska förhållanden särskilt 
relevanta därför att de antingen har förekommit eller bedöms som framtida risker. Förutom Campylobacter och 
en särskild art av E. coli, O157:H7, anses norovirus samt såväl Cryptospridium som Giardia särskilt viktiga i 
detta avseende (Dryselius 2012). 

Det finns olika metoder för att uppskatta vilka och hur många mikroorganismer som finns i vattnet. Å ena sidan 
finns det så kallade indikatormetoder, där man genom att påvisa en viss art antar att andra arter också kan finnas 
där. Å andra sidan kan man mäta direkta patogenhalter. Detta innebär direkt uppskattning av förekomsten av den 
mikroorganism man vill mäta. Även om direkta patogenhalter är mest tillförlitliga är de ofta mycket dyrare, 
svårare och mer omständiga att använda. Därför används ofta indirekta indikatormetoder i stället. Dessa är ofta 
snabbare och billigare, men de kan tyvärr vara mindre rättvisande än direktmetoderna (Dryselius 2012). 

Det är idag inte möjligt att få bort alla mikroorganismer från drickvatten, även om både EU och WHO strävar 
efter att man skall komma ner till acceptabelt låga nivåer av sjukdomsalstrade och potentiellt sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer (Szewzyk et al. 2000). Trots att många analysmetoder existerar för att upptäcka 
mikroorganismer av olika typer och arter, kan man heller inte upptäcka alla sorters mikroorganismer i vattnet 
med dagens analysmetoder. En av orsakerna till detta är kunskapsbrister och en annan är att endast 
mikroorganismer som är anpassade till analysmetodernas särskilda tillväxtmiljö – t.ex. temperatur och substrat – 
kan växa där och mätas. Efterhand som nya sjukdomstillstånd uppkommer och nya mikroorganismer upptäcks 
förfinas analysmetoderna och nya tillkommer. Även om man kan avskilja många icke önskvärda 
mikroorganismer från råvattnet redan i beredningen – alltså vid behandlingen av råvattnet i vattenverket – utgör 
distributionsanläggningen i sig habitat för olika typer och arter av mikroorganismer. Mikroorganismer kan även 
förekomma i olika livscykler, till exempel som vilande, som aktiva eller under tillväxt. Vissa kan förekomma i 
sporform. Sporer kan under de rätta förutsättningarna aktiveras. Liksom andra organismer har mikroorganismer 
olika ideala nischer. Ledningsnätets olika delar kan erbjuda varierande miljöer – habitat – där olika 
mikroorganismer trivs i olika delar av nätet, beroende av olika förhållanden och egenskaper i nätet. Varje 
dricksvattennät kan därför ha sin unika flora av s.k. biofilm (som innehåller mikroorganismer) och denna flora 
kan dessutom ha olika komposition i olika delar av ledningsnätet. (Chowdhury 2012; Simões & Simões 2013; 
Szewzyk et al. 2000; Williams et al. 2013). 

Olika typer och arter av mikroorganismer förekommer alltså naturligt i vatten och i dricksvatten. Även om man 
vet en hel del om mikrobiologin i dricksvattennät är kunskapsluckorna stora. Många av de bakterier som finns i 
dricksvatten är inte möjliga att odla, räkna eller mäta. Enligt Szewzyk et al. (2000) missar man omkring  
99,9 % (!) av alla mikroorganismarter som kan finnas i dricksvattnet med de analysmetoder som normalt an-
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vänds av dricksvattenproducenterna. Undersökningar gjorda med direkta mikroskopmetoder har visat att det 
verkliga antalet mikroorganismer kan vara 100 till 10 000 gånger högre än vad som kan detekteras med vissa 
traditionella metoder för uppskattning av s.k. heterotrofa bakterier (se nedan) (Szewzyk et al. 2000). 

Indikatorer som används flitigt är antal odlingsbara mikroorganismer – kallas ibland antal heterotrofa3 bakterier 
– och totala koliformer. Indikatorn antal odlingsbara mikroorganismer används bland annat för att mäta 
vattenkvaliteten samt för att se om desinfektionen är tillräcklig efter vattenverkets behandling eller i 
distributionsanläggningen. Indikatorn har ingen direkt koppling till fekal påverkan. Indikatorn koliforma 
bakterier indikerar att vattnet är ytvattenpåverkat. Detta gäller speciellt grundvatten, men kan även indikera yt-
vattenpåverkan på behandlat dricksvatten. Om koliforma bakterier påvisas kan man inte utesluta fekal påverkan, 
även om det inte behöver betyda att vattnet är påverkat av fekalier. För att mäta eventuell kontaminering av 
tarmbakterier från människor eller varmblodiga djur använder man ofta indikatorn Escherichia coli (E. coli). Det 
är egentligen bara vissa E. coli-arter som är sjukdomsalstrande, men Salmonella med flera sjukdomsalstrande 
bakterier förekommer naturligt tillsammans med indikatorarten E. coli (Chowdhury 2012; Dryselius 2012; 
Szewzyk et al. 2000). 

En annan flitigt använd indikator är antal långsamväxande bakterier – kallas ibland också för antal heterotrofa 
långsamväxande mikroorganismer. Denna indikatormetod kan påvisa hur stor tillväxt av långsamväxande 
mikroorganismer som sker i ledningsnätet eller i vattenverket. Det finns ingen entydig koppling mellan antal 
långsamväxande mikroorganismer och fekal påverkan (Dryselius 2012). 

Kvalitetsproblem kopplade till mikroorganismer i dricksvattnet kan utifrån en hälsoaspekt delas in i några olika 
”problemgrupper”. Observera att grupperna till viss del går in i varandra, till exempel kan en delmängd av annars 
ofarliga mikroorganismer vara sjukdomsalstrande. En grupp är de heterotrofa bakterierna. En del av dessa kan ge 
s.k. estetiska problem med dricksvattnet, såsom förändrad lukt, smak och utseende (färg/ grumlighet). Vissa 
heterotrofa bakterier kan dock även ge upphov till sjukdomar, vilka i regel inte är livshotande. En del mikro-
organismer kallas opportunistiska. Sådana organismer är under ”optimala” förhållanden oftast ofarliga. Hos vissa 
personer – exempelvis hos spädbarn, äldre och personer som har nedsatt immunförsvar – kan opportunistiska 
mikroorganismer aktiveras och börja föröka sig, varvid infektioner/sjukdomar kan uppkomma. På samma sätt 
kan opportunistiska bakterier fortleva eller till och med föröka sig i vattenledningsnät under för dessa optimala 
förhållanden. En typ av mikroorganismer som kan vålla problem är patogena bakterier som ger upphov till 
sjukdomar. Patogena såväl som opportunistiska bakterier kan ”gömma sig” i, skyddas av och vara en del av 
ekosystemet i så kallad biofilm som finns i vattenledningsnätet (Chowdhury 2012; Simões & Simões 2013; 
Williams et al. 2013). 

4.2.2 Biofilm 

Förutom att mikroorganismer kan förekomma fritt i vattnet, finns i alla dricksvattennät som har varit i drift en 
tid, kluster av inbäddade mikroorganismer. Dessa småskaliga ekosystem av mikroorganismer sitter fästade på 
olika ytor där vattnet transporteras, till exempel på insidan av vattenledningarna och på kopplingar. Dessa 
mikroorganism-ekosystem kallas för biofilm. Biofilmen innehåller såväl levande som döda mikroorganismer 
blandat med annat organiskt material och ibland oorganiskt material. Huvuddelen, omkring 95 %, av mikro-
organismerna i dricksvattendistributionssystem förekommer som biofilm och resten, ca 5 %, som fria mikroorga-
nismer i vattnet. Biofilmen utgör ett skydd för bakterier och andra mikroorganismer mot desinfektionsmedel, 
t.ex. klorin, i vattnet. Så kallade extracellulära polymerer som utsöndras av vissa mikroorganismer utgör ett 
”klister” som både håller ihop mikroorganismerna i biofilmen och kan fästa på ledningsmaterialet. Förutom des-

                                                        
3 heterotrof = ”som inte är självnärande dvs. inte kan ombilda oorganiska ämnen till organiska…” 

(http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/sve/heterotrof) 
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infektionsmedel är temperaturen och vattenflödet i sig andra stressfaktorer för mikroorganismer. Biofilmen mot-
verkar sådana stressfaktorer så att mikroorganismernas överlevnadsförmåga och tillväxt kan gynnas. I biofilmens 
ekosystem kan det finnas såväl harmlösa mikroorganismer såväl som patogena och opportunistiska bakterier. 
Biofilmers komposition och diversitet varierar starkt i olika dricksvattennät och i olika delar av nätet. Lührig et 
al. (2013) har visat att biofilmens komposition kan skilja sig betydligt mellan platser i ledningsnätet där 
vattenkvaliteten har uppmätts som god i jämförelse med andra platser där kvaliteten har varit dålig (Lührig et al. 
2013). Alltså har den aktuella diversiteten och kompositionen av biofilmen mycket stor betydelse för hur den 
mikrobiologiska vattenkvaliteten blir. I vissa typer av biofilm ingår oorganiskt material, t.ex. järn- och 
manganoxider, från speciella typer av mikroorganismer. Dessa speciella biofilmshabitat utgör miljöer som är 
mycket annorlunda i jämförelse med i det fria vattnet och denna miljö kan skydda mikroorganismer från olika 
stressfaktorer, t.ex. mot klor. Det stressreducerande skydd som biofilmen utgör medverkar till att vissa 
mikroorganismer kan överleva. Det innebär alltså att även vissa patogena mikroorganismer kan överleva i 
biofilmen. En del mikroorganismer kan under ideala förhållanden tillväxa i biofilmen, även om de patogena ofta 
inte tillväxer speciellt bra i vattenledningar (Lührig et al. 2013; Nordström 2005; Simões & Simões 2013; 
Szewzyk et al. 2000).  
4.2.3 Faktorer som kan påverka mikrobiologin i dricksvattennät  

1. Mikroorganismflora i behandlat vatten 

En av förutsättningarna för att få ett dricksvatten av god mikrobiologisk kvalitet i distributionsanläggningen och 
hos vattenkonsumenterna är att mikroorganismfloran är tillräckligt god när vattnet pumpas ut i ledningsnätet. 
Om ett vattenverk är nödvändigt för att åstadkomma detta ställer kvalitetskraven indirekt krav på vattenverkets 
reningsmetoder. 

Dricksvatten med ursprung från ytvatten, till exempel från en sjö, behöver kontrolleras och ofta behandlas i olika 
reningssteg för att sänka halterna av bland annat organiskt material och få bort patogener samt för att minska an-
talet mikroorganismer. Det är viktigt hur den mikrobiologiska diversiteten är beskaffad när vattnet, efter renin-
gen, släpps vidare till dricksvattennätet. De mikroorganismer eller sporer som då finns kvar i vattnet utgör en av 
förutsättningarna för vilka mikroorganismer som senare kan leva vidare och/eller växa till i dricksvattennätet 
(Olsson 2005). Olika typer av mikroorganismer är olika svåra att avskilja – minska förekomsten av, inaktivera 
eller avdöda. Olika avskiljnings-, avdödnings- och inaktiveringsmetoder passar olika bra för olika mikroorga-
nismtyper, arter och underarter. Vissa typer av mikroorganismer är det generellt sett svårare att bli av med, 
medan andra kan avskiljas eller inaktiveras med relativt enkla metoder (Dryselius 2012). Allmänt påverkar 
cellernas storlek och laddning möjligheterna att avskilja respektive inaktivera (Lindberg & Lindqvist 2005). 

För att illustrera hur väl olika avskiljnings- respektive desinfektionsmetoder fungerar för olika typer av mikro-
organismer visas här två förenklade tabeller som modifierats något och översatts från den så kallade ”GDP-
veiledningen” (GDP = god desinfeksjonspraksis) (Ødegaard, Østerhus & Melin 2009). Se Tabell 2 och Tabell 3. 
Observera att tabellernas bedömningar av avskiljnings- respektive inaktiveringsmöjlighet främst utgår från arter 
som är lätta att odla – kanske främst mesofila4 och termotoleranta mikroorganismer. 

                                                        
4 Mesofil = mikroorganism som tillväxer optimalt i temperaturintervallet 20 - 45 °C. Vissa kan dock 

överleva och ibland även tillväxa i temperaturer mellan 10 och 50 °C (Encyclopedia Britannica 2014). 
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Tabell 2. Olika partikelavskiljningsmetoder och deras effektivitet.  
Källa: Ødegaard, Østerhus & Melin (2009). Storleksangivelserna avser ett antal patogena 
mikroorganismer och kommer från Lindberg & Lindqvist (2005). 

Avskiljningsmetod/för/partiklar/ Bakterier/
(0,2%1,0'µm)/

Virus/
(25%80'nm)/

Parasiter/
(4%50'µm)/

Sandfiltrering' Dålig' Mycket'dålig' Ganska'dålig'

Koagulering'+'sandfiltrering' Mycket'god' God' Mycket'god'

Membranfiltrering:' '

''''''…'Omvänd'osmos'och'ultrafiltrering' Mycket'god' Mycket'god' Mycket'god'

''''''…'Ultrafiltrering' God' Ganska'god' Mycket'god'

''''''…'Mikrofiltrering' Ganska'god' Mindre'god' Mycket'god'

''''''…'Ultrafiltrer./mikrofiltr.'med'koagulering' Mycket'god' Mycket'god' Mycket'god'
'

'

Tabell 3. Olika desinfektionsmetoder och deras effektivitet. Källa: Ødegaard, Østerhus & Melin (2009). 
Ytterligare information tillfogad från andra källor (se hänvisningar under tabellen). 

Desinfektionsmetod/ Bakterier/
(0,2%1,0'µm)'[1]/

Virus/
(25%80'nm)'[1]/

Parasiter/
(4%50'µm)'[1]/

Klor'[4]' Mycket'god' Ganska'god' Dålig'

Ozon'[4]' Mycket'god' Mycket'god' Delvis'god'[2]'

UV%behandling'[5]'[6]' Mycket'god' God'[3]' Mycket'god'
'

'
[1]'Angivna'storleksintervall'gäller'ett'antal'patogena'mikroorganismer'enligt'Lindberg'&'Lindqvist'(2005).'

[2]'Bra'inaktivering'av'Giardia,'mindre'bra'inaktivering'av'Cryptospridium'(Ødegaard,'Østerhus'&'Melin'2009).'

[3]'Bättre'inaktivering'av'vissa'virus'än'av'andra'(Ødegaard,'Østerhus'&'Melin'2009).'

[4]'Klor'och'ozon'förstör'mikroorganismers'cellmembran,'cellstruktur'm.m.'(Svenskt'Vatten'2009).'

[5]'UV%ljus'påverkar'proteiner'i'DNA'vilket'medför'att'DNA%replikering'hindras.'Sådana'mikroorganismer'kan'då'inte'föröka'sig.'Till'viss'del'
sker'även'påverkan'på'andra'proteiner'i'DNA,'vilket'kan'störa'cellens'ämnesomsättning'och'cellen'kan'därmed'inaktiveras'på'det'sättet'
(Svenskt'Vatten'2009).'

[6]'Ett'gott'inaktiveringsresultat'av'mikroorganismer'med'UV'(ultraviolett'ljus)'kräver,'förutom'att'UV%anläggningen'är'korrekt'konfigurerad'
och'dimensionerad'och'sköts'ordentligt,'att'vattnet'är'tillräckligt'klart'innan'behandlingen'med'UV%ljus.'Annars'försämras'inaktiveringens'
effektivitet'(Svenskt'Vatten'2009).'
'

2. Inläckage 

Förutom att en del mikroorganismer slipper igenom vattenverkets behandling kan mikrobiella föroreningar i 
vattenledningsnätet komma från annat håll. Näring kan också läcka in vilket kan bidra till överlevnad och tillväxt 
av mikroorganismer. Tryckgradienten mellan vattenledningen och dess omgivning styr åt vilket håll vatten 
flödar – dvs. ut ur systemet (till konsument och via utläckage), eller in (via otätheter, felkopplingar och annat). 
Olika händelser kan bidra till att trycket på utsidan av vattenledningarna blir större än inne i dem. En vanligt 
förekommande typ av händelse är driftsstopp, såväl planerade som oplanerade (t.ex. vattenläckor). En vatten-
läcka innebär att trycket i rören minskar vid läckaget, eftersom vattnet flödar ut vid läckan. Härvid kan tryck-
gradienten bli omvänd i delar av systemet, d.v.s. högre på utsidan av ledningen än på insidan. Under sådana 
omständigheter riskerar föroreningar att tränga in i rören vid otätheter, varvid kontamination av vattnet kan upp-
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stå. Missöden såsom felkopplingar mellan dricksvattensledningar och andra rör (t.ex. avlopp) inträffar också 
ibland (Besner, Prevost o Regli 2011). 

I en norsk epidemiologisk kohortstudie konstaterades en riskökning i insjuknande i mag- och tarmsjukdomar vid 
lågtryckshändelser i vattenledningsnät. Resultatet var signifikant såväl för planerade avstängningar av vattnet på 
grund av underhåll som för oplanerade leveransuppehåll med tryckfall såsom läckage (Nygard et al. 2007).  

3. Vattnets näringsinnehåll 

Mikroorganismer behöver näring för att leva och tillväxa (även om sporformer kan överleva utan näring). Därför 
kan tillräckliga halter av organiskt material i vattenledningar utgöra förutsättningar för tillväxt. Tillväxten är be-
gränsad av tillgång till kol, kväve och fosfor. Organiskt kol är ofta den begränsande faktorn. Förmultnade växt-
delar, humus, utgör den största andelen av koltillskottet som behöver avskiljas i vattenverket, särskilt om det är 
fråga om ytvatten. En annan källa för näringsämnen (kol) kan vara alger vid algblomning som ofta är 
säsongsbundet och varierar (Simões & Simões 2013; Szewzyk et. al. 2000). 

Även en del oorganiskt material (t.ex. vattenledningsrör, kopplingar och liknande) kan utgöra en grogrund (se 
även i avsnittet om biofilm ovan) men även näring för vissa typer av (autotrofa) mikroorganismer (Chowdhury 
2012). 

Enligt försök utförda av Pozos et al. (2004) påvisades tydliga positiva korrelationer mellan olika former av 
näring och förekomsten av antalet heterotrofa bakterier. Försöken visade också att antalet opportunistiska 
bakterier ökade med ökad förekomst av heterotrofa bakterier i biofilm. Tillväxten av heterotrofa bakterier blev 
dock mindre tydligt kopplat till faktorer som näringsinnehåll, temperatur och pH med mera om man minskade 
det organiska näringsinnehållet (Pozos et al. 2004). 

4. Löst5 material, sediment, ytor och korrosion 

Inom detta område förekommer forskningsutmaningar. Det råder en relativt stor enighet om att större mängder 
koloniserbara ytor ger förutsättningar för fler mikroorganismer i biofilmen. Förutom rörens ytor kan ytorna i 
ledningar öka på olika sätt. Sediment kan ge ökade ytor genom att varje korn ger mer yta än endast ledningarnas 
insidor. Sediment kan ibland härröra från korrosion av ledningar och annat material som är i kontakt med vattnet 
(kopplingar, pumpar osv.). Korrosion kan ibland bero på mikrobiologisk aktivitet, även om detta inte har 
studerats så mycket ännu. Korrosion, oavsett orsak, kan ge upphov till ojämnheter på ledningarnas insidor, vilket 
ger ökad yta. Sediment i ledningarna har i vissa studier visat sig kunna öka volymen mikroorganismer genom att 
det kan utgöra skydd mot vissa stressfaktorer, t.ex. mot klor. Vissa typer av sediment kan för en del typer av 
autotrofa mikroorganismer utgöra näring. Det finns relativt många studier som har utrett olika materials inverkan 
i fråga om påväxt av mikroorganismer, men det finns inte några riktigt entydiga resultat. Dessutom är det ofta så 
att studierna är tidsmässigt relativt korta. I studier där man har tittat på mikrobiologisk tillväxt under något 
längre tid har det ofta konstaterats att det inte spelar någon större roll vad det är för material i ledningarna, det 
blir ändå ungefär lika mycket mikrobiologisk påväxt under i övrigt liknande förhållanden efter att lika lång tid 
har gått. Däremot kan bättre näringstillgång, stillastående vatten och högre temperaturer, speciellt vid avsaknad 
av klor ge ökad förekomst och tillväxt, men även mer korrosion och sediment (Chowdhury 2012). 

5. Kloröverskott (chlorine residual) 

Ofta behöver vatten som kommer från ytvattenkällor desinficeras på ett eller flera sätt för att på så sätt avdöda/ 
inaktivera vissa kvarvarande mikroorganismer samt framförallt för att motverka mikroorganismtillväxt i vatten-
                                                        
5 Med löst material menas här lösa partiklar som befinner sig i distributionssystemet och inte ämnen som 

är lösta i vattnet. 
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ledningarna på vägen till konsument. Det finns olika desinficeringsmetoder, varav en ”huvudmetod” behandlas 
här. Olika desinfektionsmedel kan användas för detta ändamål. Klor klarar av vissa mikroorganismer, men inte 
andra. Några exempel på desinfektionsmedel med klorinnehåll är klorin, kloramin, klordioxid, klorgas och 
natriumhypoklorit. Oavsett vilken av dessa kemikalier som används är tanken att kloret på vägen till konsument 
skall fortsätta desinficeringen av vattnet/avdödandet av mikroorganismer. Det är känt att mängden aktivt klor 
avtar med avståndet på ledningarna och därmed minskas möjligheten till avdödning av mikroorganismer med 
tiden som går efter vattenverkets behandling (Falkinham et al. 2001). Detta innebär alltså att förmågan till 
avdödning av mikroorganismer avtar eller försvinner helt i perifera delar av ledningsnätet. Samma förhållande 
kan på grund av bland annat tidsaspekten gälla delar av vattenledningsnätet där vattenflödet är lågt eller 
obefintligt och i ändledningar (”dead ends”) (Chowdhury 2012). Då finns inget desinfektionsmedel kvar i vattnet 
som motverkar överlevnad och tillväxt av vissa mikroorganismer varvid de, under i övrigt gynnsamma 
förhållanden, kan tänkas överleva eller till och med tillväxa mer effektivt. När biofilm har etablerats påverkas 
inte de mikroorganismer som ingår i biofilmen lika mycket av det fria kloret. Detta eftersom biofilmen kan skyd-
da mikroorganismerna. Det finns även vissa negativa hälsoeffekter med klorföreningar som desinfektionsmedel. 
Förutom akuta toxiska effekter av för höga halter av klor bildas hälsofarliga biprodukter i form av olika 
organiska klorföreningar. Carcinogena effekter har påvisats av sådana biprodukter (Chowdhury 2012; Falkinham 
et al. 2001; Simões & Simões 2013; Szewzyk et al. 2000). 

En viktig anmärkning till ovanstående är att enligt svenska bestämmelser får klorhalten inte komma upp till de 
ofta relativt sett höga nivåer som testats i sådana studier. 

6. Temperatur 

Liksom andra abiotiska parametrar påverkar temperaturen mikroorganismernas möjlighet till överlevnad, aktivi-
tet och tillväxt i vattenledningarna. Sambandet mellan temperatur och mikrobiologisk tillväxt är signifikant, vil-
ket har visats i många studier. Mikroorganismer gynnas respektive missgynnas på olika sätt av olika tempera-
turer. En biofilm kan skydda mikroorganismer mot temperaturstress. Distributionsnätet bör således utformas så 
att temperaturen inte blir för hög i ledningarna för att på så sätt förebygga och minska möjligheter för mikrobiell 
tillväxt (Simões & Simões 2013; Szewzyk et al. 2000). 

7. Hydrodynamik 

Vattnet kan röra sig med olika fart i olika delar i distributionsnätet på grund av olika hydrodynamiska förhållan-
den. Vattentryck, ledningsdimension, topografi, utformning, vattenkonsumtion med mera påverkar. Beroende på 
utformning och konsumtion kan vattnet i vissa delar av nätet bli stillastående eller röra sig långsamt. Vatten som 
befinner sig länge i vattenledningarna kan ge upphov ökad tillväxt av mikroorganismer och ökande volymer av 
biofilm. Stillastående vatten kan även ge upphov till ökad lokal sedimentation av partiklar under i övrigt ideala 
förhållanden. Sektioner med dålig omsättning och ändledningar (”dead ends”) bör därför undvikas (Simões & 
Simões 2013). Leveransuppehåll (oplanerade såväl som planerade) samt temporärt stora vattenuttag och läckage 
på olika ställen i vattenledningarna påverkar trycket i ledningarna. Det är tryckskillnaderna som styr åt vilket håll 
vattnet rör sig. Förändras tryckförhållanden så att trycket blir lägre någonstans i nätet, så kan tryckutjämning ske 
genom att vatten strömmar till området med lägre tryck. Detta kan dels få vatten att strömma snabbare från 
källan, men vatten kan då också till viss del även återströmma från andra hållet, d.v.s. “från konsument” (Besner, 
Prevost & Regli 2011). Vid snabba tryckförändringar kan även biofilm slitas loss från rörens insidor och ökade 
mängder bakterier och andra mikroorganismer transporteras med vattnet (Simões & Simões 2013). 
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8. Rörledningar i byggnader 

Även om kunskaperna ännu är starkt begränsade om hur mycket rörledningar inne i byggnader påverkar diversi-
tet och antal mikroorganismer så har man sett att populationerna av mikroorganismer ofta är högre inne i fas-
tigheters rörledningar än i distributionsnätet. Flera faktorer inverkar här, dels faktorer som redan nämnts ovan, 
dels låga halter av desinfektionsmedel, förekomst av ändledningar och ojämn förbrukning. Den ojämna 
förbrukningen leder till att vattnet i ledningarna periodvis står stilla, vilket kan påverka förutsättningarna för 
mikrobiologisk tillväxt (Williams et al. 2013). 

Enligt principen att mer yta att fästa på under vissa förutsättningar kan ge mer mikrobiologisk tillväxt (se avsnitt 
”4. Löst material, sediment, ytor och korrosion” ovan) antas här också att rörledningar av mindre diameter som 
det är frågan om i byggnader i jämförelse med i ledningsnätet ger mer yta att fästa på per volymenhet vatten. 

9. Om blandning av olika vattenkällor och biofilm 

I samband med en vattenförsörjningsutredning i Skåne på 1960-talet beslutades att vatten skulle ledas från sjön 
Bolmen för att tillfredsställa ett förmodat ökat behov av dricksvatten i framtiden. Utredningen gjordes därför att 
många svenska tätorter växte kraftigt under denna tid. Efter många problem under byggnadsfasen ledde man till 
sist vatten genom en mycket lång tunnel (Bolmentunneln, 8 mil lång) till Ringsjöarna för att kunna försörja de 
som bodde i närheten av dessa. Vattenbehovet visade sig dock inte alls bli lika stort som man först trodde 
(Nordström 2005). 

Bolmenvattnet används fortfarande som dricksvattenkälla i denna del av Skåne. På grund av ett lerras i tunneln 
under år 2009 var Bolmentunneln helt avstängd för reparationer och inspektioner ända fram till och med början 
av 2011. Under denna tid användes vatten från Ringsjöarna som numera annars är klassade som reservvattentäkt. 
Efter övergången till användning av Ringsjöarnas vatten (i vattenverket) som har helt andra kemiska och mikro-
biologiska egenskaper än Bolmenvattnet, uppstod flera kvalitetsproblem. Dessa gällde upplevd smak (sjösmak), 
lukt (klorlukt) och utseende (kalkutfällningar) (Lührig et al. 2013). Enligt en obekräftad anonym väl insatt källa 
kunde vissa fastigheter ibland få stora mängder brunt vatten från sin vattenkran under tiden Ringsjövattnet 
användes. De upplevda förändringarna tror man beror på drastiska förändringar i biofilmens komposition i 
samband med byte av vattentäkt. Mot bakgrund av detta har Lührig et al. (2013) gjort molekylärbiologiska 
analyser av biofilm från olika vattenledningsnät i Landskronatrakten. Man har med en speciell metod (s.k. PCR-
metod) jämfört (parallellsekvensiering) vissa sekvenser i ribosomers RNA från biofilm mellan olika 
vattenledningar där vattenkvaliteten har varit känd. Man har med denna metod jämfört biofilm från 
vattenledningar med känd dålig respektive bra dricksvattenkvalitet. Det man kom fram till är att RNA-sekvenser 
i biofilm skiljer sig mycket mellan ledningar med bra respektive dålig vattenkvalitet. Ännu saknas dock 
detaljerade kunskaper om exakt hur kompositionen av en ”bra" respektive ”dålig” biofilm är sammansatt med 
avseende på arter och kvantitet (detta är ännu inte tillräckligt studerat). Däremot finns studier som indikerar att 
”bra” respektive ”dålig” biofilm kan påverka såväl dricksvattenkvaliteten, oxideringen av vattenledningsrör och 
reduktion av kemiska ämnen (Lührig et al. 2013). 

10. Kombinationseffekter och sammanfattning 

För att få en generellt låg tillväxt av mikroorganismer i ledningssystemet är kombinationen av låg temperatur, 
låga näringsnivåer – organiska och oorganiska ämnen, samt ett lågt mikroorganismantal från början viktiga fak-
torer (Lindberg och Lindqvist 2005). En annan viktig faktor är att försöka upprätthålla ett tillräckligt kloröver-
skott även långt ut i ledningsnätet. Detta är dock svårt på grund av att det fria kloret förbrukas dels på vägen från 
vattenverket, dels i delar där hastigheten är låg eller vattnet är stillastående (till exempel i döda avsnitt) samt där 
det finns mikrobiologisk aktivitet som konsumerar kloröverskottet. Kombinationer mellan lågt kloröverskott och 
stillastående vatten bör undvikas speciellt när det är varmt, eftersom det kan ge upphov till ökad tillväxt av 
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mikroorganismer. Att upprätthålla ett högt tryck längs med ledningarna är också viktigt för att undvika 
inträngning av oönskade föroreningar. Plötsliga tryckförändringar, oavsett orsak, bör undvikas eftersom biofilm 
vid sådana händelser kan slitas loss från rören och kontaminera vattnet. Lägre tryck i rören än utanför dem kan 
ge inläckage i rören där otätheter förekommer (Chowdhury 2012). 
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4.3 Analytiskt ramverk 
För att kunna besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet måste analysen ske i ett antal steg och i en 
viss sekvens. Därför har jag skapat ett analytiskt ramverk som beskriver de olika stegen i analysen och visar hur 
det teoretiska ramverket har strukturerats och anpassats för att uppfylla syftet. 

Det analytiska ramverket används även för strukturering av delar av resultatet. 

4.3.1 Beskrivning av analysprocessen kopplat till frågeställningar 

I detta avsnitt beskrivs den övergripande analysprocessen. Se schematiskt flöde i Figur 1. Texten nedan förklarar 
flödet i Figur 1 utifrån respektive frågeställning. 

 

Figur 1. Analysprocessen inklusive dess relation till teori och frågeställningar. 

Frågeställning 1 

Primärdata från inspektionerna och uppgifter från samfällighetsintervjuerna struktureras och analyseras per 
samfällighet och undersökningskategori. På det sättet besvaras frågan om potentiella risksituationer. Beroende på 
bedömd grad av risk enligt analysen sätts antingen noll, en halv eller en riskpoäng per samfällighet och 
undersökningskategori. Noll riskpoäng sätts om analysen inte visar på någon risk. En riskpoäng sätts om en risk 
har identifierats. Om evidensen för risk bedöms lägre, t.ex. om en observation som utgör risk berör enstaka 
fastighet eller om annan information framkommit som på annat sätt kan tänkas utgöra en risk, sätts en halv 
riskpoäng. 
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Samtliga riskpoänger summeras sedan per samfällighet. En låg riskpoäng antas utgöra en lägre risk medan en 
hög riskpoäng antas utgöra en högre risk för mikrobiologisk påverkan av vattnet. På så sätt besvaras frågan om 
hur stora risker som kan antas per samfällighet. 

Frågeställning 2 

Analysresultatet från fråga 1 – avseende potentiella risksituationer och riskpoäng – används tillsammans med 
analysstatistik från denna studies egna provtagningar för att söka förklara provtagningarnas resultat. En 
jämförelse görs mellan de verkliga analysresultaten från proverna och mellan identifierade risker och riskpoäng 
för att se hur väl riskerna är förknippade med de eventuella verkliga mikrobiologiska problemen. Detta görs dels 
per provtagningsomgång och dels generellt per samfällighet. 

Hypotesen är här att en hög riskpoäng hänger ihop med en sämre mikrobiologisk kvalitet och en låg riskpoäng 
hänger ihop med en god mikrobiologisk kvalitet. Hypotesen testas alltså dels per samfällighet och provtagnings-
omgång och dels generellt per samfällighet (alla provtagningsomgångar inkluderade). Hypotestesten sker inte 
statistiskt utan analytiskt. 

Frågeställning 3 

Mot bakgrund av analysdata från provtagningar inom ramen för denna studie och sekundärdata från Norrvatten 
analyseras var någonstans i dricksvattenkedjan (från råvatten till de egna provtagningspunkterna i denna studie) 
eventuella mikrobiologiska problem uppstår. Detta görs för att se om samfälligheternas egna anläggningar är 
orsaken eller om eventuella problem har uppstått redan tidigare i kedjan. 

Frågeställning 4  

Med hjälp av dokumentstudier identifieras och sammanfattas dricksvattenjuridik som antas gälla för dricks-
vattensamfälligheter av den typ som denna studie studerar. Utifrån den informationen sammanställs sedan vilken 
part som är ansvarig för vad. 

 
4.3.2 Potentiella risksituationer, riskklassning och riskpoäng 

I detta avsnitt beskrivs hur den teoretiska referensramen har anpassats och omstrukturerats för att examens-
arbetets två första frågeställningar skall kunna besvaras. Se även i Figur 1 var begreppen som definieras i detta 
avsnitt hör hemma i analysprocessen. 

Här berättar jag hur jag följer upp risker inom samfälligheterna utifrån det teoretiska ramverket. Utvalt teoretisk 
ramverk kan inte användas rakt upp och ner utan måste anpassas så att det passar för att analysera verkliga situa-
tioner. För detta ändamål definierar jag ett antal undersökningskategorier inom vilka eventuella risker värderas. 
Syftet är att finna fysiska egenskaper avseende samfälligheternas vattenledningsnät – men även upplevelser 
relaterade till (estetisk) vattenkvalitet – som i tillräcklig grad är kopplade mot det teoretiska ramverket. 

Notera att det finns andra faktorer än de jag har valt att ta upp i teoriavsnittet som påverkar mikrobiologisk 
tillväxt. Förutom teori om rent fysiska vattenledningsförhållanden är exempelvis handhavandefrågor viktiga. 
Rutiner för handhavande och åtgärder i distributionsnäten i kombination med en fungerande egenkontroll är 
viktigt. Sådana frågor analyseras inte för sig utan tas i viss mån upp analysen upp där de förekommer och 
kopplas där till sitt mer fysiska tema. 

För att definiera undersökningskategorier och risksituationer har inspektionsprotokoll och kartor över de lokala 
distributionsnäten studerats parallellt med teori om vattenledningsnät. Den tillgängliga informationen om 
samfälligheterna kan inte alltid kopplas direkt mot teorin, utan vissa antaganden måste göras. Ett exempel på ett 
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sådant antagande jag gör är att blandad bebyggelse – fritidshus och permanentbebyggelse kombinerat i samma 
område – kan ge ojämna flöden i olika delar av vattenledningsnätet därför att fritidshusen endast är bebodda 
delar av säsongen. Detta antas därför kunna ge upphov till att vattnet periodvis blir stillastående i vissa avsnitt av 
distributionsnätet. Stillastående vatten kan enligt Simões & Simões (2013) i vissa sammanhang ge upphov till 
ökad tillväxt av mikroorganismer och ökande volymer av biofilm samt även till ökad lokal sedimentering av 
partiklar/löst material (jämför med teorin ovan) och så vidare. 

I Tabell 4 nedan anges de undersökningskategorier jag har valt att definiera samt hur dessa är kopplade till den 
teoretiska referensramen. Notera att samma avsnitt i den teoretiska referensramen kan var kopplat till flera 
undersökningskategorier.  

Att notera: Innan provtagningarna påbörjades antog jag att jag skulle finna olika koncentrationer av fritt klor vid 
de olika provtagningspunkterna och -tillfällena. Inget aktivt klor kunde påvisas i laboratoriets tester. Viktigt att 
nämna är att en ackrediterad kloranalys måste utföras max 5 minuter efter provtagningen, d.v.s. på plats, vilket 
inte gick att åstadkomma. Därför är inte kloröverskottet intressant och ”5. Kloröverskott (chlorine residual)” 
ingår därför inte i någon undersökningskategori. Detta gäller även ”1. Mikroorganismflora i behandlat vatten” då 
allt vatten kommer från samma källa (Görvälnverket). 

Tabell 4. En presentation av de undersökningskategorier jag har valt att definiera samt vad som kan 
utgöra en relevant risksituation och hur dessa är kopplade till den teoretiska referensramen. 

Undersöknings%
kategori''

Risksituation' Koppling'till'teoretisk'referensram' Eventuell'anmärkning'

Ålder'på'vatten%
ledningsnät''

Gammalt'vatten%
ledningsnät'

Här'antas'allmänt'att'om'ledningar'är'äldre'
så'är'sannolikheten'här'större'för'mer'
sediment,'ojämnheter'och'möjligen'mer'
fästytor'för'biofilm'än'i'nyare'ledningar.'
Biomassan'antas'kunna'ha'större'volym.'
Antas'också'att'risken'för'läckor'(vilket'kan'
påverka'hydrodynamiken)'kan'vara'större'
med'äldre'ledningsmaterial,'samt'att'
näringsinnehållet'–'såväl'organiskt'som'
oorganiskt'–'kan'vara'högre'i'äldre'ledningar.'

Kopplingar'till'följande'avsnitt'i'teoretisk'
referensram:''
'

2.'Inläckage'

3.'Vattnets'näringsinnehåll'

4.'Löst'material,'sediment,'ytor'och'korrosion'

7.'Hydrodynamik'

(9.'Om'blandning'av'olika'vattenkällor'och'
biofilm,'se'under'anmärkning)'

Notera'att'denna'parameter'i'de'studerade'
samfälligheterna'sammanfaller'med'om'
samfällighet'har'sommarvatten'eller'ej.'
Därmed'kan'egentligen'inte'”ålder'på'
ledningsnät”'respektive'”sommarvatten'eller'
permanentvatten”'särskiljas'i'analysen.'Hos'
vissa'fastigheter'i'de'undersökta'samfällig%
heterna'som'har'sommarvatten'finns'
möjlighet'att'även'koppla'in'egna'brunnar'in'
till'fastigheternas'rörsystem.'Detta'
samvarierar'alltså'också'med'sommarvatten.'

Antas'att'egna'brunnar'med'annat'pH,'risk'för'
tillförande'av'organiskt'material'o.s.v.'kan'ge'
upphov'till'ökat'mikrobiologiskt'innehåll.'
Kloridhaltigt'vatten,'om'så'finns'i'egna'
brunnar'kan'tänkas'ge'förhöjd'korrosionsrisk,'
åtminstone'i'fastigheternas'rörsystem.'
Blandning'av'olika'vattens'mikrobiologi'kan'ge'
problem'beskrivna'i'teoriramens'avsnitt'”9.'
Om'blandning'av'olika'vattenkällor'och'
biofilm”.'

Fritidsboende/'
permanentboende'

Förekomst'av'
lågförbrukande'
fastigheter'

'

Här'antas'att'förekomst'av'lågförbrukande'
fastigheter'inom'ett'samfällighetsnät'kan'ge'
upphov'till'stillastående/långsamt'flödande'
vatten'i'delar'av'nätet'under'delar'av'året.'
Vatten'som'uppehåller'sig'länge'i'
vattenledningarna'kan'ge'upphov'ökad'
tillväxt'av'mikroorganismer'och'ökande'
volymer'av'biofilm'samt'även'till'ökad'lokal'
sedimentation'av'partiklar/löst'material.'
Ligger'ledningarna'dessutom'ytligt'antas'att'
temperaturhöjande'påverkan'kunna'uppstå'
(se'även'nästa'parameter).'

Kopplingar'till'följande'avsnitt'i'teoretisk'
referensram:''

(3.'Vattnets'näringsinnehåll)'

Temperaturhöjning'representeras'i'särskild'
parameter.'Dock'antas'stillastående'vatten'
under'vissa'tidsperioder'kunna'bidra'med'
ytterligare'temperaturhöjning'om'ledningarna'
ligger'ytligt.''
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4.'Löst'material,'sediment,'ytor'och'korrosion'

(6.'Temperatur)'

7.'Hydrodynamik 
'

Ledningsdjup' Ytnära'eller'ytliga'
ledningar'
förekommer'

Ytnära'eller'ytliga'ledningar'antas'kunna'ge'
upphov'till'förhöjd'vattentemperatur'under'
sommarhalvåret'och'därmed'även'
förändrad/'ökad'mikrobiologisk'tillväxt.''

Kopplingar'till'följande'avsnitt'i'teoretisk'
referensram:''

6.'Temperatur'

För'övrigt'kan'det'vara'risk'för'frysning'om'
vattentillförseln'inte'stängs'av'i'tid'när'det'blir'
kallt.'

Tryckförhållanden'i'
samfällighetsnätet'

Tryckproblem'
förekommer'

Om'tryckproblem'förekommer,'dvs.'när'
omvända'tryckförhållanden'kan'riskera'att'
uppstå,'riskeras'inläckage'av'föroreningar'i'
ledningarna.'Risk'för'återströmning'av'vatten'
mot'tryckfallspunkten.'Avloppsvatten,'
oönskade'kemikalier'och'mikroorganismer'
och'andra'föroreningar'riskeras'kunna'
tillföras'dricksvattnet.'Delar'av'biofilmen'i'
vattenledningarna'kan'slitas'loss'och'hamna'i'
vattnet'vid'snabba'tryckförändringar.'

Kopplingar'till'följande'avsnitt'i'teoretisk'
referensram:''
'

2.'Inläckage'

3.'Vattnets'näringsinnehåll'

(4.'Löst'material,'sediment,'ytor'och'
korrosion)'

7.'Hydrodynamik'

'

Kvalitets%
upplevelse:'lukt,'
smak,'utseende,'
temperatur'

Kvalitetsproblem'
(estetisk;'
upplevelse)'

Analys'av'lukt'och'smak'samt'utseende'ingår'
normalt'i'analyser'av'dricksvatten.'Jag'har'
själv'valt'att'även'tolka'upplevd'hög'
temperatur'som'ett'kvalitetsproblem,'även'
om'hög'temperatur'i'sig'även'kan'kopplas'till'
mikrobiologisk'tillväxt.'Heterotrofa'bakterier'
men'även'mögelsvampar'och'aktinomyceter'
har'kopplats'till'lukt%'och'smakproblem'samt'
grumlighet.'(Observera'att'temperatur'även'
mäts'fysiskt.)'

Kopplingar'till'följande'avsnitt'i'teoretisk'
referensram:'

4.2.1'Introduktion'

6.'Temperatur'

'

Avstånd'från'
huvudnät'

Nätet'långt'ifrån'
huvudledning?''

Ju'längre'tid'vatten'färdas'i'vattenledningar,'
desto'mer'kan'det'påverkas'mikrobiologiskt.'
Hastigheten'minskar'ju'närmare'konsument'
det'kommer.'

Här'antas'att'samfälligheter'som'ligger'
perifert'i'förhållande'till'huvudvattennätet'(i'
”avkrokar”)'kan'riskera'ökad'mikrobiologisk'
påverkan'då'omsättningen'troligen'kan'
förväntas'vara'lägre'om'det'finns'färre'
vattenkonsumenter.'

7.'Hydrodynamik'

'
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5. Metod 

Mot bakgrund av syfte och frågeställning handlar den ena delen av arbetet om att ta reda på om det kan finnas 
några problem med mikrobiologisk kvalitet i dricksvattensamfälligheter av den typ som studeras och hur sådana 
problem i så fall yttrar sig. Den andra delen handlar om vilken lagstiftning som gäller för samfälligheter av 
denna typ. 

För del ett behöver data samlas in från olika håll. Bland annat behöver jag ta reda på hur olika förhållanden om 
samfälligheternas vattenledningsnät ser ut i olika avseenden för att kunna identifiera potentiella risksituationer. 
Förutom detta behöver jag information om upplevd kvalitet och eventuella problem. För att kunna studera hur 
olika egenskaper i de samfällighetsägda vattenledningsnäten i kombination med data om upplevd kvalitet 
förhåller sig till verklig mikrobiologisk kvalitet, krävs också provtagningar med tillhörande analysdata. 

För att kunna avgöra om den mikrobiologiska kvaliteten skiljer sig mellan provpunkter i samfälligheterna res-
pektive i vattenverkets utgående vatten, i tryckstegringsstationen på ”halva vägen” och lokalt i Vaxholm krävs 
även tillgång till data från sådana ställen. Då provtagning och analys avseende sådana platser ej ryms inom 
ramen för denna studie krävs även tillgång till data från annat håll. 

För den andra delen som handlar om lagstiftning krävs studier av svensk lagstiftning och tillämpliga EU-
bestämmelser. 

Data och uppgifter kommer alltså från flera och olika typer av källor; primära såväl som sekundära. För att 
studera komplexa sociala enheter från flera perspektiv kan fallstudiemetoden med fördel användas (Merriam 
1994). Fallstudier kan också vara bra om man använder sig av material från olika typer från olika källor för att få 
en mer fullödig beskrivning av ett fenomen eller en social enhet. En fallstudie kan med fördel användas för att 
studera verkliga situationer. Vill man göra en bredare beskrivning av ett fenomen kan fallstudien ge en mer 
ingående analys av det som skall studeras (Merriam 1994). 

Ett annat skäl att välja en fallstudiemetodik kan vara att den ger möjlighet att kunna anpassa studien efter sådana 
förhållanden som efterhand kan dyka upp och som anses viktiga (Merriam 1994). Eftersom studier av just 
dricksvattensamfälligheter i sig inte verkar ha gjorts tidigare, ville jag även genom valet av fallstudiemetod 
lämna möjligheten öppen för ett mer reflexivt förhållningssätt. 

Analysdata från egna undersökningar och från sekundära källor används bland annat för att jämföra med 
riskuppskattningar av samfälligheternas vattenledningssystem och provpunkter. Tanken är här inte att göra 
statistiska jämförelser eller att undersöka kausala samband mellan risksituationer och analysdata, utan snarare att 
undersöka om det är möjligt att relatera potentiella riskförhållanden i samfälligheterna med data angående 
mikrobiologisk vattenkvalitet. Det vill säga, analysdata används för att se i vilken mån riskförhållanden i 
samfälligheterna kan tänkas påverka den lokala mikrobiologiska kvaliteten. Det handlar alltså mer om att 
undersöka kausala mekanismer än direkta kausala samband. 

För diskussion om lämpligheten avseende metodval, se vidare under metodkritik. 

5.1 Upplägg och genomförande 
Först samlade jag in information om vilka dricksvattensamfälligheter som finns i Vaxholms kommun. Kartor och 
data över de lokala vattenledningsnäten för samfälligheterna samlades i ett första steg in från miljökontorets 
pilotinspektioner av samfälligheter och sammanställdes. Ett urval av data från inspektionerna sammanställdes i 
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ett Excelark för att kunna överblicka och jämföra samfälligheterna med varandra. Efter en första bearbetning av 
dessa data konstaterades att det fanns olikheter samfälligheterna emellan i form av hur gamla samfälligheterna 
var, om de hade permanent vatten eller endast vattentillgång under sommarsäsongen. Ledningsdjupet – hur djupt 
ledningarna var nedgrävda i marken – verkade också variera mellan samfälligheterna, liksom vissa rutiner. För 
samfälligheter med sommarvatten: Här varierade exempelvis rutinerna kring spolningar av systemet och 
läcksökningar inför driftstart. I vissa fall angavs i inspektionsprotokollen problem eller öppna frågor. Dessa 
rörde exempelvis läckor och tryckförhållanden samt ibland smak och temperatur. De olika samfällighetsnäten 
låg olika långt ifrån Roslagsvattens – VA-huvudmannens – huvudledningar. En del samfälligheter låg relativt 
sett rätt så ensamma ”längst ut i periferin” av Roslagsvattens nät, medan några låg intill huvudledningen där ge-
nomströmningen av vatten kunde antas vara god – till exempel om det fanns större vattenförbrukare senare i det 
stora nätet eller åtminstone i närheten.  

Teori om mikrobiologi i distributionsnät för dricksvatten söktes fram. Baserat på utvalt vetenskapligt material 
valdes ett antal faktorer ut som på olika sätt och med olika säkerhet kunde kopplas till mikrobiologisk kvalitet. 
Jag försökte i första hand identifiera sådana faktorer där en relativ konsensus rådde. 

För att göra det vetenskapliga materialet mer användbart och anpassa det för mina studier av samfälligheterna 
sökte jag definiera ett antal förhållanden vilka kunde tänkas utgöra risker för ökat mikrobiologisk tillväxt i 
distributionsnäten. Detta gjordes genom att jag parallellt med de utvalda faktorerna från det vetenskapliga 
materialet sökte finna information från inspektionsprotokollen som kunde motsvara de olika riskfaktorerna, så att 
de olika faktorerna skulle kunna följas upp. Jag ville möjliggöra en uppföljning per samfällighet och riskfaktor. 

För att se om riskuppskattningarna verkade stämma ville jag jämföra dessa med verkliga analysdata från 
samfälligheterna. En annan orsak till kategoriseringen i risksituationer var för att ge input till ett delvis 
stratifierat urval av samfälligheter, för att alltså kunna göra ett urval delvis utifrån olika kategorier. 

För detaljer rörande sambandet mellan faktorerna i det teoretiska ramverket och de potentiella risksituationerna, 
se avsnittet om analytiskt ramverk i teoridelen ovan. I det analytiska ramverket ingår också en övergripande 
beskrivning av sekvensen i analysprocessen, hur teorin används för att besvara studiens frågeställningar, hur 
materialet hänger ihop med frågeställningarna, samt hur analysen är strukturerad för att besvara frågeställnin-
garna. Se avsnittet om det analytiska ramverket i kapitlet om teoretiskt ramverk. 

Ett antal samfälligheter i Vaxholm valdes ut för provtagningar under sommaren 2013. Se urvalsavsnittet om val 
av samfälligheter, provtagningsperiod och val av provpunkter. För att skapa en övergripande bild av den 
mikrobiologiska situationen i samfälligheternas distributionsnät valdes ett antal mikrobiologiska indikatorpara-
metrar ut. Inga detaljerade artbestämningar av mikroorganismer har gjorts därför att det handlar om en första 
undersökande studie samt att det på förhand är svårt att uttala sig om vilka arter som kan förekomma. En annan 
orsak är att det inte fanns några ekonomiska förutsättningar för artbestämningar. Det är förstås möjligt att i even-
tuella kommande studier arbeta med typning av vilka mikroorganismer som påträffas. För beskrivning av valda 
mikrobiologiska och kemiska parametrar, se avsnittet om databeskrivning. 

5.2 Identifiering och urval av teori 
Teori behövdes för att finna samband mellan olika förhållanden i vattenledningssystem och smak-, lukt- och 
eventuella hälsoeffekter relaterade till mikroorganismer. Artiklar söktes därför ut från databasen Web of 
Knowledge – Web of Science, med två olika utsökningsmetoder. Det sökfält som användes i båda fallen var 
”Topic”. Jag använde först en bred utsökning för att inte missa relevanta artiklar. Två huvudsökningar gjordes: 

”water distribution” AND ”microorganism” 
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”drinking water” AND ”distribution system” 
 
Endast artiklar av typen “Review” valdes ut. Relevanta artiklar som jag hade tillgång till utan kostnad och som 
var skrivna på engelska identifierades. Av dessa valde jag sedan ut ett tiotal review-artiklar som jag bedömde 
som mest relevanta för ändamålet. 

Dessa artiklar användes dels direkt, dels som utgångspunkt för att finna referenser till några mer detaljerade 
artiklar där så behövdes. 

Liknande sökningar gjordes även på engelska och svenska bland publicerade forsknings- och studentuppsatser i 
databasen DiVA, utan att finna några relevanta dokument. Inga artiklar från denna källa användes därför. 

En Google-sökning på ”residual desinfektion” gjordes för att finna relevant information om det ämnet då dittills 
identifierade forskningsrapporter ej var tillräckliga. Fann då några ytterligare relevanta forskningsrapporter. 

I övrigt har ett antal andra forskningskällor och tidigare undersökningar/studier använts som var relevanta för 
svenska förhållanden. Svenska myndighetskällor har i möjligaste mån undvikits på grund av eventuella risker 
med att vetenskapligheten riskerar att vara styrd. Dock har några forskningsstudier använts från SLV och från 
Svenskt Vatten. De få myndighetskällor som använts som källor i teoridelen är sådana som är av forsknings-
karaktär, exempel på källor: 

• Svenskt Vatten. Branschorganisation. VA-Forsk. 
• Livsmedelsverket. Tidigare studier och forskningskällor inom myndigheten. 
• Norsk Vann. Vägledning om god desinfektionspraxis. 

5.3 Utsökning av juridisk information 
För denna del som handlar om gällande regelverk kring dricksvattenkvalitet krävdes identifiering och urval av 
gällande juridiskt regelverk från såväl svensk nivå som EU-nivå. 

Fokus låg på den juridik som omgärdar dricksvattensamfälligheter av den typ som studeras, det vill säga sådana 
som får sitt vatten från en större vattentäkt. 

Jag använde källan Nordström (2005) för att hitta en juridisk ”ingång” till dricksvattenkvalitetsfrågor. En del 
juridisk praxis avseende Miljöbalken har hämtats från databasen JP Infonet och viss information från förarbeten 
till svensk lag. Internetsökningar (Google) har använts för att få tillgång till senaste versioner av juridiska doku-
ment; EU-direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter. De juridiska dokumenten har tagits från respektive ansvarig 
myndighetskälla, förutom lagar och förordningar som tagits från Notisum. 

Ytterligare ett dokument har varit till stor hjälp, ett utbildningsmaterial från Stockholm Vatten (2011) för poli-
tiskt förtroendevalda. 

Anläggningslagen (1973:1149) har medvetet valts bort därför att den inte primärt berör hälsoskydd eller 
dricksvattenkvalitet. 

Källan om produktansvarslagens tillämpning kommer från ett företag som säljer återströmningsskydd. Jag har 
inte lyckats finna andra juridiska källor eller motsvarande som beskriver produktansvarslagens tillämpning 
avseende skydd mot återströmning. Av det skä et bör denna källa tolkas kritiskt och försiktigt. 
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5.4 Urval studiematerial, samfälligheter 

5.4.1 Val av tidpunkt för undersökning 

Under sommaren 2013 genomförde jag tre provtagningsomgångar i utvalda samfälligheter. Se hur provpunkterna 
valdes i avsnittet om urval av studieobjekt. Varje provtagningsomgång bestod av två dagar och skedde på 
måndag och tisdag därför att dessa dagar var de som Norrvattens laboratorium hade möjlighet att analysera tagna 
prover. Datum för provtagningarna bokades in enligt följande: 

• Omgång 1: 2013-06-24 – 2013-06-25 
• Omgång 2: 2013-08-05 – 2013-08-06 
• Omgång 3: 2013-08-19 – 2013-08-20 

Förutom provtagningsdelens ursprungliga begränsning i tid till sommaren 2013 var tankarna bakom urvalet av 
tidpunkter följande: Först ville jag ha en tidpunkt innan sommarledigheterna i samfälligheterna hade kommit 
igång ordentligt. Detta var främst för att se om detta faktum kunde påverka den mikrobiologiska kvaliteten på 
något sätt, till exempel genom ojämna/låga delflöden i nät där det fanns fritidsbostäder. Datumen för omgång 2 
valdes för att få ett datum mitt i sommarsemestern när det antagligen skulle vara fullt i de flesta fritidsbostäder 
och därmed troligen höga flöden i vattenledningarna men även höga temperaturer i luften. Datumen för den sista 
omgången valdes utifrån att de flesta fritidsboende troligen skulle ha lämnat sina fastigheter för denna sommar-
semester. Tre provtagningsomgångar valdes också för att få en spridning över tid för att i någon mån undvika 
övertolkning av ett enstaka mättillfälle. Att provtagningarna gjordes just under sommarsäsongen var dels en fö-
rutsättning för arbetet från SRMH:s sida och dels för att sommarsäsongen kan antas innebära ökat mikrobiolo-
gisk tillväxt på grund av högre lufttemperaturer och solinstrålning, vilket under vissa förutsättningar kan påverka 
temperaturen i ledningarna (se teoretiskt ramverk). En ytterligare orsak till valet av ”frostfri säsong” är att annars 
hade provtagningar riskerat att inte kunna göras hos de samfälligheter som endast har sommarvatten. 

5.4.2 Urval av studieobjekt - samfälligheter 

I Vaxholm finns 27 kända dricksvattensamfälligheter som förses med dricksvatten från Roslagsvatten. 

För att kunna generalisera på ett bra sätt kan man använda slumpmässiga urval. Ett fullständigt slumpmässigt 
urval kan dock riskera att bli skevt beroende på vilka objekt man råkar slumpa fram (Backman et al. 2012). I 
detta examensarbete är en del av intentionen att undersöka olika typer av samfälligheter och se om resultatet kan 
skilja sig dem emellan. Att då enbart använda slumpen som en metod för att välja studieobjekt (samfälligheter) 
kan då ge resultatet att någon kategori av samfälligheter blir underrepresenterad, överrepresenterad eller helt 
orepresenterad. Med hjälp av så kallat stratifierat urval kan sådana risker i någon mån minskas. Stratifiering 
innebär att man slumpar fram individer inom undergrupper till en population.  (Backman et al. 2012).  

Jag valde ut två parametrar som undergrupper för selektering, det vill säga som stratifieringsbegrepp. Grupperna 
var: Ålder på anläggning och säsongs-/permanentboende. Motsvarande potentiella risksituationer (se analytiskt 
ramverk) är gammal anläggning, lågförbrukande fastigheter finns. Till detta lade jag ytterligare en undergrupp; 
sommar-/året runtvatten. 

Orsaken till att dessa stratifieringsbegrepp användes var för det första att jag ville få en högre samstämmighet 
mellan replikat och samtliga fall (undvika onödig skevhet mellan valda begrepp) samt för det andra att det skulle 
vara möjligt att särskilja undergrupperna i analysen. 

Förutom detta valdes sex stycken samfälligheter bort direkt p.g.a. att inspektionsprotokoll inte fanns alternativt 
inte fanns tillgängliga. 
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Förutom urvalskriterierna ovan var jag tvungen att göra en designanpassning för att hinna med samtliga provtag-
ningar under två dagar (absolut begränsning p.g.a. tillgångsbegränsning till laboratoriet, se ovan). Orsaken är att 
Vaxholm består av många öar och att dricksvattensamfälligheterna är utspridda över flera av dessa öar. Till vissa 
öar kan man ta sig med reguljär färjetrafik och till andra öar med båt som går enligt en begränsad turlista. Till 
vissa öar är man helt hänvisad till att ordna med egen transport (lämpligtvis båt). För att erhålla så mycket tid 
som möjligt för provtagningar men ändå försöka få en spridning mellan Vaxholms öar valdes tre av totalt sex öar 
ut där provtagning skulle ske. Bil, färja och egen båttransport användes. Observera att designanpassningen 
(urvalet av öar) kan riskera att ge en snedvridning av resultatet därför att det inte representerar alla områden (öar) 
som har dricksvattensamfälligheter. Se Tabell 5 för detaljer. 

Tabell 5. Antal dricksvattensamfälligheter. Totalt, valda och bortvalda.  
(För urvalsdetaljer, se nästa tabell.) 

Totalt'antal'dricksvattensamfälligheter'i'Vaxholm'(som'förses'med'dricksvatten'från'
Roslagsvatten/'Norrvattens'vattenverk'Görvälnverket)'

27'

Antal'samfälligheter'som'väljs'bort'p.g.a.'saknade'inspektionsprotokoll' 6'

Antal'samfälligheter'totalt'på'alla'sex'öar'när'de'sex'samfälligheterna'som'saknade'
inspektionsprotokoll'har'valts'bort.'

21'

Antal'öar'(med'samfälligheter)'som'valdes'bort' 3'

Antal'öar'(med'samfälligheter)'som'undersöktes' 3'

Antal'samfälligheter'totalt'på'valda'öar'(exklusive'bortvalda'p.g.a.'avsaknad'av'
inspektionsprotokoll)'

15'

Antal'utvalda'samfälligheter'på'valda'öar'(detaljerat'urval,'se'nedan!)' 6'

Inom de tre utvalda öarna valdes med hjälp av stratifieringsbegreppen (se ovan) ett antal replikat (samfälligheter) 
ut utifrån följande regelverk: 

• Ålder på anläggning: Här ville jag medvetet välja samfälligheter utifrån extremvärden för att kunna 
möjliggöra jämförelse mellan nyare anläggningar mot ”gamla” anläggningar, samt därmed också se till 
att båda extremgrupperna fanns med i materialet. Därför valdes två grupper av anläggningar utifrån när 
anläggningarna togs i drift. Övriga anläggningar (från mellanliggande år och med okända driftstartsår) 
valdes bort. 

o Anläggningar drifttagna mellan sent 1990-tal och fram till och med år 2013 
o Anläggningar drifttagna under 1950- och 1960-tal 

• Säsongs-/permanentboende: Här ville jag dels se till att båda grupperna fanns med och dels att 
möjliggöra jämförelser mellan grupperna. 

• Sommar-/året runtvatten: Jag ville ha båda grupperna representerade samt ha möjligheten att separera 
dessa i analysen. 

Se Tabell 6, Tabell 7 och Tabell 8 om förutsättningar för urval. 

Tabell 6. Förutsättningar för urval utifrån ålder på anläggning 

Totalt'antal'samfälligheter'i'Vaxholm'som'är'”gamla”'(se'definition'ovan)' 6'

Totalt'antal'samfälligheter'i'Vaxholm'som'är'”nyare”'(se'definition'ovan)' 13'

Totalt'antal'samfälligheter'i'Vaxholm'som'inte'är'”gamla”'eller'”nyare”'(se'definition'ovan)' 8'

Totalt'antal'samfälligheter'på'utvalda'öar'som'är'”gamla”' 3'

Totalt'antal'samfälligheter'på'utvalda'öar'som'är'”nya”'(exklusive'en'bortvald'p.g.a.'saknat'
inspektionsprotokoll)'

12''

Totalt'antal'samfälligheter'på'utvalda'öar'som'är'varken'”nya”'eller'”gamla”' 3'
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Tabell 7. Förutsättningar för urval utifrån säsongs-/permanentboende. Notera att både fritids- och 
permanentbostäder kan förekomma i en samfällighet. 

Totalt'antal'samfälligheter'i'Vaxholm'som'har'permanentbostäder' 26'

Totalt'antal'samfälligheter'i'Vaxholm'som'har'fritidsbostäder' 15'

Totalt'antal'samfälligheter'på'utvalda'öar'som'har'permanentbostäder'(exklusive'en'
bortvald'p.g.a.'saknat'inspektionsprotokoll)'

15'

Totalt'antal'samfälligheter'på'utvalda'öar'som'har'fritidsbostäder'' 5'

 

Tabell 8. Förutsättningar för urval utifrån sommar-/året runtvatten. Notera: Respektive förening har 
antingen sommarvatten eller året runt-vatten förutom en förening som har både och. 

Totalt'antal'samfälligheter'i'Vaxholm'som'har'sommarvatten' 10'

Totalt'antal'samfälligheter'i'Vaxholm'som'har'året'runt%vatten' 18'

Totalt'antal'samfälligheter'på'utvalda'öar'som'har'sommarvatten'' 3'

Totalt'antal'samfälligheter'på'utvalda'öar'som'har'året'runt%vatten'(exklusive'en'bortvald'
p.g.a.'saknat'inspektionsprotokoll)'

12'

 
Mot bakgrund av förutsättningar för urval och möjlig genomförandetid för provtagningar valdes sex stycken 
samfälligheter ut utifrån stratifieringsbegreppen, undantaget nämnda sex samfälligheter som saknade inspek-
tionsprotokoll och samtliga samfälligheter som inte fanns på utvalda öar enligt designanpassningen (se ovan). 
Notera att kombinationen sommarvatten och permanent vatten i en och samma samfällighet endast förekom på 
en plats och det beaktades inte. Urvalet skedde utifrån följande inriktning (se konsekvenser av detta längre ner): 

• Två nyare samfälligheter med året runt-vatten. Endast permanentbostäder. 
• Två nyare samfälligheter med året runt-vatten. Permanentbostäder blandat med fritidsbostäder. 
• Två äldre samfälligheter med sommarvatten. Permanentbostäder blandat med fritidsbostäder. 

Samtliga kandidater (sex stycken) slumpades fram enligt det stratifierade urvalet. Därefter kontaktade jag aktuel-
la samfälligheter. Alla de kontaktade kandidatsamfälligheterna kunde delta förutom en; den ena av de två nyare 
samfälligheterna med året runt-vatten och endast permanentbostäder. Ny slumpning genomfördes (enligt samma 
stratifierade kriterium som för den som föll bort). Den nya samfällighetskandidaten kontaktades och denna 
kunde delta. Därmed hade totalt sex samfälligheter utsetts. Ingen av dessa föll bort senare. 

Viktigt! Notera genom att jämföra det genomförda urvalet mot beskrivningarna av alla Vaxholms samfälligheter 
att replikaten inte kan ge en fullständigt rättvisande bild av den ”genomsnittliga” Vaxholmssamfälligheten. Dels 
därför att vissa samfälligheter har valts bort på grund av saknade inspektionsprotokoll, och dels för att endast en 
delmängd av det totala antalet öar har selekterats. Dessutom är inte åldersfördelningen på samfälligheterna direkt 
jämförbar mellan replikat och totalt i Vaxholm eftersom endast de nyaste och de äldsta samfälligheterna ingår i 
analysen. För att se förväntad bias i form hur mycket replikaten är felrepresenterade i jämförelse med alla Vax-
holmssamfälligheter vad gäller det stratifierade urvalet, se Tabell 9. 
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Tabell 9. Potentiella felkällor (förväntad bias) avseende de stratifierade parametrarna i urvalet vid 
jämförelse mellan det totala antalet samfälligheter i Vaxholm och replikaten (utvalda samfälligheter). 

Förhållande'i'dataset' Vaxholm'
(förväntat)'

Replikat'
(utvalda'i'
denna'
studie)'

Förväntat'potentiellt'avvikelseförhållande'''
replikat'v.s.'Vaxholm'(förväntat)'

Året'runt%vatten':'Sommarvatten' 18':'10' 4':'2' +'20'%''
(D.v.s.'20'%'fler'bland'de'utvalda'

samfälligheterna'har'året'runt%vatten'än'
sommarvatten'i'förhållande'till'hur'situationen'

är'för'alla'Vaxholmssamfälligheter.)'

Permanentboende':'Fritidsboende' 26':'15' 6':'4' %'23'%''
'

Nya':'Gamla'

(notera1även1att1det1finns1andra1åldersintervall1
än1”nya”1och1”gamla”1i1Vaxholm)'

13':'6' 4':'2' %'17'%''
'

'

I Tabell 10 redovisas utvalda samfälligheter. Samfälligheterna har getts fingerade namn (se avsnittet om etik). 

Tabell 10. Valda studieobjekt med kort beskrivning av respektive samfällighet. Koppling till stratifierings-
villkoren framgår i fyra kolumner. En extra kolumn är tillagd; uppgift om egna brunnar som kan kopplas 
in i respektive fastighet. Notera kopplingen till sommarvatten avseende egna brunnar (åtminstone 
permanentboende måste ju ha tillgång till något vatten på vintern). 

Sam%
fällig%
het'

Beskrivning' Installations%
år'samfällig%
hetens'
vatten%
ledningsnät'

Året'runt%
vatten/'
Sommar%
vatten'

Permanent%
boende'(antal'
fastigheter'
som'är'an%
slutna)'

Fritidsboende'
(som'är'an%
slutna)'

Egna'brunnar'förekom%
mer'som'kan'inkopplas'
vintertid'i'resp.'fastighet'
(samma'ledningar)'

Adam' Villor'och'radhus'i'
grupphusområde.'Relativt'
sett'nära'Roslagsvattens'
huvudledning.'

ca'2005%2010' Å' 34' %' Nej'

Bertil' Villor'och'radhus'i'
grupphusområde.'

Perifert,'dvs'längst'ut'ifrån'
Roslagsvattens'huvud%
ledningsnät,'lokalt'sett.'

ca'1999%2004'

'

Å' 34' %' Nej'

Cesar' Blandad'gammal'och'ny'
bebyggelse'i'äldre'
bostadsområde.''

Endast'fristående'villor.'

1998%1999' Å' 6' 5' Nej'

David' Blandad'gammal'och'ny'
bebyggelse'i'äldre'
bostadsområde.'

1960%tal' S' 5' 6' Ja'

Erik' Större'område'(ca'55'
anslutna)'med'många'
bofasta'men'även'med'
fritidsbostäder.'

Många'förgreningar'i'
vattenledningsnätet.'Vissa'
delar'långt'från'
huvudvattenledning.'

Troligen'tidigt'
1950%tal'

S' Ja,'färre'än'
fritidsboende'

Ja,'fler'än'
permanentbo
ende'

Ja'

Filip' Många'fritidsboende.'Få'
permanentboende.''

Egen'”avkrok”'från'
Roslagsvattens'huvudnät.'

2008%2010' Å' 5'(få)' Resterande'
fastigheter'
(många)'

Nej'
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5.4.3 Urval av studieobjekt - provpunkter 

För att öka den inre validiteten valdes huvudsakligen (minst) två provpunkter i stället för en provpunkt per sam-
fällighet, vilka skulle ingå i samtliga provtagningsomgångar. Ännu fler provpunkter hade kunnat användas, men 
en avvägning gjorde mellan antalet samfälligheter som skulle undersökas och antal provanalyser som kunde be-
kostas av Norrvatten. I ett av de lite större vattenledningsnäten (Filip) som hade två tydliga huvudförgreningar 
valdes en extra punkt då förbindelsepunkten låg i mitten och två huvudledningar fördelade ut vattnet åt två håll. 
Detta gjordes för att få en större täckning av det stora och utbredda området. Det stora området Erik tilldelades 
först fyra stycken provpunkter för att åstadkomma en större representativitet/ undersökt andel av området. Ytter-
ligare en punkt lades till här från och med provtagningsomgång 2 (orsak och konsekvenser: se metoddiskussion).  

I samtliga områden förutom Erik valdes samtliga provpunkter ut på förhand genom studier av vattenledningsnät-
kartor (uppdaterade versioner från inspektion av SRMH). Området Erik studerades på förhand med avseende på 
vattenledningskarta från SRMHs inspektion. Provpunkter för Erik valdes ut (vid första provtagningstillfället) i 
samförstånd med ansvarig person i samfälligheten, dels utifrån mina önskemål, dels utifrån vad som var möjligt 
för samfälligheten/de boende. En ytterligare provpunkt lades till i samfälligheten Erik från provtagningsomgång 
2, se metoddiskussion. 

I början av detta projekt fanns en tanke att jämföra ”extrempunkter” med varandra inom respektive samfällig-
hetsnät för att se om det fanns några mikrobiologiska kvalitetsskillnader mellan prover tagna vid förbindelse-
punkten mot Roslagsvatten respektive så långt ifrån förbindelsepunkten som möjligt. Provtagning vid förbindel-
sepunkten visade sig dock inte vara genomförbart. Därför gjordes i stället ett försök med att ta prov i en fastighet 
nära förbindelsepunkten i stället för vid den. Då detta var svårt att ordna fullt ut inom alla samfälligheters nät 
görs ingen analys i detta examensarbete utifrån denna typ av internjämförelse. Dock fick dessa provpunkter vara 
kvar i undersökningen efter denna omfokusering av studien och därmed är provpunkterna i samfälligheterna inte 
slumpade, utan snarare i huvudsak valda utifrån stratifierat urval (nära, respektive långt ifrån förbindelsepunkt). 
Som sagt användes detta ej i analysen, även om jag vid sidan av denna ändå testade att göra kvalitetsjämförelser 
mellan dessa två typer av provpunkter. Inga skillnader mellan dessa typer av provpunkter kunde då konstateras, 
vilket också kan sägas vara ett tidigt resultat. Dock framgår den relativa placeringen inom respektive samfällig-
hetsnät förhållande till förbindelsepunkten i redovisningstabell över provpunkterna nedan. Alltså fanns inga be-
vis för interna skillnader inom nätet beroende av om provpunkter var placerade nära respektive långt ifrån för-
bindelsepunkter. 

För beskrivning av provpunkter, se Tabell 11. 
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Tabell 11. Provpunkter inom studieobjekten (samfälligheterna) och provpunkternas egenskaper.  

Samfällighet' Provpunkt' Typ'

Adam%1' I'närheten'av'förbindelsepunkt'(FP)'Adam'

Adam%2' Perifert'(dvs.'långt'ifrån'FP)'

Bertil%1' I'närheten'av'FP'Bertil'

Bertil%2' Perifert'

Cesar%1' Perifert'Cesar'

Cesar%2' I'närheten'av'FP'

David%1' I'närheten'av'FP'David'

David%2' Perifert'

Erik%1' Mkt'nära/vid'FP'

Erik%2' Perifert'

Erik%3' Perifert,'”avkrok”'mitt'i'nätet'

Erik%4' Perifert'

Erik'

Erik%5' Perifert'

Filip%1' Perifert'

Filip%2' I'närheten'av'FP'

Filip'

Filip%3' Perifert'

 

5.5 Beskrivning av data 

5.5.1 Samfälligheter 

Data från följande källor samlades in: 

• Inspektionsprotokoll (sekundärdata). Protokoll från miljökontorets första inspektioner av 
dricksvattensamfälligheterna i Vaxholm. 

• Detaljerade kartor över samfälligheternas lokala distributionsnät (sekundärdata) tillhörande 
inspektionerna. 

• Egna kortare intervjuer med personer i samfälligheterna (primärdata). Data samlades in via telefon, vid 
besöken av samfälligheterna och via e-mail. Se intervjumall i bilaga. 

• Temperaturprotokoll från mina egna provtagningar i samfälligheterna (primärdata). 

• Analysstatistik av mina egna provtagningar i samfälligheterna (primärdata). Se nästa avsnitt för 
ingående analysparametrar. 
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5.5.2 Analysparametrar för vattenprover 

Mikrobiologiska och kemiska analyser som har tillämpats på provtaget vatten i samfälligheterna: 

Mikrobiologiska tester 
• Koliforma bakterier (35°C – 1 dygn) 
• E – Coli (44°C – 1 dygn) 
• Odlingsbara mikroorganismer (22°C – 3 dygn) 
• Långsamväxande bakterier (22°C – 7 dygn). Kan indikera mikrobiologisk tillväxt i distributionsnätet. 

Kemiska tester 
• Temperatur vid provtagning (egen provtagning) 
• Turbiditet (kan spegla grumlighet/ grad av klarhet) 
• Lukt/styrka (vid 20°C och 50°C) 
• pH (för jämförelse mot behandlat vattens pH) 
• Kloröverskott (för att se desinficerande förmåga) 
• Konduktivitet (vattnets ledningsförmåga): Användes för att se om det fanns påverkan från annat vatten, t.ex. 

från enskilda brunnars vatten. 

5.6 Provtagningsmetod vattenprover 
Som anvisning för hur provtagningar skall ske har instruktioner enligt ”Norrvattens kvalitetshandbok, bilaga G, 
Anvisning för vattenprovtagning, rev. 2, gällande från 2007-02-28” av M. Mahmood använts . 

Metoden ställer för det första krav på vilka flaskor som får användas. Norrvattens egna rengjorda provtagnings-
flaskor har använts, vilket innebar en steriliserad 0,5 liters glasflaska med plastlock täckt av aluminiumfolie för 
mikrobiologiskt prov och en 1 litersflaska med plastlock för kemiskt prov. 0,5 litersflaskan innehåller natrium-
tiosulfat för att avbryta klorerade vattens desinficeringseffekt. 0,5 litersflaskan fylls endast upp till ca fyra femte-
delar för att möjliggöra omblandning genom skakning på laboratoriet, medan 1 litersflaskan fylls ända upp (så 
full flaska som möjligt, helst helt utan luftbubblor, vilket inte alltid är möjligt att åstadkomma). 

Ett annat krav är att proverna skall tas så att inga föroreningar kommer till stånd. Särskilt viktigt är detta för det 
mikrobiologiska provet för att undvika kontamination som kan påverka resultatet. Detta gjordes genom att aldrig 
ta på flaskorna nära korken. Korken skruvades av och hölls (på utsidan) i ena handen när provet togs för att und-
vika kontaminering. För att fylla 1-litersflaskan helt fylldes först flaskan helt och därefter fylldes även korken 
vilken sedan direkt skruvades på flaskan. Korken på 0,5 litersflasken vidrördes aldrig, utan endast aluminium-
folien runt korken. Vid ett par tillfällen skedde dock kontamination av misstag. Då kasserades berörd flaska in-
klusive lock och medtagna reservflaskor (enligt samma specifikationer som ovan) användes i stället. 

Flaskorna tillslöts efter provtagningen och märktes med respektive provtagningsplats (fastighetsbeteckning/ 
motsvarande). Det senare förbereddes innan avfärd till provtagningsplatserna för att undvika sammanblandning 
av flaskorna. Följesedlar förbereddes också (med allt utom klockslag och provtagningstemperatur). För samfäl-
ligheten Erik kompletterades följesedlarna i efterhand med uppgifter om fastighetsbeteckning/ motsvarande på 
grund av att provtagningsplatserna valdes ”på plats”. 

Klockslag och provtagningstemperatur antecknades på följesedlarna efter temperaturavläsning (som alltså 
gjordes före provtagningen) med 0,1 °C noggrannhet. 

En kalibrerad termometer från SRMH användes för temperaturmätningen vid tappkran/ motsvarande. 
Temperatur registrerades efter spolning (spolning, se nedan). 
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Proverna förvarades i kylboxar med kylmedia på vägen till laboratoriet. Föreskrivna maxtider för transport till 
laboratoriet överskreds inte i något fall. 

Anvisningen anger att provet bör tas efter grundlig vattenomsättning. Praktiskt har detta gjorts genom att spol-
ning har skett under minst en minut och sedan vidare tills ingen mätbar temperatursänkning längre registreras, 
det vill säga tills en stabil temperatur har erhållits. Notera att det kan ta olika lång tid att få en tillräckligt stabil 
temperatur, varvid spolningstiderna blir olika långa. Spolningstiderna innan temperaturen hade stabiliserats och 
därefter fastställdes varierade mellan uppskattningsvis 2 och 6 minuter. Efter detta togs sedan vattenproverna. 

5.7 Analysmetoder vattenprover 
Här beskrivs Norrvattens laboratoriums analysmetoder mycket kortfattat. 

5.7.1 Laboratoriets mikrobiologiska analyser 

Koliforma bakterier och E. coli 

Sker enligt laboratoriets (Norrvattens) analysmetod som bygger på standardmetoden SS-EN ISO 8199:2007 för 
membranfiltrering. LES-Endo-substrat används för odling i ett dygn i 35 °C. Växer det något går man vidare till 
att kontrollera ev. förekomst av E. Coli. 

Odlingsbara mikroorganismer och långsamväxande bakterier 

Laboratoriets analysmetod bygger på standardmetod SS-EN ISO 8199:2007 för ingjutningsmetod. För 
odlingsbara mikroorganismer används jästpeptonagar och odling sker i 22°C i 3 dygn. För långsamväxande 
bakterier används samma substrat och temperatur men odling sker i 7 dygn. 

5.7.2 Laboratoriets kemiska analyser 

Kloröverskott 

En modifierad metod av SS-EN ISO 7393-3 används. Modifieringen består i användning av KMnO4 i stället för 
KIO3. Laboratoriet (Norrvatten) är inte ackrediterat för denna analys. 

Konduktivitet 

Bygger på standardmetod SS-EN 27888. 

Luktanalys 

Utförs enligt SLV:s metodanvisning 1990-01-01 metod 1. 

pH 

Utförs enligt standardmetod SS-EN ISO 10523:2012. 

Turbiditet 

Utförs enligt standardmetod ISO 7027. 
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5.8 Metoddiskussion 

Etiska överväganden och beslut 

En metod för att få informanter att öppna sig mer och därmed kunna få en mer avslöjande bild av det man 
studerar är att erbjuda informanter anonymisering (Ejvegård 2009: 52-53). Jag ansåg att det fanns risk för att 
intervjuade personer inte skulle våga berätta om samfälligheternas eventuella problem kopplade till dricksvattnet 
eftersom uppsatser som denna görs åtkomliga för allmänheten. Exempel på orsaker till att en informant inte vill 
dela med sig av viss information kan tänkas vara oro för påverkan på områdenas rykten, oro för påverkan på 
fastighetspriser och så vidare. Eftersom denna studie görs i samband med ansvarig kontrollmyndighet bedömer 
jag ändå att risk finns för att en del informanter inte vill dela med sig av all relevant information. Dock ansåg jag 
att en anonymisering ändå var att föredra för att skydda informanterna som ställer upp frivilligt i denna studie för 
att bidra till ökad kunskap. Därför beslöt jag att anonymisera samfälligheternas namn inklusive all kartinforma-
tion i uppsatsdokumentet. Samtliga informanter har också anonymiserats. Därför används fingerade benämningar 
av samfälligheter och provpunkter i dokumentet. En ytterligare orsak till att vattenledningskartor ej publiceras är 
Roslagsvattens krav att vattenledningskartorna inte får publiceras. 

Enligt Ejvegård (2009) påverkar anonymisering forskningens transparens, men kan samtidigt medföra de för-
delar som nämnts ovan (Ejvegård 2009). 

Urval i tid; provtagningstillfällen samt sekundärdata 

De valda datumen och tidpunkterna för provtagningar återspeglar endast vattenkvaliteten just när proverna togs. 
Kvaliteten kan ändras med tiden, från dag till dag, timme till timme, minut till minut, sekund till sekund. För att 
fånga den verkliga variationen krävs kontinuerliga mätningar (Dryselius 2014). Att sprida mätningarna över hela 
året hade också varit bra för att få en större översiktlig bild även om variationen i det kortare perspektivet (t.ex. 
dag, timme, minut) även då inte kan upptäckas. Då mikrobiologisk tillväxt skulle undersökas kan sommaren 
dock vara bra då riskerna med hög temperatur kan antas vara större när det är varmare (se teoriavsnittet). 
Provtagningar i sommarvattenanläggningarna kan av naturliga skäl inte förläggas till annan årstid än när dessa är 
i drift. Dock hade det kunna varit intressant att undersöka mikrobiologisk kvalitet i de nät där konsumtionen 
sjunker även tidigare respektive senare än valda datum under säsongen, vilket inte är gjort. 

Provtagningarna är gjorda endast under ett år (2013). Mikrobiologisk kvalitet på råvattnet (och dricksvattnet) 
varierar från år till år beroende på bland annat variationer i väderförhållanden (bl.a. temperatur, nederbörd). 
Under 2012 låg exempelvis värdena för långsamväxande bakterier högre i ledningsnätet än under 2013 i både 
studerad tryckstegringsstation (Enstatornet) och i Vaxholm. Detta hade kanske kunnat ge sämre siffror i sam-
fälligheterna under 2012 än vad analyssiffrorna från denna studie visade. Enligt Aleljung (2013) beror de ge-
nerellt sett lägre siffrorna under 2013 (i jämförelse med 2012) delvis på att mer kemikalier har använts vid be-
redningen under 2013 på grund av höga flöden i sjöar och vattendragen under 2012 beroende av riklig nederbörd 
(Aleljung 2013). Det ideala vore att genomföra studier under flera år för att få en mer rättvisande bild. Denna 
studie blir därför snarare en slags första begränsad tidsmässig sommarsäsongskartläggning för just år 2013. 

Sekundärdata från analyser från Norrvatten är inte tidsmässigt synkroniserade med denna studies undersök-
ningar, vilket innebär varierande tidsmässig skevhet på flera dagar mellan studiens provpunkter och sekundär-
data. Detta är särskilt relevant för frågan som berör kvalitetsförändringar på vägen till tappkran. Dock valdes 
datum ut från sekundärdata med så närliggande datum som var möjligt utifrån tillgängligt material. Även 
transporttiden mellan vattenverket och Vaxholm vägdes in i bedömningen av vilka datum som skulle väljas. 

Notera att de flesta provpunkter i studien är provtagna hos konsument i tappkran. Detta gäller även sekundärdata 
där proverna också tas i kökskran/motsvarande. Enligt det teoretiska ramverket ovan påverkar fastighetsinstalla-
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tioner i okänd grad den mikrobiologiska kvaliteten. Därför vet man egentligen inte hur den mikrobiologiska kva-
liteten är beskaffad i distributionsnätet innan vattnet har nått konsumenterna (gäller såväl studiens provpunkter 
som sekundärdata). Å andra sidan skall kvaliteten mätas i tappkranen enligt EU (se juridiskt regelverk) och det 
kan vara mest relevant därför att det är det vattnet som används (exponering). Några ytterligare data från distri-
butionsnätet före tappkran finns heller inte att tillgå, det vill säga det är inget möjligt (ur)val. 

Urval, övrigt 

En avvägning har gjorts mellan hur många samfälligheter respektive hur många provtagningspunkter som skulle 
ingå, vilket beskrivs i avsnittet ”Urval av studieobjekt - provpunkter” i metodkapitlet. 

Provtagningsplatserna inom samfälligheterna ej är helt slumpmässigt utvalda (se metod). Man skall vara med-
veten om att detta kan påverka resultatet. 

Samfälligheter har slumpats fram enligt avgränsningarna ”tidsextrem” och ”ö-tillhörighet”. Detta kan ge en bias 
för just dessa tidsextremer och öar. Tidsextremerna förekommer dock på andra inte utvalda öar, vilket kan antas 
ge viss generaliserbarhet, men platsbundenheten motverkas inte på annat sätt än med hjälp av de stratifierade ur-
valen inom valda öar. 

Genom den detaljerade beskrivningen i metodavsnittet med de begränsningar som gjorts och de konsekvenser 
som belysts där, antas liknande studier kunna genomföras med liknande eller, om så önskas, förändrade urvals-
villkor. Mot bakgrund av redovisade urvalsbegränsningar är det tänkt att reliabiliteten skall öka. 

Metodval för provtagning och vattenanalys 

Vattenprovtagningarna i denna studie är inte ackrediterade och/eftersom de är utförda av mig själv. Detta kan 
tänkas ge påverkan på analysresultatet om provtagningar utförs på fel sätt, varvid proverna till exempel kan 
kontamineras. För att minimera sådana risker har provtagningarna utförts enligt Norrvattens egna instruktioner 
för hur provtagningar skall gå tillväga (några avvikelser från detta vid vissa provpunkter, se avsnittet ”avvikande 
provtagningsmetoder” i resultatdelen!). Dessutom har jag fått möjligheten att själv träna på dricksvattenprovtag-
ning, dels helt i övningssyfte, dels vid en skarp provtagning, tillsammans med personal från SRMH innan de 
riktiga provtagningarna påbörjades.  

Vattenanalyserna har skett genom ackrediterade (gäller ej kloröverskott) analyser på Norrvattens vattenlabora-
torium, och dessa bedöms därför som tillförlitliga. Kloröverskottet kan dock ändå antas vara i princip obefintligt 
i Vaxholm som troligen har omkring en veckas gammalt vatten jämfört med nyligen behandlat vatten (uppgift 
från Norrvatten). Även om det fanns något kloröverskott kvar i Vaxholm skulle använd metod troligen inte 
upptäcka det eftersom det krävs att kloranalys görs maximalt fem minuter efter provtagning. 

Teori, potentiella risksituationer, riskpoäng och validitet 

För att tillämpa teorin på materialet har jag definierat några undersökningskategorier. Punkternas koppling till 
teori framgår i det analytiska ramverket. Riskpoäng beräknas per samfällighet utifrån undersökningskategorier-
na. Notera här att en undersökningskategori kan ha flera kopplingar mot teorin och att samma teoretiska 
utgångspunkt kan vara representerad i flera undersökningskategorier. Därmed kan det tänkas att samma 
samfällighet kan få poäng i flera undersökningskategorier mot bakgrund av ”samma” eller liknande teoretiska 
brist, vilket kan tyckas orättvist och även ge risk för skevhet. Validitet handlar enligt Eliasson (2010) om att en 
undersökning verkligen mäter det man vill värdera. 

Ett exempel: Det är inte möjligt att mäta hydrodynamiken i vattenledningarna, utan jag måste göra mig en bild 
av sådant som är relaterat till hydrodynamik. Undersökningskategorier som kan tänkas vara relaterade till just 
hydrodynamiken är ålder på vattenledningsnät, permanentboende/fritidsboende, tryckförhållanden och avstånd 
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från huvudnät, allt mot bakgrund av det som framgår ovan i det analytiska ramverket. Uppsatsen kan i exemplet 
mot bakgrund av validitet enligt Eliasson (2010) därför kritiseras för att hydrodynamiken inte mäts fysiskt. För 
att motverka negativ verkan på validiteten har jag försökt separera de olika undersökningskategorierna så mycket 
jag har kunnat genom att de skall spegla så olika typer av fysiska eller andra förhållanden som möjligt, även om 
de kan koppla mot samma typ av teoretisk risk. Det vill säga, min utgångspunkt har varit att de olika 
undersökningskategorierna skall ha olika orsaker till att samma typ av teoretisk risk kan tänkas uppstå. Detta är 
dock inte möjligt fullt ut. En ytterligare motivering av användningen av undersökningskategorier är att dessa 
skall kunna relateras till verkliga risker i vattenledningssystem. Det kan inte hydrodynamiken göras direkt, då 
den icke är mätbar. Mot bakgrund av en potentiell risk, till exempel stillastående vatten, har mina definitioner av 
undersökningskategoriernavarit att finna sådana fysiska eller andra egenskaper som beskriver risk med just 
stillastående vatten. I exemplet om stillastående vatten finns en koppling mot den verkliga risksituationen 
”sommarboende finns”. Om sommarboende finns i en samfällighet riskerar man att ha stillastående vatten 
emellanåt därför att fritidsfastigheter endast används ibland (och kanske ofta under just ordinarie 
semesterperioder).  

En del av uppsatsen handlar också om att testa de verkliga analysresultaten från provtagningarna mot riskbilden 
som definierats i undersökningskategorierna. Detta är också tänkt som en slags test av validiteten i definitionen 
av undersökningskategorierna. 

Intervjupersonerna i samfälligheterna är i högsta grad förstahandsuppgiftslämnare, då alla är direkt beroende av 
samfälligheternas dricksvatten. Intervjuobjekt eller informanter som är direkt insatta i sakförhållanden anses 
enligt Hartman (2003) kunna öka validiteten i en studie. 

Bortfallsdiskussion 

Endast en av de från början utvalda samfälligheterna föll bort och ersattes av en annan samfällighet. Ett nytt 
slumpvis urval utifrån beskriven stratifiering gjordes, vilket torde garantera en liknande samfällighet som den 
som föll bort. 

En provpunkt i Erik föll bort i omgång 2 i samband med att provtagning skulle ske, varvid en ny därför valdes. 
Detta gav brister i jämförelser mellan de tre omgångarna. För att få bästa möjliga jämförelsemöjlighet under 
dessa omständigheter togs bägge provpunkterna med i sista omgången. 

En av ursprungstankarna var att även ha med brandposter som provtagningspunkter, mot bakgrund av risker för 
stillastående vatten. Detta valdes bort för att det inte gick att få tillräckliga uppgifter om var sådana var belägna 
samt för att det inte fanns brandposter(!) inom alla samfälligheter. Genom borttagandet av brandposter 
möjliggjordes dock istället (minst) två ”vanliga” provtagningspunkter inom varje samfällighet, vilket antas öka 
validiteten. 
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6. Resultat 

6.1 Resultatdelens disposition 
I avsnitt 6.2 redovisas relevant regelverk om dricksvatten. Avsnittet ämnar besvara första delen av 
examensarbetets fjärde fråga, det vill säga: ”Vilket regelverk gäller för dricksvattensamfälligheter (som får sitt 
vatten från kommunala vattenverk)…” och utgör underlag för att besvara andra delen av frågan i analysen: 
”… Vem ansvarar för vad?”. 

I avsnitt 6.3 redovisas underlag för att i analysen kunna besvara frågorna om risksituationer i samfälligheternas 
distributionsnät, relaterat till studiens första frågeställning – ”Vilka potentiella risksituationer finns i studerade 
samfällighetsnät? Hur stora risker kan antas per samfällighet?” 

I avsnitt 6.4 redovisas studiens provtagnings- och analysresultat för att i analysen kunna besvara frågan ”Hur är 
den mikrobiologiska vattenkvaliteten hos de studerade samfälligheterna? Hur kan resultaten förklaras?” 

I avsnitt 6.5 redovisas de sekundärdata som krävs för att i analysen kunna besvara frågan ”I vilken del av 
distributionsnätet uppstår eventuella kvalitetsproblem?”. Avsnitt 6.6 kombinerar sekundär- och primärdata för att 
möjliggöra besvarandet av samma frågeställning i analysen. 

6.2 Regelverk om dricksvatten 
I detta avsnitt redovisas juridik relaterad till dricksvatten som antas vara relevant för sådana vattensamfälligheter 
som undersöks i denna studie, det vill säga samfälligheter som får sitt vatten från ett större vattenverk som 
annars till huvuddelen förser många andra dricksvattenkonsumenter med kommunalt vatten. 

6.2.1 EU-lagstiftning 

Vattendirektivet (2000/60/EG) 

EG:s ramdirektiv för vatten (direktiv 2000/60/EG) antogs år 2000 och infördes i svensk lagstiftning 2004 (HaV 
2014). Ramdirektivet, vanligen kallat ”vattendirektivet”, kräver implementering av lokalt anpassade regelverk 
för länder och planering för och samverkan inom avrinningsområden, oavsett om avrinningsområdena ligger 
inom enskilda länder eller är gränsöverskridande (Nordström 2005). 

Då direktivet är övergripande redovisas här inte alla detaljer, utan mest övergripande principer. Därefter följer en 
mer detaljerad redovisning av det för denna studie relevanta ”dricksvattendirektivet”. 

Vattendirektivet innebär ett långsiktigt kvalitets- och kvantitetsskydd för yt-, grund- och kustvatten för alla EU-
länder. Vatten skall hanteras integrerat utifrån ett kretsloppstänkande där normerna för utsläpp av avlopp därför 
kombineras med kvalitetsnormer, allt för att kunna åstadkomma kvalitetsförbättringar av grund- och ytvatten. 
Principen att förorenaren skall betala vad gäller utsläpp gäller. Denna princip gäller även för 
vattenkonsumenterna. Vattenplanering och åtgärdsprogram skall ske samordnat mellan länderna utifrån 
avrinningsområden. Insyn och deltagande från allmänheten är också en central del. År 2015 skall alla kvalitets- 
och kvantitetsförbättringar vara genomförda, vilket styrs via två miljökvalitetsmål. Dessa mål är indelade i två 
stycken huvudmål; god vattenkvalitet respektive god vattenkvantitet. Båda gäller för människor såväl som för 
ekosystem (Nordström 2005). 
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Dricksvattendirektivet (RÅDETS DIREKTIV 98/83/EG … om kvaliteten på dricksvatten) 

Detta direktiv ingår som en del i EG:s vattendirektiv. Artikel 1 i dricksvattendirektivet beskriver syftet med 
direktivet. Syftet gäller kvaliteten på dricksvatten och finns till för att skydda människors hälsa från olika former 
av föroreningar. Detta skall säkerställa ett rent och hälsosamt dricksvatten. Med dricksvatten menas enligt artikel 
2 i direktivet allt vatten som ”… är avsett för dryck, för matlagning, för beredning av livsmedel eller för andra 
hushållsändamål” (Artikel 2 punkt 1a Dricksvattendirektivet 98/83/EG). Distributionsvägen eller 
distributionsmetoden saknar betydelse, till exempel om det distribueras via distributionsnät eller flaskor. Även 
allt vatten som används för beredning av livsmedel på företag innefattas (Artikel 2).  

Det finns några undantag som medlemsländerna kan göra från bestämmelserna. Dels om myndigheterna bedö-
mer att konsumenternas hälsa ej påverkas, dels om aktuell (enskild) vattentäkt förser färre än 50 personer med 
vatten, eller förbrukningen inom vattentäkten är mindre än 10 m3 (genomsnitt) per dag (Artikel 3). 

Medlemsstaterna är skyldiga att ”… vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dricksvatten är hälsosamt 
och rent” (Artikel 4 punkt 1). Kriterier för ett rent och hälsosamt dricksvatten definieras som att det ”… inte 
innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana koncentrationer att de utgör en 
potentiell fara för människors hälsa” (Artikel 4 punkt 1a) samt att det uppfyller uppställda minimikrav defini-
erade i bilaga 1 (del A och B) i direktivet (Artikel 4). 

Ländernas kvalitetsnormer (minimibegränsningsvärden avseende vissa parametrar) styrs via Artikel 5 och speci-
ficeras i nämnda bilaga 1 till direktivet. För ämnen/nivåer enligt bilaga 1 del C gäller särskilda regler. Fler be-
gränsningsparametrar än de som anges i bilaga 1 kan bestämmas av länderna om detta krävs på grund av 
hälsoskydd (Artikel 5). 

Var skall kraven enligt kvalitetsparametrarna ställas? 

Parametervärdena som beskrivits ovan skall gälla för ett antal olika sorters dricksvatten. Relevant för detta exa-
mensarbete är vatten som tillhandahålls via ett distributionsnät. Här skall bestämda kvalitetsmått innehållas vid 
tappkran hos vattenkonsument. Detta gäller hos konsument vid kranar som normalt används för dricksvatten-
uttag (Artikel 6 punkt 1a). 

För privata vattenkonsumenter (egentligen för lokaler och anläggningar som inte tillhandahålls för allmänheten) 
gäller att myndigheterna inte har ansvar för om kvalitetsproblem beror på fastighetsinstallationer (t.ex. ledningar 
i fastigheten). Trots detta gäller ändå att myndigheterna måste säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. 
Detta kan ske genom rådgivning till fastighetsägare med fokus på åtgärder av problemen, alternativt i form av 
tekniska åtgärder med syfte att innehålla kvalitetskraven/parametervärdena. Dessutom måste myndigheterna se 
till att konsumenterna får information om möjliga relevanta åtgärder för avhjälpande av kvalitetsproblemen 
(Artikel 6 punkt 2, 3, 3a och 3b). 

Kontroller 

Medlemsstaterna ansvarar för att tillräckliga kontroller genomförs för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet 
enligt parametervärden. Dessutom skall kontrollerna representera variationer i kvalitet sett över hela året (Artikel 
7). 

Avhjälpande av brister och begränsning av användning 

I fall när kvaliteten brister enligt ovan skall myndigheterna: 

• Se till att orsakerna till bristerna utreds. 
• Se till att relevanta åtgärder för återställning genomförs. 
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• Vid risk för människors hälsa, oavsett om parametervärden har överskridits eller ej, skall användningen 
antingen förbjudas eller begränsas. Myndigheterna har då även informationsplikt. Konsekvenser av avbrott 
eller begränsning måste också utredas mot bakgrund av människors hälsa (Artikel 8). 

 

6.2.2. Svenska rättsregler om dricksvatten 

Lag om allmänna vattentjänster – LAV$(2006:412) 

Denna lag som började gälla den första januari 2007 ersatte i huvudsak den tidigare VA-lagen (1970:244). Lagen 
anger vilka rättsliga förhållanden som gäller mellan den s.k. VA-huvudmannen och VA-abonnenten. Till 
skillnad från tidigare lagstiftning utgör lagen om allmänna vattentjänster (Lagen om allmänna vattentjänster, 
LAV (2006:412)) ett skydd för såväl miljö som hälsa. Den tidigare berörde endast hälsoskydd. Förutom 
vattenleveranser och avlopp hanteras även dagvatten inom LAV. Väsentligt för denna uppsats är specifikt 
regelverket rörande inkoppling av vatten och regler kring vilka som får vara inkopplade på den allmänna 
anläggningen (Regeringens proposition 2005/06:78 om Allmänna vattentjänster; Svenskt Vatten 2011). 

Enligt § 18 i LAV är ”[h]uvudmannen [är] inte skyldig att låta fastigheten kopplas eller vara kopplad till 
vaanläggningen” (§ 18 LAV) under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är ”… om fastighetens va-
installation har väsentliga brister” (§ 18 pt 2 LAV).  

Vidare säger lagen att ”… huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen under vissa villkor” (§ 43 LAV). I § 
21 framgår att ”[e]n fastighetsägare får inte använda en allmän va-anläggning på ett sätt som innebär … 2. att 
huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen och driften av den eller att i övrigt 
uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal, eller 3. andra olägenheter för huvudmannen 
eller någon annan.” (§ 21 LAV). 

Förarbetet till lagen om allmänna vattentjänster ger vägledning rörande hur lagstiftaren vill att lagen skall 
tillämpas. Lagstiftarens intention var att ge VA-huvudmannen en möjlighet att vägra inkoppling av en fastighets 
VA-installation. Här handlar det om risk för skada som kan inträffa på den allmänna anläggningen. En sådan risk 
exemplifieras i propositionen med bland annat avsaknad av återströmningsskydd (regeringens prop. 2005/06:78). 

Vid fall när det handlar om eventuella avstängningar av vatten mot bakgrund av risker som angetts ovan måste 
dock även annan lagstiftning som reglerar olägenheter för människors hälsa tillämpas. Olägenheter för männi-
skors hälsa får inte uppträda i samband med avstängning av vatten (Svenskt Vatten 2011). 

LAV öppnar i §23 en möjlighet för kommuner att efter regeringens bemyndigande meddela mer detaljerade före-
skrifter om hur de allmänna VA-anläggningarna får användas (§ 23 LAV). 

Förordning om allmänna vattentjänster (2007:701) 

Förordningen som är meddelad av LAV (se ovan) ger kommunen rätt att meddela lokala bestämmelser avseende 
den allmänna VA-anläggningens användning (§1 och §2 Förordning om allmänna vattentjänster (2007:701)). 

Anmärkning: De lokala föreskrifterna kallas ABVA, Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp. 

Miljöbalken (1998:808) 

Miljöbalken (MB) (1998:808) som började gälla 1999-01-01 är en ramlag som syftar till att reglera miljö- och 
hälsoskydd utifrån begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras i miljöbalken såsom att “… 
nuvarande och framtida generationer [skall] tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (1 kap. 1 § Miljöbalken). 
Tillämpningen av Miljöbalken skall ske så att “… människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
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olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan” (1 kap. 1§ 1 pt MB). Miljöbalken 
skall tillämpas tillsammans med andra lagar (1: kap. 3§ MB). 

Det är enligt miljöbalken upp till verksamhetsutövaren att bevisa att en verksamhet eller åtgärd inte orsakar 
skador på hälsa eller miljö enligt 2 kap. 2§ MB (JP Infonet). Förutom detta måste verksamhetsutövaren skaffa 
sig tillräcklig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön utifrån verksamhetens art. Myndigheten kan 
förelägga en verksamhetsutövare att utreda sin påverkan även för icke tillståndspliktiga verksamheter (JP 
Infonet). Enligt MB 2:7 får kunskapskraven dock inte vara orimliga att uppfylla enligt den s.k. principen för 
rimlighetsavvägning. Avvägning skall göras mellan hälsoskydd/ miljöskydd och andra hänsyn (2 kap. 7§ MB; JP 
Infonet). 

Vem är då verksamhetsutövare? Detta står inte i Miljöbalken men det definieras av ett rättsfall i Miljööver-
domstolen (MÖD 2005:64). Här anges att “… den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta 
åtgärder mot störningar och olägenheter orsakade av verksamheten är verksamhetsutövare” (JP Infonet, MÖD 
2005:64). 

Den s.k. försiktighetsprincipen som stadgas i 2 kap. 3§ MB innebär att verksamhetsutövaren måste vidta försik-
tighetsmått för att motverka, förebygga eller hindra skador på hälsa eller miljö. Kravet gäller så fort misstanke 
om risk föreligger. Bästa möjliga teknik skall (BAT) användas för att åstadkomma syftet (MB 2:3). Tekniken 
måste vara såväl tekniskt som ekonomiskt rimlig (JP Infonet). Rimlighetsavvägning gäller även här och kraven 
på BAT gäller efter det att rimlighetsavvägning har skett. Rimlighetsavvägningen innebär också att kostnader 
inte får vara orimliga sett utifrån vad som skall skyddas. Farlighet och omfattning skall också vägas in (2 kap. 7§ 
MB; JP Infonet). 

9 kap. MB 3 § definierar begreppet olägenhet för människors hälsa. För att det skall vara en sådan störning måste 
denna påverka hälsan “menligt” och den får inte vara “ringa” eller “helt tillfällig” (9 kap. 3§ MB). Tekniska och 
ekonomiska avvägningar får inte vägas in vid bedömning av hälsostörningar (JP Infonet). “Hänsyn ska tas till 
personer som är något känsligare än normalt …” (JP Infonet). 

Den enskildes frihet får inte äventyras av onödigt tvång eller onödig inskränkning av kommunala föreskrifter (9 
kap. 14§ MB). 

Enligt Miljöbalken är en verksamhetsutövare eller någon som företar en åtgärd skyldig att fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten så att skada för miljö eller människors hälsa inte uppkommer (26 kap. 19§ MB). I 
Miljöbalkens förarbete anges att verksamhetsutövaren är den som skall ha den bästa kunskapen om sin verksam-
het och detta gäller oavsett om det handlar om verksamheten företas i företag eller privat. Kraven på egenkon-
trollen måste dock anpassas till vilken typ av verksamhet det handlar om. Å andra sidan skall hälso- (och miljö-) 
effekter väga tungt (JP Infonet; Regeringens prop. 1997/98:45). 

Verksamhetsutövaren är den som skall hålla sig uppdaterad om verksamhetens påverkan. Detta innebär att verk-
samhetsutövaren måste göra egna undersökningar eller motsvarande för att försäkra sig härom. Tillsynsmyndig-
heten kan/bör begära in förbättrande åtgärder eller kontrollprogram från verksamhetsutövaren (26 kap. 19§ MB). 
Tillsynsmyndigheten är skyldig att ingripa om verksamhetsutövarens skyldigheter enligt Miljöbalken inte följs 
och myndigheten får förelägga verksamhetsutövare att inkomma med handlingar som är nödvändiga för tillsynen 
(26 kap 1§ och 21§ MB). Förelägganden om eventuella skyddsåtgärder kan meddelas av myndigheten, men bör 
alltid föregås av krav på förbättringsåtgärder av verksamhetsutövarens egenkontroll. Sådana krav kan innefatta 
delar av eller hela egenkontrollen. Brist på mätningar kan vara ett exempel, ett annat kan vara att man inte har 
tillämpat Miljöbalkens teknikkrav om bästa möjliga teknik (BAT). Kontrollprogram kan begäras in från verk-
samhetsutövaren. Det är viktigt att myndigheten preciserar vilka förbättringsåtgärder den förväntar sig av verk-
samhetsutövaren (JP Infonet). 
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Livsmedelslag (2006:804) 

Syftet med lagen är att säkerställa människors hälsa vad gäller livsmedel. Dricksvatten definieras här som ett 
livsmedel, eller snarare så fort vattnet tas in till vattenverket så klassas det om till livsmedel. Lagen hänvisar till 
EG-direktivet “98/83/EG … om kvaliteten på dricksvatten” (se ovan). Lagen gäller alla steg i livsmedelskedjan, 
dvs. “produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan” (§3 Livsmedelslag) och gäller enligt EG-direktivet 
ända fram till dricksvattenkonsumentens kran (§1, §2, §3 Livsmedelslag). 

Föreskrifter eller råd om dricksvatten? 

Det finns en föreskrift om dricksvatten – Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Det 
finns även ett allmänt råd om dricksvatten – Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. 
Beroende på hur många som använder aktuell vattentäkt men även förbrukningsvolymen avgör vilket av dessa 
regelverk som gäller. Om 50 personer eller fler försörjs av vattentäkten eller förbrukningen är större än 10 
kubikmeter per dygn gäller Livsmedelsverkets föreskrifter. Annars gäller det allmänna rådet.  
 

Då Mälaren är Vaxholms-samfälligheternas vattentäkt och vattenverket Görvälnverket (Norrvatten) försör-
jer fler än 500 000 människor med vatten gäller Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) för samfäl-
ligheternas distributionsanläggningar. Detta har för säkerhets skull även stämts av med Livsmedelsverkets 
upplysning. 6  Därmed redovisas endast föreskrifterna nedan.  

 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) 

Livsmedelsverkets föreskrifter gäller för sådant vatten som används för matlagning, beredning av livsmedel och 
dryck. Vatten som används på dessa sätt definieras i föreskrifterna som dricksvatten. Det gäller oavsett hur 
vattnet når konsumenten, det vill säga oavsett om det sker genom ”… en distributionsanläggning, från tankar, i 
flaskor eller i behållare…” (1 § SLVFS 2001:30). I föreskrifterna definieras även en distributionsanläggning: 
”... distributionsanläggning: sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som avser rörledningar, 
pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten” (1 § SLVFS 2001:30). 

Livsmedelsverkets föreskrifter gäller oavsett om det handlar om yrkesmässig hantering eller ej. Hushållens 
användning av dricksvatten är alltså inkluderat. 

Det övergripande kvalitetskravet är att dricksvattnen ”… ska vara hälsosamt och rent” (7 § SLVFS 2001:30). 
Definitionen av detta kvalitetskrav är att den mikrobiologi och de kemiska ämnen som finns i vattnet inte får 
vara farligt för hälsan. Dessutom måste gränsvärden för ett antal kvalitetsparametrar uppfyllas. Det finns olika 
krav på utgående dricksvatten från ett vattenverk och på kvaliteten hos konsumenten, vilket delvis styrs av 
kvaliteten i distributionsanläggningen. I bilaga 2 till föreskriften anges kvalitetskrav för olika kemiska ämnen 
och förhållanden samt mikrobiologiska gränsvärden (7 § och 8 § SLVFS 2001:30). 

Här följer en sammanfattning av för denna uppsats relevanta gränsvärden hämtade från bilaga 2 i SLVFS 
2001:30. Se Tabell 12 och Tabell 13. 

                                                        
6 Susanne (efternamn okänt), Livsmedelsverkets upplysning (2013). Telefonsamtal. 2013-07-30. 
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Tabell 12. Gränsvärden som reglerar tjänligt respektive otjänligt. Utdrag från bilaga 2 ur 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) 

Parameter' Gränsvärde'för'otjänligt'vid'
provtagningspunkt'(enhet)'

Utgående'dricksvatten'och'hos'
användaren'

Kommentar'

Odlingsbara'mikroorganismer'
vid'22'°C'

%' '

Escherichia1coli'(E.1coli)' Påvisad'(i'100'ml)'' '

Koliforma'bakterier'' 10'(antal/100'ml)'' '

Lukt' Tydlig'eller'Mycket'stark'' Gränsvärdet'avser'undersökning'vid'20'°C.'Gränsvärdet'ska'
tillämpas'när'en'tydlig'främmande'lukt'indikerar'att'vattnet'är'
så'förorenat'att'det'inte'ska'användas'som'dricksvatten'eller'
när'en'mycket'stark'lukt'gör'vattnet'uppenbart'motbjudande.''

pH'(vätejonkoncentration)'' 10,5'(pH%enheter)'' Gränsvärdet'ska'tillämpas'även'på'utgående'dricksvatten'om'
pH%justering'ingår'i'beredningen.''

Tabell 13. Gränsvärden som reglerar tjänligt respektive tjänligt med anmärkning. Utdrag från bilaga 2 ur 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). 

Gränsvärde'för'tjänligt'med'anmärkning'vid'provtagningspunkt'
(enhet)'

Parameter'

'
Utgående'dricksvatten'

Dricksvatten'hos'användaren'(och'
förpackat'vatten)'

Kommentar'

Odlingsbara'
mikroorganismer'vid'22'°C''

10'(antal/ml)'' 100'(antal/ml)'' Gränsvärdet'för'utgående'
dricksvatten'ska'tillämpas'på'
desinfekterat'dricksvatten.'
Orsaken'till'onormala'förändringar'
ska'alltid'undersökas.''

Långsamväxande'bakterier' ' 5000'(antal/ml)' '

Clostridium1perfringens11 ' Påvisad'(i'100'ml)'' Gränsvärdet'ska'tillämpas'på'
antalet'Clostridium1perfringens1
inbegripet'sporer.''

Koliforma'bakterier' Påvisad'(i'100'ml)' Påvisad'(100'ml)' '

Klor,'total'aktiv' 0,4'(mg/l'Cl2)' ' '

Konduktivitet' ' 250'(mS/m)'' '

Lukt' ' Svag' Gränsvärdet'avser'undersökning'
vid'20'°C.'Orsaken'till'onormala'
förändringar'ska'alltid'undersökas.'

pH'(vätejonkon%centration)'' ' <'7,5'>9,0'(pH%enheter)'' <'4,5'pH%enheter'ska'tillämpas'
som'nedre'gränsvärde'på'stilla'(ej'
kolsyrat)'förpackat'dricksvatten.'
Det'nedre'gränsvärdet'ska'inte'
tillämpas'på'förpackat'
dricksvatten'som'är'naturligt'rikt'
på'eller'har'tillförts'koldioxid.'
Vattnet'bör'inte'vara'
ledningsangripande'(aggressivt).'

Temperatur'' 20'(°C)' ' '

 

I föreskrifterna finns även krav på arbetsrutiner och förfaranden, genom de s.k. HACCP-principerna (Hazard 
Analysis of Critical Control Points = riskanalys och kritiska styrpunkter), samt krav på dokumentation och 
journalföring av dokumentationen. Kraven gäller såväl producenter som distributörer – via en distributions-
anläggning – av dricksvatten. Dessutom ställs krav på att distributionsanläggningen skall hållas i sådant skick att 
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kvalitetskraven (som nämnts ovan) kan uppfyllas. Om det handlar om en allmän distributionsanläggning så krävs 
att det finns en beskrivning av distributionsanläggningen (2b § och 6 § SLVFS 2001:30). 

Ansvariga för distributionsanläggningar måste upprätta förslag till regelbundna undersökningar av dricksvattnet. 
I det arbetet ingår att definiera provpunkter. I programmet skall anges hur ofta undersökningarna skall göras 
samt hur ofta undersökningarna skall vara normala respektive utvidgade. Kontrollmyndigheten skall fastställa 
sådana program. Kvalitetskraven som beskrivits ovan skall stämmas av vid undersökningarna (10-12 § SLVFS 
2001:30). 

Den som är tillhandahållare av en distributionsanläggning måste omedelbart utreda eventuella hälsorisker eller 
om kvalitetskraven inte uppfylls. Dessutom måste åtgärder skyndsamt vidtas. Vid sådana tillfällen måste även 
kontrollmyndigheten underrättas. Vilka åtgärder som behöver vidtas skall styras av en bedömning av hur mycket 
kvalitetskraven överskrids. Om det däremot visar sig att kvalitetsavvikelsen beror på en fastighetsinstallation 
skall istället fastighetsägaren informeras om detta och att hen behöver vidta åtgärder. Om begränsning av 
användning behöver ske på grund av risk för människors hälsa eller om andra åtgärder behöver vidtas måste 
distributionsnätsansvarig informera vattenkonsumenterna om detta. Föreskrifterna ställer också krav på den som 
distribuerar vatten via anläggningen att kvalitetsinformation hålls tillgängligt för vattenkonsumenterna (15-18 § 
SLVFS 2001:30). 

Produktansvarslag (1992:18) 

Produktansvarslagen (1992:18) reglerar bland annat leverantörers ansvar kring produktskador. Produktskador 
tillämpas även på dricksvattenleverantörer. Ansvar tillämpas strikt om skada inträffar, oavsett orsak. Vid en 
inträffad skada, såsom exempelvis återströmning av en vätska som drabbar konsument eller ger personskada, kan 
drabbad part ställa skadeståndskrav mot sin vattenleverantör (Produktansvarslag (1992:18); Armatec 2007 7). 

 

6.2.3. Lokala föreskrifter 

ABVA Vaxholm 

Förordningen om allmänna vattentjänster (2007:701) ger kommunerna rätt att utfärda lokala bestämmelser om 
VA-anläggningens användning. Denna typ av föreskrifter kallas för ABVA, Allmänna bestämmelser om vatten 
och avlopp. 

ABVA i Vaxholm kallas “Allmänna bestämmelser för användande av Vaxholm kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare” (ABVA Vaxholm 2009). 

Om en fastighet har tillräckligt stora brister i VA-installationen kan VA-huvudmannen enligt ABVA besluta att 
inte koppla in fastigheten på det allmänna VA-nätet. ABVA ställer krav på fastighetsägare som är inkopplade i 
det allmänna VA-nätet att installera återströmningsskydd för att undvika förorening av dricksvatten. Enligt 
ABVA får egna brunnar ej vara ihopkopplade med den allmänna dricksvattenanläggningen. Vattnet som 
levereras av VA-huvudmannen skall hålla dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter (ABVA 
Vaxholm 2009). 

                                                        
7 Källan Armatec (2007) är ej en vetenskaplig eller juridisk källa eller en myndighetskälla. Jag har endast 

hittat kopplingen till produktansvarslagen här samt i en annan kommuns ABVA (Ale kommun). 
Produktansvarslagen har dock kopplingar till livsmedelslagstiftningen. 
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6.3 Beskrivning av undersökta samfälligheter 
Undersökningen av samfälligheterna delas enligt det teoretiska ramverket upp i undersökningskategorier som jag 
har definierat utifrån teori om mikroorganismer i vattenledningsnät. Samfälligheterna beskrivs först med en kort 
introduktion. Därefter redovisas detaljer per undersökningskategori i stället för per samfällighet. 

Sex dricksvattensamfälligheter undersöktes dels med hjälp av inspektionsprotokoll från miljökontoret, dels med 
hjälp av intervjuer i samband med provtagningarna, samt via telefonsamtal och mailkontakter med ansvariga 
eller motsvarande inom samfälligheterna och fastighetsägare. En mall fylldes i per provpunkt och per 
samfällighet som minnesanteckning. Relativt aktuella inspektionsprotokoll fanns att tillgå för samtliga 
samfälligheter, förutom för Bertil, där inspektionsprotokoll ej fanns tillgängligt. 

6.3.1 Kort beskrivning av samfälligheterna 

Samfälligheterna Adam och Bertil ingick i ett nyare större grupphusområde med fristående villor och parhus. 
Cirka 34 enskilda fastigheter var anslutna till vardera samfällighetens vattenledningsnät. 

Samfälligheten Cesar innehöll äldre och nyare bebyggelse i ett äldre villaområde. Elva fastigheter försågs med 
dricksvatten. 

I David fanns äldre och nyare hus i ett äldre villaområde. Här försågs elva fastigheter med vatten. 

Samfälligheten Erik bestod av ett större äldre villaområde med omkring 55 inkopplade vattenabonnenter.  

I samfälligheten Filip försågs omkring 250 personer med vatten. Den exakta siffran på antal inkopplade 
fastigheter är inte känd. 

6.3.2 Ålder på vattenledningsnät 

Det finns en tydlig skillnad mellan samfälligheterna vad gäller ålder på respektive samfällighets ledningsnät. 
Samfälligheterna Adam och Bertil har tillkommit under 2000-talet – även om Bertil möjligen började etableras 
redan 1998. Dessa samfälligheters ledningsnät har troligen varit rätt så oförändrade sedan de tillkom. Den nyaste 
dricksvattensamfälligheten, Filip, tillkom i två etapper mellan åren 2008-2010. Ledningssystemet i Cesar tillkom 
1998-1999. 

Samfälligheterna David och Erik tillkom mycket tidigare – David under 1960-talet och Erik troligen på tidigt 
1950-tal. Ledningsnätet i Erik innehåller många förgreningar. Ledningsdragningarna i Eriks vattenledningsnät 
hade förändrats mycket sedan den första versionen av vattenledningskartan som var bifogad inspektionsproto-
kollet. En del vattenförbrukare har tillkommit, andra har kopplats ifrån, samt ledningar har dragits om. 

Värt att tillägga är att i samfälligheterna Adam och Bertil tillkom rörledningssystemen i fastigheterna samtidigt 
som området byggdes, det vill säga under samma tidsperiod som samfälligheternas vattenledningsnät skapades. 
Detta innebär att Adam och Bertil åtminstone generellt sett har de nyaste fastighetsinstallationerna.  

I övriga samfälligheter (Cesar, David, Erik, Filip) har det funnits rörledningar i många av fastigheterna redan 
innan dricksvattensamfälligheterna skapades. Många hade dessförinnan tillgång till enskilda brunnar. I 
åtminstone David och Erik finns fortfarande fastigheter som kan koppla in enskilda brunnar till fastigheternas 
egna ledningssystem istället för det samfällda vattnet. I annat fall skulle de permanentboende helt sakna 
vattentillgång i fastigheterna vintertid. I David och Erik används de egna brunnarna under de delar av året när 
samfällighetens gemensamma vatten är avstängt. 
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6.3.2 Fritidsboende/Permanentboende 

Två av de samfälligheter som studerats, Adam och Bertil, har endast permanentboende. Båda samfälligheterna 
har ca 34 fastigheter vardera. 

Samtliga resterande samfälligheter har olika antal och andelar av permanent- respektive fritidsboende i 
fastigheterna. Flest permanentboende, sex av elva fastigheter, har samfälligheten Cesar. Övriga fem fastigheter i 
Cesar används för fritidsboende. 

I övriga samfälligheter överstiger antalet fastigheter med fritidsboende antalet fastigheter med permanentboende 
i olika grad. I David finns fem fastigheter med permanentboende och sex fastigheter med fritidsboende. I Erik 
finns 55 anslutna fastigheter. Någon exakt siffra på antal fastigheter med permanent-/fritidsboende finns ej att 
tillgå för Erik. Dock överväger andelen fastigheter som används på fritidsbasis ordentligt enligt 
samfällighetsansvarig.  

I samfälligheten Filip förses ca 250 personer med vatten (exakta antalet fastigheter ej tillgängligt). Fem av 
fastigheterna används av permanentboende, medan resten – det stora flertalet – används för fritidsboende. 
Vattenledningsnätet delar upp sig från anslutningspunkten i mitten i två huvudriktningar, den ena åt väster och 
den andra åt öster. I den västra delen finns övervägande fritidsboende med ojämn förbrukning (högre förbruk-
ning under sommartid, lägre annars). I den östra delen är det något mer blandat mellan permanent- och fritids-
boende. Längst i öster finns två fastigheter för permanentboende med mer jämn förbrukning, varav en av fastig-
heterna provtogs (se beskrivning av provtagningsfastigheter nedan). 

6.3.4 Djup och temperaturpåverkan 

Samfällighetens vattenledningar ligger genomgående djupt i Adam (≥1,5 m), och troligen även i Bertil. Bertil 
ligger inom samma större område som Adam och har troligen liknande standard som Adam. Bertils 
vattenledningar ligger frostfritt därför att man har året runt-vatten. 

Cesar, med året runt-vatten, har således ledningar som ligger på frostfritt djup. För en fastighet där provtagning 
skedde har man ytligt liggande serviceledning på grund av bergiga förhållanden. Detta innebär att sista biten av 
vattenledningen till denna fastighet ligger ytligt och därför är försedd med värmekabel för möjligt vinterbruk. 
Det är okänt hur stor andel av vattenledningsnätet inom Cesar som har liknande förhållanden med ytnära vatten-
ledningar. Boende i den aktuella fastigheten brukar enligt egen utsago för säkerhets skull därför spola vatten (≥2 
min) för dryck- och matlagningsändamål samt tappa upp vattnet på flaskor och förvara i kylskåp under den 
varma delen av säsongen. 

I samfälligheterna David och Erik, som båda har sommarvatten, ligger samfälligheternas ledningar ibland direkt 
på marken och ibland nedgrävda relativt ytligt (som regel inte på frostfritt djup). 

I den relativt sett nyetablerade samfälligheten Filip ligger många ledningar nedgrävda på frostfritt djup (≥2 m). 
Övervägande delen av fastigheterna har dock enligt samfällighetsansvarig värmekabel vid sina serviceledningar8. 
Detta på grund av att serviceledningarna vid dessa fastigheter inte ligger så djupt nedgrävda på grund av berg 
nära jordytan. 

6.3.5 Tryckförhållanden i samfällighetsnätet 

Inga uppgifter talade för tryckproblem inom samfälligheten Adam. Detsamma verkade, enligt tillgängliga källor, 
gälla även hos samfälligheten Bertil, även om inspektionsprotokoll saknades. 

                                                        
8 Serviceledning = distributionsledning till respektive fastighet, sista länken till fastigheterna. 
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För samfälligheten Cesar saknas uppgifter om tryckproblem. Enligt uppgift från inspektionsprotokollet saknas 
vattenmätare vid anslutningspunkten. 

En boende inom samfälligheten David berättade att det hade förekommit flera problem med läckor under våren 
2013 i samband med påkoppling av vattnet för säsongen. Problemen berodde denna gång enligt den boende på 
avgrävda ledningar. I det något äldre inspektionsprotokollet beskrevs inga problem avseende läckor. 

Enligt inspektionsprotokollet för samfälligheten Erik sprutade det vatten vid någon plats i samband med 
inspektionstillfället. Inspektionsprotokollet berättar om stora problem med vattentrycket i området, speciellt 
under sommarkvällar. Tryckproblem förekommer på många ställen inom samfälligheten enligt samma källa. 
Enligt inspektionsprotokollet var det stor skillnad mellan samfällighetens förbrukning enligt den centrala 
vattenmätaren jämfört med de enskilda fastigheternas sammanräknade förbrukning. 

För samfälligheten Filip framkom inga uppgifter om tryckproblem. 

6.3.6 Kvalitet – lukt, smak och utseende, samt temperatur 

I samfälligheten Adam anges inte några kvalitetsproblem varken hos någon av de intervjuade boende eller enligt 
inspektionsprotokollet. För Bertil verkar samma sak gälla, även om inspektionsprotokoll saknas. 

I Cesar anger en boende att det kan vara varmt vatten ibland under sommartid på grund av en ytligt liggande 
serviceledning. Inga kvalitetsproblem anges i inspektionsprotokollet. 

“Lite plastsmak” framgår av inspektionsprotokollet för David. Enligt intervjun finns inga nu kända smak-, lukt- 
eller utseendeproblem med vattnet. En fastighetsägare – där en provtagning utfördes – anger att smaken på 
vattnet har blivit bättre på senare år. 

För Erik anges inga smak-, lukt- eller utseendeproblem i inspektionsprotokollet, dock anges däri vissa klagomål 
på ljummet vatten och kalk. Enligt intervju med samfällighetsansvarig finns nu inga kända kvalitetsproblem. 
Dock hade enligt samma källa en boende som efter att ha fått vatten från samfälligheten inkopplat till sin 
fastighet upplevt smak- och temperaturproblem. Denna vattenkonsument hade därför senare kopplats ifrån igen. 

Hos Filip framkommer inga uppgifter om kvalitetsproblem från vare sig inspektionsprotokoll, 
samfällighetsansvarig eller från intervjuade boende. 

6.3.7 Avstånd från huvudnät 

Adam ligger enligt studerade kartmaterial relativt nära huvudvattenledningarna. 

Bertil ligger perifert i det större grupphusområdet, dvs. längst ifrån huvudledningarna inom området sett. 

Cesar ligger tillsammans med en annan vattenkonsument sist i en förgrening av huvudledningsnätet, men ändå 
relativt nära huvudnätet. 

David ligger precis vid huvudledningsnätet. 

Erik ligger precis vid huvudledningsnätet, men var ett stort samfällighetsnät. Stora delar av Eriks nät ligger långt 
ifrån huvudledningsnätet. 

Filip ligger som en egen avkrok jämfört med huvudledningsnätet. Samfällighetsnätet är utbrett åt två håll och 
anslutningspunkten är belägen i mittre delen av detta nät. 
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6.3.8 Sammanfattningstabell samfälligheter, samt tabell med övrig information 

I detta avsnitt sammanfattas uppgifterna om samfälligheterna i en tabell. Se Tabell 14. 

Viss övrig information om fastigheterna relevant för analys och diskussion tillkommer också i en egen tabell. Se 
Tabell 15. 
Tabell 14. Studieobjekt – samfälligheter – inklusive kort beskrivning (inspektionsprotokoll, egen 
undersökning/intervjuer) 

Sam%
fällig%
het'

Beskrivning' Ålder'på'
vatten%
lednings%
nät'

Året'
runt%
vatten'
(Å)'eller'
Sommar%
vatten'(S)'

Perma%
nent%
boende'
(antal'
fastigheter'
som'är'an%
slutna)'

Fritids%
boende'
(som'är'an%
slutna)'

Vattenlednings%
djup'

Antal'
anslutna'
fastigheter'
(där'ej'
annat'
anges)'

Adam' Villor'och'radhus'i'del'av'grupphus%
område.'Relativt'nära'huvudled%
ningsnätet.'Ca'75'personer'försörjs'
med'vatten.''

Byggdes'
ca'2005%
2010.'

Å' 34' %' ≥1,5'm' 34'

Bertil' Villor'och'radhus'i'del'av'grupphus%
område.'Perifert.'Längst'bort'från'
huvudledningsnätet,'lokalt'sett'i'
området.'

Byggdes'
ca'1999%
2004.'

'

Å' 34' %' Troligen'som'
Adam'

34'

Cesar' Blandad'gammal'och'ny'bebyggelse'i'
äldre'bostadsområde.'Endast'
fristående'villor.'

1998%
1999'

Å' 6' 5' Frostfritt'djup.'En'
fastighet:'service%
ledning'grunt'
liggande'med'
värmekabel'

11'

David' Blandad'gammal'och'ny'bebyggelse'i'
äldre'bostadsområde.'Har'byggts'om'
och'kopplats'om'efterhand.'

1960%tal.' S' 5' 6' Ytligt'eller'på'
mark'eller'i'dike'

11'

Erik' Större'område'(ca'55'anslutna)'med'
många'bofasta'men'även'med'
fritidsbostäder.'

Många'förgreningar'i'vattenlednings%
nätet'(kartstudie).'Har'kopplats'om'
och'dragits'om'mycket'efterhand.''

Troligen'
tidigt'
1950%tal.'

S' Ja,'färre'
än'antal'
fritidsboe
nde'

Ja,'fler'än'
perma%
nent%
boende'

Ytligt'eller'på'
mark'

55'

Filip' Nyanslutet'område.'Samfällighets%
ledningar'är'nya.'Fastighets%
installationer'är'gamla.'

2008%
2010'

Å' 5' Resterande'
fastigheter'

Varierande'
lednings–djup.'
Från'2'm'djup'till'
övertäckta'lednin%
gar'på'berg'med'
värmekabel.'Ma%
joriteten'av'fastig%
heterna'har'vär%
mekabel'på'ser%
viceledningar.'

250'
vattenkons
umenter'
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Tabell 15. Övrig information om samfälligheterna med eventuell relevans för analys och diskussion 

Sam%
fällig%
het'

Övrigt'

Adam' %'

Bertil' Inspektionsprotokoll'saknas.'

Cesar' Ingen'vattenmätare'finns'vid'anslutningspunkt,'endast'i'fastigheterna.'

David' • Vissa'klagomål'om'”plastsmak”'enligt'inspektionsprotokoll.'

• Spolningsmöjlighet'finns'enligt'protokoll.'

• Särskild'spolningsmöjlighet'saknas'(förutom'kranar)'vid'en'perifer'fastighet'(längst'ut'i'nätdel)'enligt'en'fastighetsägare.''

• Backventiler'för'enskilda'brunnar'saknas'troligen,'använder'manuella'kranar'för'att'ställa'om.'Enligt'en'fastighetsägare.'

• Skriftlig'uppstartsrutin'saknas.'

Erik' • Tryckproblem'förekommer,'bl.a.'sommarkvällar.'Tryckproblem'finns'på'många'ställen'enligt'inspektionsprotokollet.'

• Problem'med'läckor'finns'enligt'inspektionsprotokoll.'

• Spolning'sker'ej'vid'uppstart'enligt'inspektionsprotokoll.'

• Backventil'från'enskilda'brunnar'saknas.'

• Öppna'ledningar'(ej'angivet'var'och'hur)'under'icke%drift'(vinter).'

• Vissa'klagomål'på'”ljummet'vatten”'+'”kalk”.'

• Stor'skillnad'i'förbrukning'samfällighet'i'jämförelse'med'uppgifter'från'fastigheternas'vattenmätare'sammanslaget.'

• Skriftlig'uppstartsrutin'saknas.'

Filip' Vintertid'har'man'dålig'omsättning'av'vattnet'i'västra'delen'av'området.'I'östra'delen'är'det'god'omsättning'vintertid.'
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6.3.9 Beskrivning av provpunkter inom samfälligheterna 

Adam 

Två provpunkter valdes ut i denna samfällighet, varav en nära anslutningspunkten (Adam-1) och en perifer punkt 
(Adam-2), långt ifrån anslutningspunkten. Provpunkterna valdes ut innan besöket. 

Övriga upplysningar om provpunkterna lämnade av de boende framgår i tabellen: 

Samfällighet/'
provpunkt'

Upplevelse'lukt/'smak/'
färg'

Eventuella'problem/''
tidigare'problem'

Annat,'funderingar,'liknande'

'

Adam%1' Bra' Nej' %'

Adam%2' Bra' Nej' %'

Bertil 

I samfälligheten Bertil valdes två provpunkter ut innan besöket. Även här valdes en provpunkt nära anslutnings-
punkten (Bertil-1) och en punkt långt ifrån anslutningspunkten (Bertil-2). 

Övriga upplysningar om provpunkterna lämnade av de boende framgår i tabellen: 

Samfällighet/'
provpunkt'

Upplevelse'lukt/'smak/'
färg'

Eventuella'problem/''
tidigare'problem'

Annat,'funderingar,'liknande'

'

Bertil%1' Bra' Uppger'kalkhaltigt'
vatten'(avlagringar'i'
diskmaskin)'samt'
högt'vattentryck'
(bl.a.'vattenslang'
sprängd).'

Annars'inga'
problem.'

%'

Bertil%2' Bra' Nej' %'

Cesar 

Även här valdes två provpunkter ut; en nära anslutningspunkten (Cesar-2) och en långt ifrån (Cesar-1). För 
Cesar-1 avvek provtagningsmetoden. I stället för att ta provet i kökskranen var jag hänvisad till att ta provet i en 
vattenutkastare utomhus. Cesar-1 hade ytlig serviceledning med värmekabel. De boende brukade ibland spola 
vattnet i ett par minuter för att få acceptabel temperatur på vattnet. Varma dagar brukade de på grund av tem-
peraturproblemet efter spolning tappa upp vatten i behållare och ställa i kylskåp för senare användning. 

Övriga upplysningar om provpunkterna lämnade av boende respektive samfällighetsansvarig framgår i tabellen: 
Samfällighet/'
provpunkt'

Upplevelse'lukt/'smak/'
färg'

Eventuella'problem/''
tidigare'problem'

Annat,'funderingar,'liknande'

'

Typ'av'
informant/'
uppgiftslämnare'

Cesar%1' Bra' Nej' Ytligt'(1%2'dm)'liggande'ledning'sista'biten'till'
fastigheten.'Värmekabel'vintertid.'Vattnet'
kan'bli'varmt'sommartid.'Spolar'då'ett'tag'
innan'användning'(ett'par'minuter).'Brukar'
hälla'upp'i'behållare'och'ställa'i'kylskåpet.'

Boende'tillika'
förvaltare'av'
samfällighetsnät.'

Cesar'(samfällig%
hetsansvarig)'

Uppger:'Aldrig'blivit'
kontaktat'av'boende'
om'vattenkvalitet.'

Uppger:'Aldrig'några'
problem'i'samfällig%
heten.'

%' Boende'tillika'
förvaltare'av'
samfällighetsnät.'

Cesar%2' Bra' Nej' Tycker'att'det'är'viktigt'att'ha'koll'på'sitt'
dricksvatten.'Familjen'har'haft'kvalitetspro%
blem'med'egen'brunn'i'tidigare'boende.'

Boende'
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David 

Även i denna samfällighet valdes två provpunkter ut. David-1 låg nära anslutningspunkten och David-2 låg i ett 
ytterläge, det vill säga långt ifrån anslutningspunkten. I båda fastigheterna kunde egen brunn kopplas in till 
rörledningarna under den tid respektive fastighet inte försörjdes med vatten från samfällighetsnätet. 

David-1 hade problem med att det tog lång tid att få kallt vatten i kallvattenledningarna. Dock berodde detta 
enligt de boende på att varmvattenledningarna var monterade för nära kallvattenledningarna i huset. Vid alla de 
tre provtagningarna låg det mycket material köksstrilen. Materialet bestod av mörkbruna relativt mjuka 
”flingor”. Det lösa materialet plockades bort från köksstrilen vid varje provtagningsomgång. I omgång 2 och tre 
fanns samma typ av material i strilen på nytt. 

David-2 hade en egen brunn med hög kloridhalt samt humusämnen. Speciellt vid första omgången, men även vid 
de tre andra omgångarna påträffades hårda partiklar i köksstrilen. Vi första omgången var strilen nästan igensatt 
av materialet och kökskranen troligen ordentligt korrosionsangripen. 

Övriga upplysningar om provpunkterna lämnade av boende respektive samfällighetsansvarig framgår i tabellen: 

Samfällig%
het/'
provpunkt'

Upplevelse'lukt/'
smak/'färg'

Eventuella'problem/''
tidigare'problem'

Egen'
brunn'
kan'
kopplas'
in'i'
fastighet'

Annat,'funderingar,'liknande'

'

Typ'av'
informant/'
uppgiftslämnare'

David%1' Bra.'

”Bättre'smak'på'
vattnet'på'senare'år.”'

Uppger'att'vattnet'är'
ganska'varmt'–'man'får'
spola'länge.'Uppger'att'i'
fastighetsinstallationen'
ligger'varmvattenrör'intill'
kallvattenrör.'

Ja' %' Boende'

David%2' Bra' Nej' Ja' Uppger'att'ledningarna'inom'
samfälligheten'troligen'ej'ligger'
djupare'än'25'cm'någonstans,'på'
mark'förekommer.'Tre'stycken'
läckor'i'nätet'i'våras'i'samband'
med'grävarbeten.'Spolpunkt/%
instruktion'saknas'enligt'uppgift'
vid'denna'fastighet'som'har'ett'
läge'längst'ut'på'en'
samfällighetsledning.'

Boende'

David'
(samfällig%
hetsansvar
ig)'

Bra'

Uppger'att'inga'
problem'har'anmälts'
från'fastigheter'

Nej' n/a' Väntar'på'anslutning'till'
kommunalt'vatten.'

Förvaltare'av'
samfällighetsnät'

Erik 

Detta var den enda samfällighet där provpunkterna fastställdes på plats på grund av att det var lättast för sam-
fällighetsansvarig att få tillgång till provtagningsställen när folk var hemma på plats. Eftersom samfälligheten 
hade många vattenabonnenter och vattenledningarna förgrenade sig ut åt flera olika håll strävade jag efter att få 
provtagningspunkter från olika delar av nätet. 

Erik-1 valdes med hänsyn till att den låg i omedelbar anslutning till anslutningspunkten. Provet togs med en 
avvikande metod; avskruvande av samfällighetsledningen från samfällighetens centrala vattenmätare. Vattnet 
hade högt tryck vid provtagningen och det fanns risk för eventuell kontamination av provet från jord/organiskt 
material. 
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Erik-2 valdes därför att det var en ”extrempunkt” i en ändledning i jämförelse med resten av samfällighetsnätet. 
Provpunkten låg utomhus och var till för en särskild användning för föreningens medlemmar. Syftet kan tyvärr ej 
anges här på grund av att det kunde underlätta identifieringen av plats eller förening. Användningen av vattnet 
inkluderade dock dricksvatten och matlagning. En avvikande provtagningsmetod användes här – provet togs 
utomhus i en vattenutkastare. Vid alla tre provtagningsomgångarna noterades att vattnet precis när jag skruvade 
på kranen var varmt – antingen nära eller över kroppstemperatur. Här lät jag vattnet rinna en längre stund – 
uppskattningsvis två till fem minuter i de olika omgångarna – för att kunna åstadkomma en jämn 
provtagningstemperatur. Kranen vid Erik-2 användes mycket sporadiskt och ojämnt och förmodligen mest under 
semesterperioden. Ledningen till Erik-2 var lång och låg direkt på mark och delar av den var belägen i direkt 
solsken. 

Erik-3 var belägen i en gemensamhetslokal ”mitt i” samfällighetens distributionsnät. Lokalen användes mycket 
sporadiskt och ojämnt och främst i samband med gemensamhetsaktiviteter.  

Erik-4 var belägen vid ett hus som användes permanent och som ligger längst ut i en av förgreningarna i 
samfällighetens nät. Här användes en avvikande metoden därför att tillträde till fastigheten saknades. Vatten 
tappades ur ledningen genom att plastledningen skruvades av från fastighetens vattenmätare som låg vid 
tomtgränsen utomhus. Notera risken för kontaminering av vattenprovet av organiskt material och jord. 

Erik-5 valdes som en extra punkt vid provtagningsomgång 2. Orsaken var att det inte gick provta vid Erik-3 vid 
det tillfället. Fastighetsägarna vid Erik-5 hade inte kopplat in vattnet i huset utan använde endast egen brunn. 
Vattnet från samfälligheten användes av de boende endast för bevattningsändamål. Även här var metoden var 
avvikande – provtagning utomhus vid vattenutkastare. 

Övriga upplysningar om provpunkterna lämnade av samfällighetsansvarig framgår i tabellen: 

Samfällig%
het/'
provpunkt'

Upplevelse'lukt/'smak/'färg' Eventuella'problem/''
tidigare'problem'

Egen'
brunn'kan'
kopplas'in'i'
fastighet'

Annat,'funderingar,'liknande'

'

Erik'
(samfällig%
hets–
ansvarig)'

Bra.'Ingen'klagat.'

Det'enda:'Vid'en'fastighet'som'just'hade'
inkopplats'anmälde'vederbörande'smak'
och'temperaturproblem.'Uppges'att'det'
var'ett'perifert'läge,'en'lång'(ca'100m)'
ledning'på'berg'och'att'ledningen'var'ny,'
därav'problemen.'

Nej' Ja,'före%
kommer'

Erik%4'har'
egen'
brunn'

Man'skall'ha'backventiler'vid'
fastigheterna.'Ej'helt'säkert'att'
alla'har'det.'Någon'hade'bråkat'
och'ville'inte'ha'det.'

Filip 

I denna samfällighet fanns många inkopplade vattenabonnenter. Vattenledningarna fördelade sig från anslut-
ningspunkten ut i två huvudriktningar – den ena åt väster och den andra åt öster. Av denna anledning valdes tre 
punkter ut för att få en större representation av området. En punkt valdes i närheten av anslutningspunkten, en 
annan punkt långt ut i väster och en punkt långt ut i öster. I väster fanns få vattenkonsumenter vintertid och 
förmodligen under icke-semesterperioder. Längst österut fanns två permanentboende. 

Vid Filip-1 bodde permanentboende och punkten var belägen i den östra delen av nätet. Filip-2 låg i närheten av 
anslutningspunkten och Filip-3 låg långt ut i väster. Både Filip-2 och Filip-3 användes för fritidsboende. Vid 
Filip-3 fanns inga boende på plats vid provtagningsomgång 2 och 3, alltså hade vattnet står relativt stilla där då. 

Övriga upplysningar om provpunkterna lämnade av boende och samfällighetsansvarig framgår i tabellen: 
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Samfällighet/'
provpunkt'

Upplevelse'lukt/'smak/'
färg'

Eventuella'
problem/''
tidigare'problem'

Annat,'funderingar,'liknande'

'

Typ'av'
informant/'
uppgiftslämnare'

Filip%1' Bra' Nej' %' Boende'

Filip%2' Bra' Nej' %' Boende'

Filip%3' Bra' Nej' %' Boende'

Filip'
(samfällig%
hetsansvarig)'

Bra'

Inga'problem'har'
anmälts'från'fastigheter'

Nej' %' Förvaltare'av'
samfällighetsnät'

Avvikande provtagningsmetoder 

Vid vissa provtagningspunkter användes provtagningsmetoder som avvek från beskriven standardmetod. Se 
Tabell 16. 

Tabell 16. Beskriver provpunkter där avvikande provtagningsmetoder användes. 

Samfällighet/'
provpunkt'

Avvikande'provtagningsmetod'

Cesar%1' Provtagning'i'vattenutkastare'utomhus'

Erik%1' Provtagning'via'avskruvande'av'ledning'vid'samfällighetens'förbindelsepunkts'vattenmätare.'Högt'
vattentryck'och'risk'för'kontaminering'av'vattenproverna'från'jordmaterial'i'närheten.'

Erik%2' Provtagning'i'vattenutkastare'utomhus'

Erik%4' Provtagning'via'avskruvande'av'ledning'vid'fastighetens'förbindelsepunkt.''
Högt'vattentryck'och'risk'för'kontaminering'av'vattenproverna'från'jordmaterial'i'närheten.'

Erik%5' Provtagning'i'vattenutkastare'utomhus'

Egna anmärkningar vid provtagning, sammanfattning 

I Tabell 17 framgår några extra observationer avseende provtagningspunkterna. 

Tabell 17. Extra observationer avseende provpunkterna. 

Samfällighet/'
provpunkt'

Anmärkning'

David%1' Vid'samtliga'provtagningsomgångar'upptäckte'jag'ett'brunt,'halvmjukt/hårt'material'
bestående'av'bruna'flingor'i'köksstrilen.'

David%2' Trolig'korrosionspåverkad'kökskran'och'stril.'Mycket'”jox”'i'stril'+'materialet'i'kökskranen'
troligtvis'korroderat.'

Erik%2' Ordentligt'varmt'vatten'i'ledningen'när'jag'öppnade'kranen,'alla'omgångar.'Fick'spola'ett'bra'
tag'för'att'få'jämn'temperatur.'
Gemensamhetsanläggning'som'används'sporadiskt'och'ojämnt.'
Lång'ledning'lagt'direkt'på'mark,'delvis'hängande'”i'luften”,'delvis'i'solsken.'

Erik%3' Gemensamhetsanläggning'som'används'sporadiskt'och'ojämnt.'

Filip%1' Permanentboende.'
Har'annan'permanentboende'som'granne'som'ligger'längst'ut'i'samma'förgrening'av'nätet.'

Filip%2' Fritidsboende'

Filip%3' Fritidsboende'
Vid'provtagningsomgång'2'och'3'hade'ingen'bott'i'huset'på'ett'tag.'

Mikrobiologiska prover tas enligt inspektionsprotokollen ej på regelbunden basis i någon av samfälligheterna, 
(dock okänt i Adam). Samtliga samfälligheter har enligt inspektionsprotokollen någon form av plastslang av typ 
PEH i alla utom Filip som har PEM. Slangmaterialet är okänt i Adam och något osäkert i Cesar. 
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6.4 Provtagnings- och analysresultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från mina egna provtagningar och laboratoriets analyser. I avsnitt 6.4.1 
redovisas relevanta kemiska parametrar. I avsnitt 6.4.2 redovisas mikrobiologiska parametrar. 

De data som presenteras i avsnitt 6.4.1 och 6.4.2 utgör underlag för att besvara studiens andra frågeställning – 
”Hur är den mikrobiologiska vattenkvaliteten hos de studerade samfälligheterna? Hur kan resultaten förklaras?”. 

6.4.1 Kemiska parametrar 

Temperatur vid provtagning (°C) 

Provtagningstemperaturerna varierade dels mellan de olika provtagningsomgångarna och dels mellan 
provtagningspunkterna. Temperaturerna var för flera samfälligheter högre i de andra två omgångarna än i den 
första, men mönstret var inte generellt. I samfälligheterna med endast sommarvatten återfanns de högsta 
temperaturvärdena i den andra provtagningsomgången, dvs. i början av augusti. I de första och andra 
omgångarna var temperaturerna som högst i sommarsamfälligheternas provtagningspunkter (se fetmarkerade 
värden) i jämförelse med övriga, undantaget provpunkten Erik-1 som var belägen vid samfällighetens 
förbindelsepunkt. I den sista omgången återfanns de tre högsta temperaturvärdena bland 
sommarsamfälligheterna – se fetmarkerade värden. 

I Tabell 18 redovisas temperaturer vid provpunkterna uppmätta vid de tre provtagningstillfällena. Symbolen ↓ 
representerar provpunktens lägsta temperatur sett över alla omgångar,//θ /visar det mellersta temperaturvärdet och/
↑ markerar det högsta temperaturvärdet för provpunkten. Provpunkter med färre än tre temperaturförekomster 
markeras ej med symboler. 

Tabell 18. Tabellen redovisar uppmätta vattentemperaturer i °C vid provtagningstillfället. 

Samfällighet/ Provpunkt>
id/

Temperatur/vid/
provtagning/1/

Temperatur/vid/
provtagning/2/

Temperatur/vid/
provtagning/3/

Adam' Adam%1' 12,7'↓ ' 15,3'θ ' 15,7'↑ '

Adam' Adam%2' 13,5'↓ ' 15,9'↑ ' 15,8'θ '

Bertil' Bertil%1' 13,0'↓ ' 14,9'θ ' 15,3'↑ '

Bertil' Bertil%2' 13,2'↓ ' 14,8'θ ' 15,1'↑ '

Cesar' Cesar%1***' 13,9'↓ ' 15,5'↑ ' 15,2'θ '

Cesar' Cesar%2' 13,1'↓ ' 14,6'θ ' 14,7'↑ '

David' David%1' 17,9'θ ' 18,1'↑ ' 15,7'↓ '

David' David%2' 16,8'θ ' 17,2'↑ ' 16,4'↓ '

Erik' Erik%1***' 12,7'↓ ' 15,1'↑ ' 14,5'θ '
Erik' Erik%2***' 19,7'θ ' 21,7'↑ ' 16,7'↓ '

Erik' Erik%3' 17,5'' %'*' 15,4'

Erik' Erik%4***' 16,4'↓ ' 18,7'↑ ' 17,4'θ '

Erik' Erik%5***' %'*' **' 15,6'

Filip' Filip%1' 16,2'↑ ' 15,9'θ ' 15,1'↓ '

Filip' Filip%2' 11,7'↓ ' 15,8'↑ ' 14,9'θ '

Filip' Filip%3' 14,7'↓ ' 16,3'↑ ' 15,2'θ '

(*) Pga. ingen tillgång till Erik-3/ Erik-5 i respektive omgång. 
(**) Uppgift saknas. 
(***) Notera: Avvikande provtagningsmetoder har använts, se avsnittet ”Avvikande provtagningsmetoder” 
ovan. 

Turbiditet (FNU) 

Ett högre värde på turbiditet påvisar en högre grumlighet/ en lägre grad av genomskinlighet. Uppmätta 
turbiditetsvärden varierade från <0,10 FNU (ej mätbart) till och med 0,25 FNU. Alla uppmätta turbiditetsvärdena 
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var mycket låga och avvek inte nämnvärt ifrån varandra vid de olika provtagningspunkterna och omgångarna. 
Alltså var det en mycket låg ”grumlighet” i vattnet. För en redovisning av samtliga turbiditetsvärden, se bilagan 
om kvalitetsparametrar. 

Lukt styrka/art vid 20°C och 50°C 

”Svag lukt” vid 20 °C vattentemperatur skall anses som tjänligt med anmärkning enligt Livsmedelsverket. 
Vattnet klassas som otjänligt vid en stark lukt vid 20 °C. Uppskattningarna av lukt – styrka (och art) – visade 
inte på någon lukt vid någon provpunkt vid 20 °C. Vid två provpunkter var luktangivelsen dock svag/obeständig 
vid 50°C. Då ingen lukt konstaterades vid 20 °C anses inte luktparametern vara relevant att diskutera och 
redovisas därför inte här. För en fullständig redovisning av lukt styrka/art vid 20°C och 50°C, se bilagan om 
kvalitetsparametrar. 

pH 

Vattnets pH-värde varierade mellan 8,1 och 8,3 enheter vid samtliga omgångar förutom vid punkt Erik-3 i 
omgång 3 där 7,8 enheter påvisades. Samtliga pH-värden utom vid den senare (Erik-3, omgång 3) anses ligga i 
normalspannet för Norrvattens vatten. Se mer i pH-bilaga för detaljer om pH-värden vid varje punkt och 
omgång. 

Kloröverskott totalt (mg/l) (ej ackrediterad analys) 

Inget mätbart kloröverskott konstaterades vid någon provtagningspunkt eller omgång, med den icke 
ackrediterade mätmetoden för kloröverskott. För detaljer, se bilaga. 

Konduktivitet, 25°C (mS/m) 

Konduktiviteten vid 25°C varierade mellan 32,5 och 33,3 mS/m. Ingen provtagningspunkt eller omgång 
skvallrar om att man har fått inblandning av kloridhaltigt vatten, därför redovisas inga detaljer här. För detaljer, 
se bilaga. 

6.4.2 Mikrobiologiska parametrar 

Koliforma bakterier, 35°C – 1 dygn (cfu/100 ml) 

Inga mätbara halter av koliforma bakterier konstaterades överhuvudtaget. För detaljer, se bilaga. 

E. coli 44°C – 1 dygn (cfu/100 ml) 

Inga mätbara förekomster av indikatorarten Escherichia coli kunde konstateras vid laboratoriets analyser. Givet 
mätmetoden kunde alltså inga fekala föroreningar påvisas. Detaljer, se i bilagan avseende E. coli. 
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Odlingsbara mikroorganismer 22° C – 3 dygn (cfu/ml) 

Odlingsbara mikroorganismer var den första av de studerade mikrobiologiska parametrarna där det dels 
redovisades uppmätbara resultat med använd analysmetod, dels framkom skillnaden mellan provtagningspunkter 
och omgångar som kunde behöva förklaras. Därför redovisas här detaljerna i en tabell och några 
provpunkter/provtagningstillfällen som skiljer sig från mängden lyfts fram. Notera att orsaker till värden och 
skillnader analyseras först i nästa kapitel. 

I den första omgången hade flest antal provpunkter förhöjda halter (100 koloniformande enheter per milliliter 
eller högre) av odlingsbara mikroorganismer (bara bland de samfälligheter som hade sommarvatten – David-1, 
David-2, Erik-2, Erik-4). Två provpunkter (Filip-2, Filip-3) hade något förhöjda halter – dock ej så höga som 
100 cfu/ml – i jämförelse med resten av provtagningspunkterna. 

I den andra omgången hade en provpunkt förhöjd halt (Erik-2). 

I den tredje omgången hade tre punkter förhöjda halter av odlingsbara mikroorganismer (Erik-2, Filip-2 och 
Filip-3). 

Samtliga resterande provpunkter i de tre omgångarna hade antingen icke mätbara värden eller mycket låga 
värden. 

Sammanfattningsvis förekom endast förhöjda värden hos samfälligheterna med sommarvatten, samt i begränsad 
omfattning i samfälligheten Filip som har året-runtvatten med fritidsbostäder blandat med permanentbostäder. 
Övriga samfälligheter hade inga förhöjda värden. 

För den fullständiga analysstatistiken, se Tabell 19. Samtliga värden med högre antal mikroorganismer per CFU 
som kommenterats särskilt ovan är inringade i tabellen. 

För att illustrera skillnader mellan de olika omgångarna per samfällighet/provtagningspunkt har jag skapat 
linjediagram som redovisar analysstatistiken grafiskt, se Figur 2. 

 

Tabell 19. Analysstatistik: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C - 3 dygn. Enheten är cfu/ml. 

Samfällighet/ Provpunkt>
id/

Odlingsbara/
omgång/1'

Odlingsbara/
omgång/2'

Odlingsbara/
omgång/3'

Adam' Adam%1' <1' <1' 3'

Adam' Adam%2' <1' 2' <1'

Bertil' Bertil%1' <1' <1' <1'

Bertil' Bertil%2' 1' 3' 1'

Cesar' Cesar%1*' <1' 1' 6'

Cesar' Cesar%2' 4' 2' 10'

David' David%1' 140' <1' 1'

David' David%2' 120' 2' 13'

Erik' Erik%1*' <1' 1' 2'

Erik' Erik%2*' 116' 5700' 394'

Erik' Erik%3' 19000' (saknas)' 13'

Erik' Erik%4*' 990' 9' 5'
Erik' Erik%5*' (saknas)' <1' <1'

Filip' Filip%1' <1' 1' <1'

Filip' Filip%2' 84' 18' 136'

Filip' Filip%3' 49' <1' 120'

(*) Notera: Avvikande provtagningsmetoder har använts, se avsnittet ”Avvikande provtagningsmetoder” ovan. 
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Figur 2. Linjediagram över odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3-dygns, i de tre 
provtagningsomgångarna. Den kategoriska förklaringsvariabeln visar de tre omgångarna och 
responsvariabeln visar odlingsbara mikroorganismer (cfu/ml). Se förklaringen i respektive graf vilka 
provpunkter som avses. Samfälligheten Filip visas två gånger på grund av extremvärdet vid punkten Erik-
3. I första grafen som berör Erik finns punkten Erik-3 med och i den andra finns Erik-3 ej med. 

Notera: Avvikande provtagningsmetoder har använts för provtagningspunkterna Cesar-1, Erik-1, Erik-2, 
Erik-4, Erik-5 - se avsnittet ”Avvikande provtagningsmetoder” ovan. 

 



 

62 
 

 
Långsamväxande bakterier 22°C – 7 dygn (cfu/ml) 

Liksom för parametern odlingsbara mikroorganismer var det skillnader mellan de olika provtagningspunkterna 
och omgångarna avseende parametern långsamväxande mikroorganismer. Notera att inga värden förhåller sig 
som ”tjänligt med anmärkning” enligt livsmedelsverkets föreskrifter - förutom avseende provpunkten Erik-3 i 
första omgången.  Övriga klassas alltså som tjänliga enligt föreskrifterna. I den första omgången noteras även 
högre värden vid Erik-2 och Erik-4 än vid övriga provpunkter under omgången. Notera att samfälligheten Erik 
har sammarvatten. Vid den andra omgången är värdena nästan generellt högre än vid den första omgången med 
några undantag. Undantagen där inga större skillnader fanns mellan omgång 1 och 2 var vid David-1, David-2, 
Erik-2, Erik-4, Filip-1 och Filip-2.  

Även vid den tredje omgången är värdena nästan generellt högre än i första omgången, förutom vid Adam-1, 
Adam-2, Erik-2 och Erik-3. Skillnaderna mellan de två sista omgångarna är inte så stora, förutom för punkterna 
Adam-1, Adam-2 och Erik-4, där värdena är lägre i sista omgången. Vid (David-1), David-2, Erik-5, Filip-1 och 
Filip-2 där värdena är lägre i omgång 2. 9 

Vid den första omgången sticker alltså en samfällighet med sommarvatten ut avseende förhöjda värden, medan 
så inte är fallet i de två sista omgångarna. 

Tabell 20. Analysstatistik: Långsamväxande bakterier vid 22°C - 7 dygn. Enheten är cfu/ml. Den röda 
markeringen visar det enda värdet som enligt livsmedelsverkets föreskrifter skulle tolkas som ”tjänligt 
med anmärkning”. Samtliga andra värden skulle ha tolkats som ”tjänligt”. Se fler kommentarer i 
brödtexten ovan samt i fotnoten på denna sida. 

Samfällighet/ Provpunkt>
id/

Långsamväxande/
bakterier/
omgång/1/

Långsamväxande/
bakterier/
omgång/2/

Långsamväxande/
bakterier/
omgång/3/

Adam' Adam%1' 420' 3400' 490'

Adam' Adam%2' 157' 2400' 810'

Bertil' Bertil%1' 570' 2030' 3500'

Bertil' Bertil%2' 620' 2400' 4300'
Cesar' Cesar%1*' 115' 2960' 3200'

Cesar' Cesar%2' 143' 1510' 2750'

David' David%1' 210' 890' 3200'

David' David%2' 590' 252' 2700'

Erik' Erik%1*' 66' 2500' 3700'

Erik' Erik%2*' 1500' 3300' 1240'

Erik' Erik%3' 20000' (saknas)1 2100'

Erik' Erik%4*' 1800' 2700' 720'

Erik' Erik%5*' (saknas)1 590' 3950'

Filip' Filip%1' 570' 450' 1700'

Filip' Filip%2' 230' 330' 1200'

Filip' Filip%3' 290' 1950' 2300'

(*) Notera: Avvikande provtagningsmetoder har använts, se avsnittet ”Avvikande provtagningsmetoder” ovan. 

 
 

                                                        
9 Viktigt: Ju högre siffrorna är i parametern långsamväxande bakterier, desto större är osäkerheten i 

siffrorna, på grund av att det är svårare att räkna antalet kolonier i petriskålen när det är många, även 
om spädning sker när det är många. Av försiktighetsskäl tolkas därför skillnader i kvantitet mellan två 
tal mycket försiktigt. För att det skall vara en ”skillnad” i antal antar jag av försiktighetsskäl att det 
måste vara ungefär en tiopotens i skillnad mellan två värden. Exempel: Punkten David-1 har 210 cfu/ml 
i omgång 1, medan samma punkt har 890 cfu/ml i omgång 2. Eftersom det inte är så mycket som en 
tiopotens i skillnad mellan 210 och 890 tolkas detta som ”ingen skillnad”. 
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6.5 Sekundärdata 

För att kunna besvara frågan ”I vilken del av distributionsnätet uppstår eventuella kvalitetsproblem?” presenteras 
här nödvändig sekundärdata från Norrvatten. 

6.5.1 Sekundärdata från vattenverket 

Det tar omkring sju dagar för vattnet att nå Vaxholm från vattenverket, d.v.s. från Görvälnverket (Lindqvist 
2013). Utifrån de sekundärdata som fanns tillgängliga valdes därför kvalitetsdata ut från tillgängliga datum så 
nära sju dagar innan provtagningstillfällena som möjligt. För råvatten och dricksvatten fanns data från relevanta 
datum tillgängliga, se Tabell 21. Viktigt: Se även diskussion om jämförelsebarhet i metodavsnittet. 

Tabell 21. Kvalitetsparametrar med data för råvatten och behandlat vatten vid vattenverket vid relevanta 
tidpunkter. Tidpunkterna är valda utifrån tillgängligt material och ligger omkring sju dagar innan 
respektive provtagningsomgång. Vattenverkets egna siffror (Norrvatten 2014). 

Typ'av'vatten' Datum' Antal'odlingsbara'mikroorganismer'
(cfu/ml)'

Långsamväxande'bakterier'
(cfu/ml)'

130617' 58' <uppgift'saknas>'
130729' 134' <uppgift'saknas>'

Råvatten'

130812' 192' <uppgift'saknas>'
130617' 2' 1'
130729' <1' 1'

Behandlat'vatten'
(dricksvatten'från'
Görvälnverket)' 130812' <1' 5'

 

6.5.2 Sekundärdata från tryckstegringsstationen Enstatornet, Täby 

På liknande sätt som för vattenverkets data valdes kvalitetsdata ut från tryckstegringsstationen Enstatornet i 
Täby. Här sker provtagning mer sällan, så jag var hänvisad till att hämta data från de datum som låg närmast i 
tiden. Se Tabell 22. 

Tabell 22. Kvalitetsparametrar med data för dricksvattnet i tryckstegringsstationen Enstatornet i Täby. 
Tidpunkter är valda utifrån tillgängligt material och är datum så nära som möjligt datumen för prov-
tagningarna (Norrvatten 2014). 

Datum' Antal'odlingsbara'
mikroorganismer'(cfu/ml)'

Långsamväxande'bakterier'
(cfu/ml)'

130612' 5' 366'
130723' <1' 235'
130828' <1' 4000'

 

6.5.3 Sekundärdata från Roslagsvattens egenkontroll i Vaxholm 

Önskemålet var att erhålla data från ungefär samma datum som för vattenverkets kvalitetsdata. Även här var jag 
beroende av sekundärdata, i detta fall data ifrån Roslagsvattens egenkontroll. Jag valde därför kvalitetsdata från 
så närliggande datum som möjligt.  

Notera att data härrör från tre olika provtagningsplatser i Vaxholms kommun. Se Tabell 23. 

Tabell 23. Data från det allmänna nätet i Vaxholm. Notera att data härrör från tre olika 
provtagningsplatser i Vaxholm (Norrvatten 2014). 

Datum' Antal'odlingsbara'
mikroorganismer'(cfu/ml)'

Långsamväxande'bakterier'
(cfu/ml)'

130521' <1' 55'
130723' 6' 94'
130828' 4' 2600'
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6.6 Kvalitetsförändringar på vägen till tappkran 
Här kombineras kvalitetsdata från samfälligheterna med sekundärdata från Norrvatten för att grafiskt åskådlig-
göra var eventuella kvalitetsförändringar sker i vattenflödet från råvatten till tappkran (eller motsvarande 
provtagningspunkt). Det åskådliggörs endast grafiskt för odlingsbara mikroorganismer. 

Notera, enligt metodkritiken, att de punkter som har ursprung från sekundärdatat här inte är fullständigt 
jämförbara tidsmässigt med provtagningsomgångarnas datum. 

6.6.1 Odlingsbara mikroorganismer 

Här visas grafiskt hur kvalitetsparametern odlingsbara mikroorganismer varierade från råvatten till respektive 
provtagningspunkt i samfälligheterna. 

 
Figur 3. Linjediagrammen visar hur odlingsbara mikroorganismer varierade på vägen mellan råvatten och 
provtagningspunkterna i samfälligheterna Adam, Bertil (t. v.) och Cesar (t. h.) vid de tre 
provtagningsomgångarna (Egna provtagningar; Norrvatten 2014). 

 

 
Figur 4. Linjediagrammet visar hur odlingsbara mikroorganismer varierade på vägen mellan råvatten och 
provtagningspunkterna i samfälligheten David vid de tre provtagningsomgångarna (Egna provtagningar; 
Norrvatten 2014). 

Notera: Avvikande provtagningsmetoder har använts för provtagningspunkten Cesar-1 - se avsnittet 
”Avvikande provtagningsmetoder” ovan. 
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Figur 5. Diagrammen visar hur odlingsbara mikroorganismer varierade på vägen mellan råvatten och 
provtagningspunkterna i samfälligheten Erik vid de tre provtagningsomgångarna. Översta bilden till 
vänster inkluderar samfällighetens samtliga provtagningsplatser med extremvärdet i Erik-3. Översta 
bilden till höger visar alla provtagningsplatser förutom Erik-3 och nedersta bilden visar alla utom Erik-2 
och Erik-3 (Egna provtagningar; Norrvatten 2014). 

Notera: Avvikande provtagningsmetoder har använts för provtagningspunkterna Erik-1, Erik-2, Erik-4, 
Erik-5 - se avsnittet ”Avvikande provtagningsmetoder” ovan. 

 

 
Figur 6. Bilden visar hur odlingsbara mikroorganismer varierade på vägen mellan råvatten och 
provtagningspunkterna i samfälligheten Filip vid de tre provtagningsomgångarna (Egna provtagningar; 
Norrvatten 2014). 
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7. Analys 

7.1 Vilka potentiella risksituationer finns i 
studerade samfällighetsnät? Hur stora risker kan 
antas per samfällighet? 
Detta avsnitt går igenom potentiella risksituationer i respektive samfällighet utifrån de undersökningskategorier 
som definieras i det analytiska ramverket. Här bedöms alltså endast vad som kan tänkas vara potentiella 
risksituationer. Detta avsnitt utgår inte ifrån analysresultaten från provtagningarna. Varje undersökningskategori 
(klass) inom respektive samfällighet ges poäng enligt regelverket i det teoretiska ramverket. Detta resulterar även 
i en summerad riskpoäng per samfällighet (se teoretiskt ramverk). 

Två samfälligheter är äldre (David och Erik) och får därför en riskpoäng vardera i klassen “ålder på 
vattenledningsnät”. Samma samfälligheter har endast sommarvatten. I fyra av samfälligheterna – Cesar, David, 
Erik och Filip – finns lågförbrukare, fritidsboende, någonstans i nätet. Dessa får därför en riskpoäng vardera i 
klassen “lågförbrukande fastigheter/platser”. I tre samfälligheter – David, Erik och Filip – förekommer ytliga 
eller ytnära ledningar, medan minst en fastighet i Cesar har en ytligt liggande serviceledning. David, Erik och 
Filip får därför en poäng vardera i klassen “ytliga/ytnära ledningar förekommer”, och Cesar får här en halv 
poäng då det inte är säkert att det gäller flera än en fastighet inom samfälligheten. För samfälligheten Erik 
rapporteras en del tryckproblem i inspektionsprotokollet och därför ges denna en poäng i klassen “tryckproblem 
förekommer”. För David har tryckproblem inte angetts i inspektionsprotokollet, men enligt uppgifter från en 
fastighetsägare om några grävarbeten – där man grävt sönder ledningarna – innebär åtminstone temporära 
tryckproblem. David får därför 0,5 riskpoäng vad gäller tryckproblem. I inspektionsprotokollet för David anges 
att “lite plastsmak” förekommer. Detta ger en poäng avseende klassen “kvalitetsproblem”. I Erik anges inga 
smak- eller luktproblem i inspektionsprotokollet. Samfällighetsansvarig i Erik berättar om den nyinkopplade 
fastigheten som upplevt smak- och temperaturproblem och därefter kopplats ifrån. Samfälligheten Bertil ligger 
långt ifrån huvudledningsnätet och ges därför en riskpoäng i klassen “nätet långt ifrån huvudledning”. Detta 
gäller även Filip som ligger som en egen ”avkrok” till huvudledningsnätet. Erik ligger omedelbart intill 
huvudledningarna, men samfällighetens vattenledningsnät är stort, utspritt och innehåller många förgreningar. 
Därför får Erik 0,5 poäng i klassen “nätet långt ifrån huvudledning”. Se Tabell 24. 

. 
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Tabell 24. Risktabell med riskpoäng per undersökningskategori och samfällighet 

Samfällighet' Ålder'på'vatten%
ledningsnät'

Lågförbrukande'
fastigheter/'platser'
finns'(≈'fritidsboen%
de'finns)'

Ytliga/ytnära'
ledningar'
förekommer'

Tryckproblem'
förekommer'

Kvalitetsproblem'
(lukt,'smak,'temp)'

Nätet'långt'
ifrån'
huvudledning'

Adam' 0' 0' 0' 0' 0' 0'

Bertil' 0' 0' 0' 0'(antagande)' 0' +1'

Cesar' 0' +1' +0,5' 0' +0,5'(temp.'gäller'
åtminstone'en'
fastighet)'

0'

David' +1' +1' +1' +0,5'(anges'som'
problem'av'boende'
vid'uppstart'av'
innevarande'säsong'
i'samband'med'
grävarbeten)'

+1'(”lite'plast”)'
anges'i'inspek%
tionsprotokoll'

0'

Erik' +1' +1' +1' +1' +0,5'(En'nyligen'
påkopplad'vatten%
abonnent'upplev%
de'smak%'och'
temperatur%
problem.'Valde'
att'kopplas'bort.)'

+0,5'(nätet'är'
stort'och'
innehåller'
konsumenter'
som'ligger'
långt'ifrån)'

Filip' 0' +1' +1' 0' 0' +1'

 

Riskpoängerna summeras nu per samfällighet för att få en potentiell riskindikering avseende mikrobiologisk risk 
i fastigheterna. De olika riskpoängen innehåller viss osäkerhet. Summerad riskpoäng inklusive uppskattade 
osäkerheter redovisas i Tabell 25. 

 

Tabell 25. Summerade riskpoäng inklusive osäkerheter för samfälligheterna. 

 

Samfällighet' Summerad'
riskpoäng'

Osäkerhet'

Adam' 0' Ingen'känd'osäkerhet.'

Bertil' 1' Givet'poäng'='hög'säkerhet.'Inspektionsprotokoll'saknas'dock.'Uppgifter'i'ett'sådant'kunde'ge'upphov'till'
högre'poäng.'Torde'dock'ha'liknande'standard'som'Adam.'

Cesar' 2' Det'är'ej'känt'hur'många'ledningar'som'ligger'ytligt'+'andra'enskilda'fastighetsägares'ev.'
kvalitetsproblem.'Kunde'därför'eventuellt'ge'högre'poäng.'

David' 4,5' Omfattning'av'tryckproblem'och'frekvens'och'varaktighet'='okänt.'Kan'ge'högre'eller'lägre'poäng'(+/%'0,5'
poäng).'

Erik' 5' Kvalitetsproblemen'(smak'och'temperatur)'är'kopplade'till'upplysning'om'en'enskild'händelse,'därför'kan'
det'resultera'i'+/%'0,5'poäng.'

Filip' 3' Ingen'känd'osäkerhet.'
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7.2 Hur kan den mikrobiologiska vattenkvaliteten 
i samfälligheterna förklaras?  
Värden på analysparametrar har redovisats i resultatkapitlen ovan. Här jämförs hur de verkliga analysresultaten 
från provtagningarna förhåller sig till riskklassningen enligt avsnitt 7.1 Här analyseras också vad som kan vara 
bidragande orsaker till eventuella mönster som framträder dels mellan de tre omgångarna, dels mellan olika 
egenskaper för samfälligheterna. 

7.2.1 Odlingsbara mikroorganismer 

Generellt sett var det flest provpunkter vid den första omgången som hade höga värden i denna parameter, följt 
av näst flest i omgång tre. Vid omgång två fanns endast en punkt med höga värden. 

I samfälligheten Adam förväntades inga kvalitetsproblem enligt riskklassningen då den totala riskpoängen 
bedömdes som 0 (noll). Här konstaterades inte heller några kvalitetsproblem avseende parametern odlingsbara 
mikroorganismer. För samfälligheten Adam stämde alltså den aktuella riskklassningen överens med 
analysresultatet i samtliga provtagningsomgångar. 

I samfälligheten Bertil förväntades att samfällighetens läge relativt sett långt ifrån huvudnätet skulle kunna 
påverka kvaliteten, medan ingen annan av de övriga undersökningskategorierna ansågs utgöra någon risk. Den 
totala riskpoängen hade uppskattats som låg (total riskpoäng = 1). I denna samfällighet upptäcktes inte några 
kvalitetsproblem avseende odlingsbara mikroorganismer, och den låga riskpoängen stämde därför här överens 
med analysresultaten vid alla tre provtagningsomgångar. 

I samfälligheten Cesar förväntades en något högre risk (total riskpoäng = 2) därför att det förekom 
lågförbrukande fastigheter samt ytligt liggande ledningar på minst ett ställe och ett angivet kvalitetsproblem med 
temperatur på samma provtagningspunkt, men dock inga andra problem. Trots den något högre, men fortfarande 
låga, beräknade riskpoängen påvisades inte några kvalitetsproblem i samband med någon av provtagningarna.  

I samfälligheten David förväntades en relativt sett hög risk (total riskpoäng = 4,5) för att förhållandena påvisade 
flera potentiella problem med det lokala vattenledningsnätet. Analysresultatet från provtagningarna påvisade 
kvalitetsproblem avseende odlingsbara mikroorganismer i den första av de tre omgångarna för samfällighetens 
båda provtagningspunkter. I de andra och tredje provtagningsomgångarna påvisades dock inga kvalitetsproblem 
avseende odlingsbara mikroorganismer. Alltså stämde den högre riskpoängen väl överens med den första 
provtagningsomgången, men inte alls med de andra och tredje omgångarna. 

I samfälligheten Erik bedömdes risken för kvalitetsproblem vara hög (total riskpoäng = 5). Analysdata från 
provtagningarna visade på problem i omgång 1 för samtliga punkter som då ingick, förutom för punkten Erik-1. 
Erik-1 var belägen direkt intill föreningens anslutningspunkt och har därför en hög vattenomsättning, vilket är en 
mycket trolig orsak till det låga värdet vid denna punkt. Förutom för punkten Erik-1 stämde analysdata väl 
överens med riskklassningen för Erik i den första omgången. I de andra och tredje omgångarna påvisades inga 
kvalitetsproblem avseende några punkter, förutom för punkten Erik-2 där höga värden påvisades för odlingsbara 
mikroorganismer. Alltså stämde riskklassningen dåligt överens med analysstatistiken i de två senare 
omgångarna, förutom för punkten Erik-2. 

I samfälligheten Filip uppskattades en risk på ”låg/medel”-nivå (totala riskpoäng = 3). Vad gäller parametern 
odlingsbara mikroorganismer var värdet något förhöjt vid två av tre provtagningspunkter (Filip-2 och Filip-3) 
den första omgången. Dock översteg värdena inte Livsmedelsverkets gränsvärde på 100 st/ml i första omgången. 
Vid den andra omgången var värdena låga och vid den tredje omgången konstaterades kvalitetsproblem vid 
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punkterna Filip-2 och Filip-3. Tittar man strikt på Livsmedelsverkets riktvärde finns endast problem i omgång 3. 
En fråga (som inte kan bevaras) är om det eventuellt kan tänkas att de något förhöjda värdena i den första 
omgången indikerar en risk för kvalitetsproblem även fast livsmedelsverkets gränsvärde inte överskrids. 
Sammanfattningsvis finns alltså kvalitetsproblem i den tredje omgången för två punkter. I den omgången finns 
alltså en viss överensstämmelse med att det fanns risker. Om de något förhöjda värdena i första omgången har 
något samband med uppskattad risk går det ej att uttala sig om. I den andra omgången fanns det inga 
kvalitetsproblem och det stämde dåligt överens med kalkylerad risk. 

 

Med riskpoäng-modellen går det inte att sluta sig till exakt vad de förhöjda värdena har för orsaker, eftersom 
riskpoängen är summerade. Dock kan man för parametern odlingsbara mikroorganismer se att det finns fler antal 
kvalitetsproblem för samfälligheterna med de högsta riskpoängen sett över alla omgångar (David och Erik). 
Likaså kan man se att de samfälligheter som har de lägsta riskpoängen (Adam, Bertil och Cesar) är de som har 
antingen inga eller det minsta antalet kvalitetsproblem. För samfälligheterna Adam, Bertil, Cesar, David och 
Erik konstateras att modellen var tillämplig sett över alla mättillfällen avseende odlingsbara mikroorganismer. 
Det vill säga, något kvalitetsproblem uppstod vid minst ett provtagningstillfälle i föreningar med höga riskpoäng, 
medan kvalitetsproblem inte uppstod vid någon provtagningsomgång i föreningar med låga riskpoäng. För 
Adam, Bertil och Cesar därför att dessa hade låga riskpoäng i kombination med att verkliga kvalitetsproblem inte 
konstaterades någonstans. För David och Erik därför att där rådde det motsatta förhållandet, det vill säga höga 
riskpoäng i kombination med konstaterade kvalitetsproblem. För samfälligheten Filip som har en total riskpoäng 
mitt emellan samfälligheterna med högsta respektive lägsta riskpoängen är resultatet annorlunda på så sätt att de 
förhöjda värdena ligger i den tredje omgången, även om värdena vid första omgången var något höga. Detta 
skiljer sig från samfälligheterna David och Erik som till största delen har sina kvalitetsproblem i den första 
omgången. För samfälligheten Filip som alltså hade problem var modellen troligen också tillämplig eftersom det 
alltså fanns problem även där, även om riskpoängen var betydligt lägre än för David och Erik och endast ett 
poäng högre än för Cesar. 

 

Vad kan då vara tänkbara orsaker till att kvalitetsproblemen avseende odlingsbara mikroorganismer har uppstått 
under olika tidsperioder under sommaren för David och Erik i jämförelse med Filip? 

David och Erik är samfälligheter som endast har sin vattenförsörjning från Norrvatten under frostfri säsong. Som 
vi ser av provtagningsresultaten är temperaturerna vid provtagningarna högre hos David och Erik än hos övriga 
samfälligheter, mycket troligt på grund av de ytliga ledningarna. Det finns en hel del sommarboende i dessa 
samfälligheter. Vid den första provtagningen hade den traditionella sommarsemesterperioden ännu inte kommit 
igång. Tidpunkten låg före midsommar då många ännu inte hade gått på semester och flyttat ut till sina 
fritidsbostäder i samfälligheterna. I och med detta hade den stora sommarvattenkonsumtionen inte riktigt tagit 
fart ännu i alla delar av vattenledningsnätet. Hos David hade man haft problem i form av läckage under 
uppstarten, vilket möjligen hade gett upphov till inträngning av organiskt material (näring) och mikroorganismer 
i ledningarna. Båda fastigheterna där prover togs i David hade egna brunnar och kökskranarna i fastigheterna 
verkade av någon anledning vara påverkade eftersom det fanns mycket material i strilarna. Materialet i strilarna 
kanske kan bero på korrosion p.g.a. annan kloridhalt (och/eller annat pH och/eller alkalinitet/liknande) på 
brunnsvattnet eller inträngning av organiskt material från fastigheternas brunnar. En annan aspekt är att i 
åtminstone David så förekommer under olika perioder av året två olika typer av vatten i fastigheternas lokala 
rörledningssystem, behandlat vatten från Görvälnverket under frostfri säsong respektive eget brunnsvatten från 
grundvatten under övriga delarna av året. Riskerna med blandning mellan olika typer av vatten med olika 
egenskaper och olika biofilmssammansättning har belysts i Bolmen/Ringsjön-exemplet i teoridelen. 
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De olika faktorer som nämnts kan i kombination med den dåliga omsättningen av vattnet i början på säsongen 
tänkas vara en orsak till de dåliga värdena vid den första provtagningsomgången i David. Hos Erik hade man 
samma typ av temperaturproblem som hos David. Flera uppgifter indikerar läckor här, vilket kan tänkas ge in-
trängning av organiskt material/annat vatten i ledningarna. Kranar till säsongsvattnet lämnas även öppna vin-
tertid, vilket kunde tänkas ge tillskott av organismer som söker skydd eller bygger bo i ledningarna, samt av an-
nat organiskt material, t.ex. humus. Inträngning av ytvatten är också möjligt. Då många fastigheter har enskilda 
avlopp i området kan avloppsvatten som infiltreras eller på annat sätt avleds riskera att tränga in, även om fekala 
föroreningar inte kunde påvisas. När vattnet ansluts på våren stängs det eventuella organiska materialet in i vat-
tenledningarna och kan bidra till tillskott av mikroorganismer eller till ökad tillväxt av mikroorganismer på 
grund av näringstillskott. Eftersom spolningsrutiner verkar saknas även om spolningsmöjligheter möjligen finns 
(något oklart) kan detta vatten endast komma ut från ledningarna vid konsumtion av vattnet hos vattenkonsu-
menterna. Har man av någon av de uppräknade anledningarna extra näring i vattnet och kanske även tillförda 
mikroorganismer i ledningarna, kan det tänkas att förekomst och eventuell tillväxt av mikroorganismer i lednin-
garna ökar. Här skall det återigen understrykas att näringsnivåer ej har uppmätts utan detta är endast en analytisk 
härledning. 

När vattenkonsumtionen senare hade kommit igång ordentligt i samfälligheterna David och Erik hade vattnet 
med den högre mikroorganismfrekvensen i med den ökade konsumtionen troligen spolats ur ledningarna genom 
konsumtionen (genom matlagning, dryck, hygien och så vidare), vilket indikerades av de låga nivåerna i omgån-
garna två och tre. 

Varför uppstod då kvalitetsproblemen för Filip först senare under sommarsäsongen? Vid den tredje provtag-
ningsomgången var kvaliteten som sämst i Filip avseende odlingsbara mikroorganismer. Filip har vattentillförsel 
under hela året och borde därför inte få några speciella toppar av mikroorganismer före semesterperioden om det 
inte är för varmt i ledningarna och/eller för dålig omsättning. Vissa ledningar ligger ytligt inom området, vilket 
kan ge temperaturpåverkan. Det övervägande antalet boende i området är sommarboende och då blir det dålig 
omsättning i vissa delar av nätet när dessa ej är på plats. Den dåliga omsättningen i vissa delar av nätet bekräftas 
även i inspektionsprotokollet. Den östra delen av vattenledningsnätet har enligt protokollet en god omsättning. 
Punkten Filip-1 – hos en permanentboende – som ligger i denna östra del hade i alla provtagningsomgångar 
mycket låga värden i parametern odlingsbara mikroorganismer. Punkterna Filip-2 och Filip-3 ligger i de mittre 
och västra delarna av området. Den västra delen av området har enligt protokollet en sämre vattenomsättning, 
vilket ser ut att bli bekräftat i provtagning 3. Vid punkten Filip-2 fanns de (fritids)boende på plats vid alla om-
gångar, medan vid Filip-3 fanns boende på plats endast vid omgång 1. De senare hade nyligen flyttat ut vid 
omgång 2, då låga värden uppmättes. Det högsta värdena vid Filip-3 var i omgång 3 och det kan troligen delvis 
förklaras av hög temperatur på grund av sommarmånaden, ytliga serviceledningar och den dåliga omsättningen i 
väster, men kanske även av att ingen hade bott i huset under några veckor. Det är okänt vad som gett det högre 
värdet vid Filip-2 vid tredje omgången då det fanns boende i fastigheten vid tillfället. Detta torde därför snarare 
bero på dålig generell omsättning av vattnet samt efter sommar med höga temperaturer i kombination med delvis 
ytliga ledningar. Det något högre värdena vid första omgången för Filip-2 och Filip-3 kanske kan ha att göra med 
en sämre omsättning av vatten generellt inom samfälligheten. 

 

Riskpoäng-modellen verkar, om man tillämpar det på samtliga omgångar i denna undersökning, ha varit tillämp-
lig på parametern odlingsbara mikroorganismer. Däremot gällde detta inte vid tillämpning på de olika enskilda 
omgångarna. Detta betyder att det var värdefullt med flera provtagningsomgångar, samt att flera regelbundna 
provtagningar kan vara nödvändiga för att kunna påvisa problem och dess orsaker. 
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7.2.2 Långsamväxande bakterier 

Här var resultatet och mönstret annorlunda i jämförelse med parametern odlingsbara mikroorganismer. En 
generell kommentar som är viktig att ha med sig i den följande analysen är att samtliga provplatser visade lägre 
värden vid samtliga omgångar än livsmedelsverkets gränsvärde på 5000 st/ml, förutom vid provpunkten Erik-3 
vid första omgången där halten var förhållandevis mycket hög (19000 cfu/ml). 

Trots att det förutom vid Erik-3 aldrig var för höga värden enligt föreskrifterna går jag igenom värdena här då de 
skiljde sig en hel del mellan provtagningsplatser och omgångar. 

I den första provtagningsomgången stack en samfällighet ut – Erik. Vid tre platser (Erik-2, Erik-3 och Erik-4) 
noterades högre värden än jämfört med samtliga övriga samfälligheter vid samma tillfälle. Dock inte vid Erik-1 
(anslutningspunkten). En orsak till att det var många mikroorganismer vid Erik-3 kan bero på att fastigheten där 
provtagning skedde är ett samfällighetshus som bara används sporadiskt. Vattnet hade inte använts i fastigheten 
denna säsong innan prov nummer 1 togs. 

Vid provtagningsomgång 2 hade många punkter fått förhöjda värden i jämförelse med vid tillfälle 1; gäller alla 
punkter där prover tagits i samfälligheterna Adam, Bertil, Cesar, Erik, men inte i föreningen David. I Filip 
noterades ett förhöjt värde – vid provpunkt Filip-3, vilket inte gäller övriga punkter i Filip. Vid Erik-3 hade man 
nyligen haft en större gemensamhetsaktivitet där man hade använt mycket dricksvatten vid tillredning av bland 
annat saft, kaffe och te. I och med den aktiviteten hade ledningarna spolats igenom i och med nämnd konsum-
tion, vilket troligen är orsaken till att det blev lägre värden i omgång 2 i Erik-3. 

Vid den tredje provtagningsomgången hade nästan alla provtagningspunkter förhöjda värden i jämförelse med 
den första omgången. Nu hade även provpunkterna i David och samtliga provpunkter i Filip förhöjda värden. 
Avvikande från detta mönster var samfälligheten Adam, där värdena hade minskat till i storleksklass samma 
nivåer som i den första provtagningsomgången. Erik-4 hade i omgång 3 sitt lägsta värde. 

Om man bortser från att vattnet inte hade några kvalitetsproblem med avseende på Livsmedelsverkets 
gränsvärde (förutom vid Erik-3 i omgång 1 som nämnts ovan) så blir analysen enligt följande. 

I omgång 1 stämde endast riskklassningen av samfälligheten Erik (total riskpoäng = 5) överens med 
analysstatistiken från provtagningen. Övriga punkter hade lägre värden för alla övriga samfälligheter, oavsett 
riskklassningen. 

I omgång 2 hade både låg- och högriskklassade samfälligheter förhöjda värden. En högriskklassad samfällighet 
(David) hade låga värden på långsamväxande bakterier. Även här stämde endast riskklassningen mest in på 
samfälligheten Erik, samt möjligen in på punkten Filip-3. Samtliga andra punkter hade omvända värden i 
förhållande till förväntat, d.v.s. riskklassningen hade en mycket låg överensstämmelse med kvalitetsparametern. 

I omgång 3 hade nästan alla provpunkter, oavsett samfälligheternas riskklassning, förhöjda halter avseende 
långsamväxande bakterier i jämförelse med vid omgång 1. Undantagen var samfälligheten Adam som nu hade 
låga värden, liksom även punkten Erik-4. Även här var överensstämmelsen mellan riskklassning och antal 
långsamväxande bakterier mycket låg. 

 

En slutsats är att vad gäller långsamväxande bakterier så fann jag ingen tydlig direkt koppling mellan riskklass-
ningen och höga eller låga halter av långsamväxande bakterier. Det är dock viktigt att påpeka att här har lägre 
och högre värden av parametern analyserats även fast det kanske inte har varit något verkligt problem, då halter-
na hela tiden varit under Livsmedelverkets gränsvärde på 5000 långsamväxande bakterier per ml. Dock är halter-
na tydligt högre på samtliga punkter jämfört med siffrorna från vattenverkets behandlade vatten. Vad gäller den 
enda punkt där ett problem med kvaliteten (enligt föreskrifterna) upptäcktes, Erik-3, så beror detta troligen på att 
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vattnet där hade varit stillastående under en längre tid. Ingen spolning hade troligen skett här alls sedan vatten-
tillförseln startades för säsongen, och därför hann troligen långsamväxande bakterier växa till sig i ledningarna. 

 

Riskpoäng-modellen verkade inte vara direkt tillämplig vid uppskattning av potentiella risksituationer avseende 
långsamväxande bakterier, trots att flera provtagningsomgångar gjordes. Metoden verkade inte vara direkt 
kopplad till antal långsamväxande mikroorganismer sett per provtagningspunkt/samfällighet, även om det var 
tydligt att antal långsamväxande generellt sett ökade i omgång 2 jämfört med i omgång 1 och i omgång 3 jämfört 
med de båda föregående omgångarna. 

 

7.3 I vilken del av distributionsnätet uppstår 
eventuella kvalitetsproblem? 
För samfälligheterna Adam, Bertil och Cesar noterades inga större förändringar av parametern odlingsbara 
mikroorganismer på vägen från behandlat dricksvatten till respektive provtagningspunkt, se Figur 3. Därför 
analyseras detta ej vidare här. 

För samfälligheten David uppstod kvalitetsproblemen vid provtagningsomgång 1 först när vattnet hade nått 
samfällighetens distributionsnät, mot bakgrund av valda värden från behandlat vatten, vattentornet och 
referenspunkten i Vaxholm. Det vill säga, det högre antalet odlingsbara mikroorganismer konstaterades först 
inom samfällighetens nät, då nivåerna ända fram till referenspunkten i Vaxholm var låga, se Figur 4. 

Även för samfälligheten Erik uppstod samtliga uppkomna kvalitetsproblem (oavsett omgång) först inom 
samfällighetens distributionsnät, d.v.s. det konstaterades inga kvalitetsproblem vid referenspunkten i Vaxholm. 

Även för samfälligheten Filip uppstod kvalitetsproblemen i den tredje omgången inom samfällighetsnätet. Detta 
gällde även de något förhöjda värdena i första omgången. Referenspunkten i Vaxholm hade lägre värden. 

Förutom ovanstående framgår av vattenverkets egna siffror att dess reningsteknik för odlingsbara mikroorganis-
mer fungerade tillfredsställande vid de datum som valts för sekundärdatat. Dessutom framgick att halterna i 
tryckstegringsstationen Enstatornet också var låga. 

Vad gäller parametern långsamväxande mikroorganismer syns åtminstone ett tydligt mönster och det är att 
antalet långsamväxande stiger kraftigt vid tryckstegringsstationen Enstatornet i jämförelse med det behandlade 
dricksvattnet i Görvälnverket. Se Tabell 21 och Tabell 22. Även vid referenspunkten i Vaxholm är antalet 
långsamväxande bakterier högre än för det behandlade dricksvattnet i Görvälnverket. Om man jämför det antal 
långsamväxande bakterierna som analyserats i Vaxholm med värdena vid tryckstegringsstationen och vid 
referenspunkten i Vaxholm finns det inga extrema resultat i samfälligheterna, förutom vid punkten Erik-3 vid 
första omgången. Vid den punkten hade vattnet vid detta provtagningstillfälle stått stilla i ledningarna mycket 
lång tid (kanske ända sedan årets uppstart av samfällighetens distributionssystem) och pH-påverkan konsta-
terades också. (Se Tabell 20 om pH). 
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7.4 Relevanta regler. Vem ansvarar för vad? 
Rättigheter och skyldigheter 

7.4.1 VA-huvudmannens ansvar (Vaxholmsvatten AB/Roslagsvatten AB) 

Vaxholmsvatten AB är huvudman för VA inom Vaxholms kommun. Roslagsvatten AB ägs av fyra kommunala 
bolag, varav Vaxholmsvatten AB är ett. Roslagsvatten AB ansvarar för leveranserna av dricksvatten inom Vax-
holms kommun. Bolaget äger och förvaltar anläggningarna inom respektive kommun. 

Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB har alltså ”tillsammans” ett VA-huvudmannaansvar såväl som ett 
distributionsanläggningsansvar inom Vaxholms kommun. I detta avsnitt redovisas endast vad huvudmanna-
ansvaret innebär för Roslagsvatten AB/Vaxholmsvatten AB. 

Här nedan skrivs endast begreppet Roslagsvatten ut, även om det egentliga huvudmannaansvaret ligger på 
bolaget Vaxholmsvatten AB. 

Notera: ABVA Vaxholm kallas nedan för ”ABVA”. 

Huvudmannaansvaret 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) styr rättsförhållandena mellan VA-huvudmannen och VA-abonnenten 
när det gäller allmänt VA. VA-huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet vara inkopplad på den allmänna 
va-anläggningen om installationen i fastigheten har väsentliga brister. Vidare får VA-huvudmannen stänga av 
vattenförsörjningen om en fastighetsägare använder den allmänna VA-anläggningen felaktigt. Sådant felaktigt 
användande kan vara att huvudmannen får svårt att leva upp till krav på, skyldigheter avseende, eller drift av 
VA-anläggningen. Även andra i lagen odefinierade olägenheter för huvudmannen kan motivera avstängning.  

I första hand handlar det om risk för skada på den allmänna anläggningen. Skada exemplifieras i propositionen 
om införande av LAV med risker vid avsaknad av återströmningsskydd. VA-huvudmannen får dock inte stänga 
av vattnet hur som helst. Här krävs tillämpning av bland annat miljöbalkens bestämmelser om olägenheter för 
människors hälsa, d.v.s. att även avsaknad av vatten också utgör en olägenhet för människors hälsa. 

Rättigheten för VA-huvudmannen att låta en fastighet inkopplas eller vara kopplad till det allmänna vattennätet 
regleras på samma sätt i de lokala föreskrifterna ABVA för Vaxholm. ABVA-föreskrifterna reglerar även att 
återströmningsskydd mot föroreningar måste utföras av fastighetsägaren mot föroreningar. I ABVA för Vaxholm 
framgår att egen brunn inte får inkopplas till den allmänna dricksvattenanläggningen. 

Såväl LAV som ABVA reglerar rättsförhållandena mellan VA-huvudmannen och VA-abonnenten i det allmänna 
VA-nätet. Dock finns här inga rättsförhållanden reglerade mellan VA-huvudmannen och en samfällighet. Rätts-
objektet samfällighet definieras ej i LAV eller ABVA. Det finns heller inga direkta regleringar mellan VA-
huvudmannen och fastighetsägare som är inkopplad till ett icke allmänt VA-nät (här menas ett samfällighetsnät). 
Fastighetsägaren är alltså endast indirekt ansluten till allmänt VA via sitt samfällighetsnät, och inom samfällig-
hetsnätet gäller därför, enligt min tolkning, inte LAV utan anläggningslagen, då samfällighetsnätet inte är ett 
allmänt VA-nät. Viktiga konsekvenser av denna tolkning, se nästa avsnitt om ansvar för distributionsanläggning. 

7.4.2 Ansvar för distributionsanläggning – gäller både Roslagsvatten och 
samfälligheterna 

Såväl Roslagsvatten som samfälligheterna ansvarar för sin respektive del av distributionsanläggningen. 
Roslagsvattens ansvar slutar vid samfällighetens förbindelsepunkt, medan samfällighetens ansvar börjar vid 
samma förbindelsepunkt och gäller för den samfällighetsägda distributionsanläggningen fram till förbindelse-
punkten vid respektive fastighet. 
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Detta innebär att samma övergripande kvalitetskrav och krav på egenkontroll gäller för såväl Roslagsvatten som 
för samfälligheterna för respektive ägt distributionsnät. Därför redovisas skyldigheterna för Roslagsvatten och 
samfälligheterna gemensamt i detta avsnitt. Notera dock, vilket även framgår nedan, att kraven på verksamhets-
utövarens egenkontroll m.m. enligt t.ex. miljöbalken kan variera med typ av verksamhet. 

Syftet med dricksvattendirektivet är att skydda människors hälsa från olika former av föroreningar, vilket skall 
säkerställa ett rent och hälsosamt dricksvatten. Detta gäller allt vatten som är avsett för dryck och för matlagning 
och liknande, oavsett hur vattnet distribueras (dricksvattendirektivet). 

Roslagsvatten och de aktuella samfälligheterna i denna studie får sitt vatten från Görvälnverket som använder 
Mälaren som dricksvattentäkt. Verket förser totalt omkring 500 000 personer med dricksvatten. Baserat på 
vattentäktens storlek och det totala uttaget från vattentäkten per dygn kvalificeras såväl Roslagsvatten och 
samfälligheterna in under livsmedelsverkets och dricksvattendirektivets regelverk. Det vill säga, betydligt fler än 
femtio personer förses med vatten från vattentäkten samt definitivt mer än tio kubikmeter vatten tas per dag ut 
från vattentäkten. 

Miljöbalken föreskriver en hel del ansvar för verksamhetsutövaren. Det är Roslagsvatten och samfälligheterna 
som är verksamhetsutövare för respektive distributionsnät. Samfälligheten respektive Roslagsvatten (alltså verk-
samhetsutövaren) skall enligt balken ha den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa (och miljön) 
från olägenheter. Även icke tillståndspliktiga verksamheter kan av myndigheterna föreläggas att utreda sin på-
verkan, men kunskapskravet får enligt 2 kap. 7 § miljöbalken inte vara orimligt att uppfylla. Verksamhetsutöva-
ren är den som skall ha den bästa kunskapen om sin verksamhet och är den som skall kunna bevisa att miljöbal-
kens regler följs enligt miljöbalkens princip om omvänd bevisbörda. 

Enligt Miljöbalkens försiktighetsprincip måste verksamhetsutövaren motverka, förebygga och hindra skador på 
hälsa och miljö när man kan misstänka risker. Åtgärder som vidtas för avhjälpning av problem skall bygga på 
bästa möjliga teknik (BAT). När en rimlighetsavvägning har gjorts avseende åtgärder tillkommer kraven på 
BAT. Kostnader för åtgärder måste också vara rimliga. Farlighet och omfattning måste också vägas in. 

För att klassas som en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3§ Miljöbalken krävs att en störning inte får 
vara ”ringa” eller ”helt tillfällig”. Det vill säga en viss varaktighet krävs och hälsan måste påverkas ”menligt”. 
Å andra sidan måste hänsyn tas till personer som är känsligare än normalt. När man bedömer hälsostörningar får 
inte tekniska eller ekonomiska avvägningar göras. Bedömning av om det i det här fallet kan handla om (risk för) 
hälsostörning eller ej görs ej i denna uppsats utan måste bedömas av Miljökontoret. 

Verksamhetsutövaren måste planera och kontrollera sin verksamhet så att skador på människors hälsa inte upp-
kommer. Kraven på verksamhetsutövarens egenkontroll varierar med typ av verksamhet, men hälsoeffekter skall 
väga tungt. 

För att försäkra sig om att undvika påverkan på människors hälsa måste verksamhetsutövaren hålla sig uppdate-
rad om eventuell hälsopåverkan genom att genomföra egna undersökningar (eller motsvarande). Tillsynsmyndig-
heten kan begära att åtgärder förbättras eller att verksamhetsutövaren tar fram ett kontrollprogram eller att ett 
befintligt kontrollprogram skall förbättras. Tillsynsmyndigheten är enligt Miljöbalken skyldig att ingripa om 
skyldigheterna inte följs. 

Varken Roslagsvatten eller samfälligheterna ansvarar för kvalitetsproblem som beror på fastighetsinstallationer 
(se vidare under avsnittet ”miljökontoret”). Däremot gäller att kvalitetskriterierna enligt livsmedelsverkets 
föreskrifter skall uppfyllas vid konsumentens kran. 

Följande krav gäller, enligt livsmedelsverkets föreskrifter ”när det är nödvändigt”, för alla som tillhandahåller 
dricksvatten via ett distributionsnät, d.v.s. såväl för samfälligheterna som för Roslagsvatten. Ett antal förfaranden 
grundade på HACCP-principerna måste inrättas, genomföras och upprätthållas. Upprättad dokumentation skall 
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alltid vara aktuell. Dokumentationen skall journalföras och sparas under lämplig tid. Anläggningen måste vara 
utformad och underhållas så att föreskrifternas krav följs. Det skall enligt föreskrifterna finnas en beskrivning av 
anläggningen om den är en allmän va-anläggning, vilket Roslagsvattens anläggning är, men inte samfällighets-
anläggningarna enligt definitionen av va-anläggningar i lagen om allmänna vattentjänster. 

Roslagsvatten och samfälligheterna är skyldiga att hålla dricksvattnet hälsosamt och rent, vilket innebär att det 
inte får innehålla mikroorganismer, parasiter eller ämnen i antal/halter som kan utgöra fara för människors hälsa. 
Dessutom måste kvalitetskraven i livsmedelsverkets föreskrifters bilaga 2 uppfyllas. För några av de studerade 
samfälligheterna uppfylls inte kvalitetskraven vid några av provpunkterna/provtagningsomgångarna för följande 
parametrar: odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C samt långsamväxande bakterier. 

För Roslagsvatten och samfälligheterna, såsom tillhandahållare av dricksvatten genom en distributionsanlägg-
ning, gäller enligt livsmedelsverkets föreskrifter att ett förslag till program för regelbundna undersökningar och 
provtagningspunkter skall upprättas. Här skall även provtagningsfrekvens för normala och utvidgade undersök-
ningar anges. Kontrollprogrammet skall fastställas av kontrollmyndigheten (alltså SRMH). 

Om kvalitetskraven enligt bilaga 2 i föreskrifterna överskrids, eller annan hälsorisk föreligger, måste orsakerna 
till detta omedelbart utredas av verksamhetsutövaren (Roslagsvatten respektive samfälligheterna). Verksamhets-
utövarna måste undersöka om hälsorisk föreligger ifall kvalitetskraven överskrids och så snart som möjligt vidta 
de åtgärder som krävs för att kunna uppfylla kvalitetskraven. Kontrollmyndigheten (miljökontoret) skall genast 
informeras om sådana omedelbara åtgärder behöver vidtas. Vilka åtgärder som behöver vidtas är beroende av i 
vilken mån kvalitetsparametrarna överskrids. Visar det sig att problemen beror på en fastighetsinstallation eller 
hur den har underhållits, skall fastighetsägaren informeras om åtgärdsbehoven. 

En samfällighet, respektive Roslagsvatten, behöver omedelbart informera konsumenterna om nödvändiga råd vid 
eventuella begränsningar av dricksvatten och liknande situationer. Vattenkonsumenterna skall även informeras 
när nödvändiga åtgärder (som inte är ringa) skall vidtas. 

Samfälligheterna och Roslagsvatten skall hålla aktuella och tillräckliga uppgifter om dricksvattnets kvalitet 
tillgängliga för vattenkonsumenterna. 

Samfällighetens nät tillhör inte det allmänna VA-nätet (se föregående avsnitt), även fast samfällighetens nät 
ingår i verksamhetsområdet (vilket är ett krav), bland annat därför att 3§ om rättsligt bestämmande i LAV inte är 
uppfyllt. Anläggningslagen gäller i stället för LAV för samfällighetsanläggningen. Därmed blir min tolkning att 
ABVA och LAV inte gäller för vare sig samfälligheter eller fastighetsägare anslutna till samfällighetsnät. 

Följden av denna tolkning blir att varken LAV eller ABVA utgör något stöd för Roslagsvatten för att vägra en 
enskild fastighet att vara inkopplad på ett samfällighetsnät. Därmed faller även flera krav på en sådan fastighets-
installation bort; krav på återströmningsskydd men även förbudet mot egna brunnar inkopplade mot samfällig-
hetens nät(!), oavsett skrivningarna i ABVA. 

Eftersom samfälligheten inte är en part i vare sig LAV eller ABVA torde det inte heller finnas något juridiskt 
stöd för krav på samfälligheten att installera återströmningsskydd vid samfällighetens förbindelsepunkt mot den 
allmänna VA-anläggningen. Avbrott i vattenleveranserna på grund av underhåll, läckor eller liknande i det all-
männa nätet kan riskera att ge återströmningssituationer om skydd mot återströmning saknas. Vid situationer när 
föroreningar återströmmar in i VA-huvudmannens nät från en samfällighets nät kan VA-huvudmannen enligt 
produktansvarslagen bli skadeståndsskyldig om skada anmäls av en drabbad part som är inkopplad till det 
allmänna nätet. Likaså kan kvalitetsparametrar i livsmedelsverkets föreskrifter riskera att överskridas i det 
allmänna VA-nätet och andra vattenkonsumenter riskera att påverkas, vilket kan föranleda krav på åtgärder för 
Roslagsvatten. På samma sätt kan en samfällighet bli skadeståndsskyldig om en fastighetsägare inom samfäl-
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ligheten blir drabbad av en återströmningshändelse som har skett ”lokalt” inom samfällighetens nät, liksom att 
även kvaliteten i det lokala nätet då kan drabbas och gränsvärden kan riskera att överskridas. 

7.4.3 Vattenkonsumenter och fastighetsinstallationer 

Vattenkonsumenter skall enligt dricksvattendirektivet ha tillgång till ett hälsosamt och rent dricksvatten. Det är i 
kranen hos konsumenten där dricksvatten konsumeras som kvalitetsparametrarna skall tillämpas. Myndigheterna 
ansvarar enligt dricksvattendirektivet dock inte för sådana kvalitetsproblem som är beroende av fastighetsinstal-
lationer, men måste ändå säkerställa att relevanta åtgärder genomförs, samt informera. 

Enligt diskussionen i föregående avsnitt som bygger på min tolkning av LAV och ABVA kan VA-huvudmannen 
inte kräva en viss standard i fastighetsinstallationer så länge som dessa är kopplade mot ett samfällighetsnät. En 
fastighets förbindelsepunkt måste vara mot det allmänna VA-nätet för att krav på fastighetsinstallationer skall 
kunna ställas av VA-huvudmannen. 

Människors hälsa skall enligt miljöbalken skyddas mot hälsostörningar som är menliga, inte ringa och inte helt 
tillfälliga. Hänsyn skall dock tas till personer som är känsligare än normalt. Min tolkning är att detta kan inne-
bära att fastighetsägare bör/skall se till att den egna installationen är tillräckligt bra för att undvika hälsorisker. 
Skulle det vara så att myndigheterna (miljö- och hälsoskyddskontoret) befarar att hälsoriskerna är alltför stora 
kan användningen av vattnet begränsas eller förbjudas. Innan användning av vatten begränsas eller förbjuds 
måste konsekvenser för människors hälsa av sådana begränsande åtgärder bedömas. 

7.4.4 Miljö- och hälsoskyddskontoret 

Myndigheterna är enligt dricksvattendirektivet skyldiga att säkerställa att dricksvatten är rent och hälsosamt. En 
risk för potentiell fara för människors hälsa skall styra vilka åtgärder som är nödvändiga. Mikroorganismer, 
parasiter och ämnen får inte förekomma i halter som utgör sådana potentiella risker. Gränsvärden för antal och 
halter styrs enligt livsmedelsföreskrifterna.  

Även om myndigheterna inte ansvarar för fel som beror på fastighetsinstallationer skall de enligt dricksvatten-
direktivet säkerställa att åtgärder för att komma tillrätta med eventuella problem görs. Det får myndigheterna 
göra genom att ge råd om relevanta åtgärder eller genom att vidta tekniska åtgärder. Myndigheterna ansvarar för 
att se till att orsaker till brister utreds, att åtgärder genomförs. Myndigheterna ska enligt dricksvattendirektivet 
antingen förbjuda eller begränsa användningen av dricksvatten med kvalitetsbrister. Men enligt både dricks-
vattendirektivet och lagen om allmänna vattentjänster måste sådana begränsningar utredas mot bakgrund av 
människors hälsa (gäller då avsaknad av vatten). Miljöbalken deklarerar att för att vara en olägenhet för män-
niskors hälsa så måste hälsan påverkas mer än ringa eller tillfälligt och man skall ta hänsyn till personer som är 
något känsligare än normalt. 

Om egenkontrollen hos en verksamhetsutövare har brister bör myndigheten begära in kompletterande uppgifter 
från verksamhetsutövaren. Detta bör göras innan myndigheten utfärdar eventuella förelägganden om exempelvis 
skyddsåtgärder. När myndigheten begär in förslag till förbättrande åtgärder kan det antingen gälla delar i egen-
kontrollen där brister konstaterats, eller så kan det gälla hela egenkontrollen. Exempelvis kan det gälla brister i 
form av mätningar eller liknande. Även saknade kontrollprogram kan begäras in. Det är viktigt att myndigheten 
tydligt specificerar vad man förväntar sig från verksamhetsutövaren när kompletterande uppgifter begärs in. 

Vad innebär detta för myndigheten avseende de studerade samfälligheterna? 
För några av samfälligheterna har brister uppmärksammats vid några mätningar i denna undersökning vad gäller 
ett par kvalitetsparametrar. Myndigheten måste i det aktuella fallet verifiera om det kan handla om risk för skada 
på människors fysiska eller psykiska hälsa, och om hälsan i så fall riskerar att påverkas mer än ringa eller 
tillfälligt av riskerna med konstaterade kvalitetsproblem eller risksituationer. Myndigheten måste se till att 
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orsaker till eventuella brister utreds och att eventuella åtgärder genomförs om det kan anses rimligt. Om 
myndigheten inte kan bilda sig en tillräcklig uppfattning om hur problemen skall lösas och mot bakgrund av 
inspekterad egenkontroll, kan/bör myndigheten begära in kompletterande uppgifter från aktuella verksamhets-
utövare för att se hur de ämnar lösa brister och förebygga kommande risker. Detta bör göras innan myndigheten 
förelägger om andra åtgärder. Myndigheten skall på lämpligt sätt ge råd till aktuella verksamhetsutövare om 
dessa så önskar. Alternativet till detta är enligt dricksvattendirektivet att genomföra tekniska åtgärder(!). 

Respektive verksamhetsutövare (Roslagsvatten respektive berörd samfällighet) är den som skall betala för alla 
eventuella åtgärder som behövs, enligt miljöbalkens princip om ”förorenaren betalar”. 

Visar det sig att kvalitetsproblem eller risker beror på fastighetsinstallationer, skall myndigheten ge råd till 
fastighetsägare för att säkerställa relevanta åtgärder. Bedöms riskerna eller problemen som tillräckligt stora för 
människors hälsa kan användningen av vattnet begränsas eller förbjudas. Innan användning av vatten begränsas 
eller förbjuds måste konsekvenser för människors hälsa av sådana begränsande åtgärder bedömas. 

I samband med att eventuella kompletterande uppgifter från verksamhetsutövare begärs in kan myndigheten 
begära att aktuell verksamhetsutövare tar fram förslag till provtagningsprogram som innehåller uppgifter om 
planerade provpunkter och hur ofta man skall genomföra normala respektive utvidgade undersökningar. 
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8. Diskussion 

Kort sammanställning av resultatet i förhållande till syftet 

Till viss del verkade den mikrobiologiska kvaliteten i studerade samfälligheter samvariera med hur stora risker 
som uppskattades i samfälligheternas distributionsnät. När det gäller jämförelse mellan analysstatistik från 
samfälligheterna och uppskattade risksituationer verkade, när alla provtagningsomgångar räknas in, i stort sett de 
uppmärksammade riskerna stämma överens med analyssiffrorna för parametern odlingsbara mikroorganismer. 
Ett motsvarande direkt samband kunde dock inte konstateras för långsamväxande mikroorganismer i förhål-
lande till risksituationerna. Studien visade att i den mån mikrobiologiska problem uppstod så verkade de uppstå i 
samfällighetsnäten och/eller i fastighetsinstallationerna (begränsningar, se vidare i diskussionen nedan). Det vill 
säga vattenkvaliteten i valda referensmätningar i Vaxholm (och vid valda punkter på vägen dit) var annars 
tillräckligt god för att klassas som tjänligt enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt resultat och analys är det 
livsmedelverkets föreskrift om dricksvatten som styr vilka kvalitetskrav som gäller och samfälligheterna är 
ansvariga för säkerställandet av kraven inom sina egna distributionsnät. VA-huvudmannen kan riskera att inte 
uppfylla kvalitetskraven enligt livsmedelsverkets föreskrifters i sitt allmänna distributionsnät om vatten åter-
strömmar från samfälligheter vid dålig vattenkvalitet i en samfällighets distributionsnät. VA-huvudmannen kan 
enligt min tolkning i analysen inte ställa några krav på samfälligheternas distributionsnät utifrån studerade juri-
diska källor. Miljökontoret ansvarar för kontrollen av samfällighetsanläggningarna och skall se till att samfällig-
heternas egenkontroll fungerar för att säkerställa människors hälsa. 

Resultat- och metoddiskussion 

De mikrobiologiska testmetoder som normalt används för kontroller av dricksvatten idag är starkt begränsade 
(Szewzyk et al. 2000). Vilka mikroorganismer som kan tillväxa med valda analysmetoder bestäms bland annat 
utifrån vilken substrattyp som används; de mikroorganismer som föredrar en viss substrattyp (och övriga od-
lingsförhållanden) är de som tillväxer, inte övriga. I denna studie har några specifika analysmetoder valts. Detta 
ger påverkan på resultatet, det vill säga vad man kan hitta för mikroorganismer. Enligt Dryselius (2014) påverkar 
de specifika tidpunkter man valt för provtagningar vilket resultat man får, då antal mikroorganismer kan variera 
stort över tiden, såväl på lång som på mycket kort tidsskala. Några kontinuerliga metoder har inte använts i den-
na studie och därför bör analyssiffrorna tolkas försiktigt, även om upprepade tester har gjorts vid samma prov-
tagningspunkter. Dessutom bör de platser där jag var tvungen att provta med avvikande metoder tolkas extra 
försiktigt, speciellt de där isärskruvande av ledningar gjordes. Det kan inte helt garanteras att kontaminering av 
prover har kunnat undvikas. De upprepade provtagningarna kan dock tänkas bidra till ett mer säkert resultat. 
Några tydliga mönster framträdde dock avseende odlingsbara mikroorganismer. 1) Samfälligheter med högre 
uppskattade riskpoäng fick fler fall av högre värden, och vice versa. 2) Sommaranläggningar är överrepresen-
terade i antal kvalitetsproblem. 3) Undersökta året-runtanläggningar med endast permanentboende hade överlag 
helt tjänliga värden. 4) I en av de två året-runt-anläggningar som undersöktes där en blandning mellan 
permanent- och fritidsboende fanns påvisades kvalitetsproblem. 

Antal mikroorganismer (antal heterotrofa) används huvudsakligen för att värdera hur väl reningsprocessen fun-
gerar på ett vattenverk men kan även indikera generella förutsättningar för tillväxt och anses ibland vara kopplat 
till estetiska problem med dricksvattnet (Dryselius 2012; Szewzyk et al. 2000: 105). Långsamväxande mikro-
organismer å andra sidan brukar användas för att uppskatta potentiella tillväxtmöjligheter i distributionsanlägg-
ningar (Dryselius 2012). I denna studie framgick att värden på antalet långsamväxande mikroorganismer konsta-
terades högre vid ett antal punkter i samfällighetsnäten än vid referenspunkten i Vaxholm. Dock höll värdet på 



 

79 
 

långsamväxande i tryckstegringsstationen Enstatornet liknande nivåer som hos vissa av provpunkterna i samfäl-
ligheterna. Ingen provpunkt (utom vid en punkt vid ett av tillfällena) höll dock för höga värden avseende denna 
parameter enligt livsmedelsverkets föreskrift. Jag kunde inte finna något direkt specifikt orsaksmönster till varför 
de långsamväxande mikroorganismerna varierade mycket mellan de olika provtagningspunktern inom samfällig-
heterna. Jag kunde inte heller sluta mig till vad skillnaderna i antal långsamväxande mellan provpunkter liggande 
nära förbindelsepunkterna inom samfällighetsnäten respektive långt ifrån dessa berodde på, ett tydligt mönster 
saknades. Men varför skiljde värdena inte mellan dessa ”extremlägen” inom samfälligheterna? Nära eller långt 
ifrån en förbindelsepunkt kan vara ett irrelevant val därför att vad som styr omsättningen är lokala hydrauliska 
förhållanden och det varierar som diskuterats utifrån den reella konsumtionen i en distributionsanläggning. För 
distributionsnäten med endast sommarvatten tillkommer (förutom i vissa fall stillastående vatten) en problematik 
med lokal utsatthet för solsken och värme, eventuellt tillskott av näring och mikroorganismer från våruppstarten, 
i kombination med generellt låga klornivåer. Sedan tillkommer även fastighetsinstallationers påverkan. 

Avstånd från vattenverk, kloröverskott och mikroorganismer 

Prévost et al’s (2000) hypotes är att även om antalet levande mikroorganismer är låg efter vattenverkets behand-
ling, så ökar så småningom antalet igen ute på ledningsnätet i takt med att kloret förbrukas. Ju mer klor som för-
brukats, desto mer ökar tillväxten av mikroorganismer i vattnet och i biofilmen så länge det finns tillräckligt med 
näring i vattnet. När näringsämnena senare börjar minska/ta slut, börjar även tillväxten att avta. Enligt hypotesen 
bör därför tillväxten vara låg långt ute i periferin, d.v.s. långt ifrån vattenverket (Prévost et al. 2000). Olsson 
(2005) gjorde en undersökning av nio olika distributionsnät i Sverige där en del av undersökningen handlade om 
att testa nämnda hypotes av Prévost et al. (2000). Inte i något av de studerade nio distributionsnäten fanns enligt 
Olsson (2005)-studien något säkert stöd för hypotesen, snarare pekade resultatet i sju av distributionsnäten åt att 
antal (långsamväxande, 7 dagars) ökade med avstånd från vattenverket, utan att därefter minska. Det vill säga, 
minskningen som skulle komma med minskad näringstillgång på grund av förbrukat kloröverskott slog aldrig in 
i något av de sju distributionsnäten. Här menade Olsson (2005) att distributionsnätet är ett alltför komplext sys-
tem där det är svårt att förutse var mikroorganismer skall växa. Å andra sidan påstod källor från vissa av vatten-
verken i Olssons (2005) studie att vattnet aldrig blir så gammalt i ledningsnätet att situationen med minskning av 
tillväxten av mikroorganismer inträffar. Det finns många faktorer som påverkar mikrobiologisk tillväxt och man 
kan inte på förhand veta vattnets verkliga hydrauliska rörelsemönster (Olsson 2005). Mer om detta strax, men 
först något om antal mikroorganismer vid 22°C. Vad säger då oss de högre antalen av odlingsbara mikroorga-
nismer på vissa punkter? Enligt Dryselius (2012) kan antal odlingsbara (vid 22 °C) vara kopplat till generella 
förutsättningar för tillväxt av mikroorganismer, men även till risk för att andra mikroorganismer kan förekomma. 
Med ”förekomma” menas att andra mikroorganismer (inklusive patogener) kan riskera att slippa igenom vatten-
verkets beredningsprocess om man har högre siffror på denna indikator (Dryselius 2012). Enligt vattenverkets 
siffror på behandlat vatten som presenterats i detta examensarbete förekommer antingen ett icke mätbart antal 
eller ett mycket lågt antal odlingsbara mikroorganismer. Men i samfälligheterna finns som nämnts ett högre antal 
vid vissa platser/ tillfällen, där värdena är högre än vid referenspunkten i Vaxholm. 

Att värdena på långsamväxande är relativt sett höga vid tryckstegringsstationen i Täby och låga vid referens-
punkten i Vaxholm kunde tänkas stödja Prévost et al:s (2000) hypotes om att antalet mikroorganismer varierar 
med avstånd från vattenverket och med mängd kloröverskottet. Å andra sidan är antalet långsamväxande sedan 
högre i vissa provpunkter i samfälligheterna, vilket kan sägas motsäga hypotesen. Viktigt att komma ihåg är ock-
så att tryckstegringsstationens värden inte är helt relevanta som ett unikt värde på ”halva vägen” då det vattnet 
mest används under högkonsumtionsperioder. Under icke högkonsumtionsperioder pumpas vattnet direkt ut till 
Vaxholm. Denna studie innehåller inte mätvärden på vatten som passerar direkt ut mot Vaxholm men man kan 
troligen anta att det vatten som inte blir stillastående i tryckstegringsstationen har lägre värden på långsamväxan-
de därför att det ej står stilla länge i en tryckstegringsstation utan pumpas snabbare ut till Vaxholm. I denna si-
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tuation med troligen fluktuerande värden på ”halva vägen” blir det ännu mer komplext att jämföra med Prévost 
et al’s (2000) hypotes. Lägger man sedan till de värden som uppmätts i samfälligheterna, vilka visar allt mellan 
66 och 4 300 cfu/ml (exklusive extremvärdet 20 000) faller överensstämmelsen med Prevost et al. (2000) i prin-
cip bort och punkterna med högre värden mer överensstämmer med Olsson (2005), även om det också finns läg-
re värden vilket snarare inte överensstämmer med Olssons (2005) resultat. Men Olsson (2005) säger också att det 
är mycket svårt att förutsäga mikrobiologisk aktivitet på grund av det finns så många faktorer inblandade som 
påverkar tillväxten. 

Det är alltså svårt att hävda överensstämmelse med Prévost et al. (2000), likaså med Olsson (2005) förutom det 
med att komplexiteten i distributionssystem gör det svårt att förutsäga mikrobiologin. 

 

Försiktighet måste iakttas innan man kan hävda att det är samfälligheternas distributionssystem som har försäm-
rat vattenkvaliteten på ett antal punkter. Förutom fastighetsinstallationernas inverkan, vilket har behandlats, var 
en ursprungstanke (vilket framgår i metodkapitlet) att jag skulle mäta vattenkvaliteten vid respektive förenings 
förbindelsepunkt. Orsaken till detta var att jag sedan ville jämföra detta med värden inne i samma samfällighet 
för att se hur det skiljde sig och få mer bevis för samfällighets distributionsnät påverkade kvaliteten. Då detta 
inte var möjligt var jag istället hänvisad till att använda befintlig data från den normala egenkontrollen i det all-
männa nätet som ersättning för mätvärden från respektive förbindelsepunkt. Detta gör att det finns en osäkerhet i 
hur vattnets kvalitet har förändrats från referenspunkten i Vaxholm fram till respektive förbindelsepunkt, även 
om det enda stickprovet vid just en förbindelsepunkt (Erik-1) visar på mycket låga värden i odlingsbara mikro-
organismer, däremot till och med högre(!) värden på antal långsamväxande än vid vissa provpunkter vid omgång 
2 och 3. Vid nämnd förbindelsepunkt (Erik-1) måste man dock också tänka på den avvikande provtagnings-
metoden som innebar risk för kontaminering av provet. 

Något som inte har kommenterats så mycket i analysen är värden på de parametrar där värdena inte ”stack ut” så 
mycket. Vad gäller turbiditet som kan indikera olika former av föroreningar så noterades inte några extrema 
värden. Tanken med att mäta konduktiviteten var bland annat för att se om det fanns någon påverkan av vatten 
med ursprung från andra källor i någon distributionsanläggning. Det fanns inget stöd för detta någonstans.  

Vad gäller koliformer och E. coli så kunde detta inte påvisas någonstans. Eventuell förekomst av E. coli påvisar 
direkta fekala föroreningar (se teoriavsnittet) vilket kan innebära risk för smitta. Dock kan smitta inte uteslutas 
mot bakgrund av endast denna parameter. Det kan krävas andra typer av analyser för att man skall kunna uttala 
sig mer utförligt om smittorisker. Biofilmens komposition är också okänd, såväl i samfälligheterna som i det all-
männa distributionsnätet. Studien är alltså alltför begränsad för att smittorisker skall kunna uteslutas eller 
påvisas. 

Magsjuka? 

Ett tillägg som hade kunnat göras till studien (eller till liknande kommande studier) vore att genom enkäter/ in-
tervjuer fråga om eventuella magsjukefall som har inträffat. Sedan kunde man korrelera det med provtagnings-
resultat. Eftersom människor som vänjer sig vid en viss vattenkvalitet kan utveckla resistens mot en viss typ av 
mikroorganismer borde en sådan eventuell enkät/intervju ställas med fokus på extra känsliga personer. Ett exem-
pel på personer som är extra känsliga och som dessutom inte har utvecklat sitt immunförsvar/ sin resistens är 
barn. Exempelvis hade det kunnat vara relevant att ställa sådana frågor till personer som deltagit vid gemensam-
hetsaktiviteten vid Erik-3 mellan den första och andra provtagningsomgången, mot bakgrund av extremvärdet 
som uppmätts där i första omgången eftersom det då hade serverats dryck som baserats på aktuellt vatten. Likaså 
hade det varit intressant att ställa motsvarande frågor avseende andra punkter med förmodade problem, men 
även till personer mer kopplade till icke-problempunkterna för att se om det fanns några skillnader. Jag kom 
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dock på detta alltför sent i projektet och jag antog att de inblandade inte skulle komma ihåg sådana uppgifter till-
räckligt väl efter den tid som hade passerat sedan sommaren 2013. En annan kommentar som specifikt gäller 
sommaranläggningarna är att de som bor där och har egna brunnar (ibland med dålig vattenkvalitet eller till-
gångsbegränsning) kan antas anse att ”allt” blir bättre med sommarvattnet. En tanke är att personer under sådana 
förutsättningar kanske inte reflekterar så mycket avseende eventuella kvalitetsproblem med sommarvattnet. 

Årsvariationer 

I metodkapitlet (under metoddiskussionen) nämns risker för att de jämförelsevärden som använts ifrån det all-
männa distributionsnätet troligen är relativt sett låga under 2013. Under till exempel 2012 var motsvarande vär-
den högre, vilket jag har redogjort för. En av förutsättningarna för mikrobiologisk tillväxt är enligt Chowdhury 
(2012) hur mycket mikroorganismer och näring som finns i vattnet från början (efter vattenverkets behandling). 
Under 2013 hade vattenverket anpassat sin behandlingsprocess till de förhållandevis sämre förutsättningarna för 
vattentäkten (effektivare avskiljning med bland annat mer kemikalier). Mot bakgrund av dessa förutsättningar 
kan riskerna för tillväxt i samfälligheternas distributionsnät ha varit högre under 2012, under förutsättning att öv-
riga mikrobiologiska faktorer hade varit gynnsamma för tillväxten (t.ex. temperatur, inläckage, osv.). Men det 
finns inte särskilda bevis för detta. Med detta vill jag säga att, förutom övriga risker och felkällor som redan 
nämnts, det kan finnas skäl att anta att redovisade kvalitetsparametrar bör kunna variera både uppåt och nedåt 
mellan olika år och delar av året. Det är viktigt att sådant vägs in när man tar del av denna studies analyssiffror. 
Det vill säga, det kan inte uteslutas att den mikrobiologiska kvaliteten är bättre eller sämre under andra tids-
perioder eller andra tidsskalor. 

Var har tillväxt skett? Hade vidare tillväxt skett även i distributionsnätet? 

Ett annan viktig aspekt som ej har tagits upp någonstans ovan, som eventuellt kan kopplas till valda mikrobio-
logiska analysmetoder, är följande: Med laboratoriets tillväxtmetoder mäts egentligen inte tillväxthastigheten i 
den del av distributionsnätet där prover tagits, utan i stället hur mycket tillväxt som skett i näringslösningen på 
laboratoriet. Visst har ett antal mikroorganismer kommit från vattenproverna, men det går inte med vald metod 
att veta hur tillväxtbenägna de var i just i distributionsnätets miljö, även om de förekom som levande där och 
mot bakgrund av resultatet verkade ha växt till sig i de senare delarna av distributionsnätet och/eller i fastighets-
installationerna/ motsvarande. Dock måste de organismer som växte till i näringslösningarna på laboratoriet ha 
gillat substratet tillräckligt mycket för att växa till sig där. Det jag menar är att man alltså får tillväxt av de le-
vande mikroorganismer som gillar substratet i kombination med övriga abiotiska förhållanden i laboratoriets 
tillväxtmiljö och att den tillväxt man där mäter inte nödvändigtvis visar vilken tillväxt man hade kunnat förvänta 
sig på t.ex. 3 eller 7 dygn i distributionsanläggningen. 

Juridiskt regelverk 

Enligt analysen av det juridiska regelverket och parternas ansvar är några förhållanden nycklar för hur regel-
verket skall tillämpas. Mina tolkningar av juridiken har legat till grund för vilken juridik, det vill säga vilket 
ansvar som kan vara aktuellt. En viktig styrande nyckelfråga har varit hur många personer som försörjs av 
aktuell vattentäkt, vilket styr till livsmedelsverkets föreskrifter alternativt till de allmänna råden. Mycket av den 
juridiska genomgången av kvalitetskrav och skyldigheter i detta examensarbete styrs därför av denna tolkning. 
Min tolkning, vilken även bekräftats av en person på Livsmedelsverkets upplysning (se resultatkapitlet), är i hög 
grad styrande för resultat och analys avseende juridik och ansvar i detta examensarbete. Skulle den tolkningen ha 
gjorts annorlunda skulle resultatet ha sett mycket annorlunda ut. 

En annan viktig nyckel som får konsekvenser för resultatet är min tolkning av LAV (och ABVA för Vaxholm), 
där LAV anger att lagen reglerar de rättsliga förhållandena mellan VA-huvudman och VA-abonnent i det all-
männa nätet. Här var min tolkning mycket ”rak”, d.v.s. att denna lag (och även ABVA) inte gäller rättsförhål-
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landen mellan VA-huvudman och samfällighet och inte mellan VA-huvudman och en fastighetsägare som är 
ansluten till ett samfällighetsnät. Det kan tänkas att en domstol skulle tolka detta på ett annat sätt, till exempel att 
en samfällighet skulle kunna likställas med en fastighetsägare ansluten till ett allmänt nät eller att en fastighets-
ägare ansluten till en samfällighets egna distributionsnät kan jämställas med en fastighetsägare ansluten till ett 
allmänt nät. Dock är samfällighetsbegreppet inte explicit definierat i varken LAV eller i ABVA för Vaxholm. 
Den ”raka” tolkning jag har gjort av att LAV och ABVA inte gäller mellan parterna enligt beskrivningen är inte 
verifierad i någon för mig studerad vägledande dom, och bör därför antagligen iakttas med viss försiktighet, även 
om begreppet ”samfällighet” saknas som rättsobjekt i LAV. Det är dock fullständigt klart att miljöbalken med 
sina hälsoskyddsaspekter är tillämplig för alla inblandade parter. Det skulle inte skada om samfällighets-
begreppet och vilket ansvar som gäller för samfälligheter fanns definierat och reglerat juridiskt. 

Jämförelse med perifera delar av distributionsnätet inom Norrvattens försörjningsområde 

I detta examensarbete har endast ingått att göra jämförelser av analysvärden inom studerade samfälligheter och i 
en ”rak linje” från vattenverket. Resultatet är därför begränsat och frågan är hur resultatet står sig i jämförelse 
med övriga områden i Norrvattens distributionsnät? Är det några skillnader i temperatur eller i antal mikroorga-
nismer mellan studerade samfälligheter och Norrvatten-kommunernas övriga distributionsnät? Dessa frågeställ-
ningar ingick ej i syftet, men kan vara relevanta att diskutera för att ytterligare se om samfälligheternas uppmätta 
värden är extrema eller ej i jämförelse med liknande mätvärden från liknande perifera platser (som ej är samfäl-
ligheter). För att göra en sådan jämförelse mer rättvis väljer jag här att endast jämföra samfälligheternas värden 
med Norrvatten-kommuner som förutom Vaxholm också ligger ”längst ut i periferin” i ledningsnätet. Samfäl-
ligheternas värden, dels uppdelat på sommar- och permanentförsörjning, dels uppdelat på om fritidsfastigheter 
finns eller ej, jämförs därför här med ett urval av Norrvattens ordinarie provtagningar i de ”perifera” kommuner-
na Vaxholm, Österåker, Sigtuna, Knivsta och Upplands Bro kommuner. För att öka validiteten väljer jag här att 
jämföra mina provtagningsomgångar med data från närliggande perioder under samma år (se bilaga 12.2). 

Här redovisas tre typer av jämförelser mellan samfälligheter och perifera kommuner; temperatur, odlingsbara 
mikroorganismer 22 °C – 3 dagar, och långsamväxande bakterier 22 °C – 7 dagar. Medianjämförelser (icke-
parametriskt test) mellan grupper har använts för att datasetet inte är tillräckligt normalfördelat och homoske-
dastiskt samt för att relevanta extremvärden skall ingå då de kan vara relevanta. Figurer av typen boxplot (låd-
diagram) har använts för att illustrera skillnader mellan medianvärden. Excel har använts för att preparera data 
och statistikverktyget R har använts för statistiska tester och figurer. 

Resultatet av jämförelserna var enligt följande: 

1. Temperaturjämförelse 

Signifikanta temperaturskillnader konstaterades i den första provtagningsomgången (försommar, närmast efter 
uppstarten av sommaranläggningarna) mellan samfälligheter med sommarvatten jämfört med uppgifter från 
nämnda perifera Norrvattenkommuner. Se Figur 7, vänstra bilden. 

Signifikanta temperaturskillnader noterades i samma provtagningsomgång (försommar) mellan samfälligheter 
där det fanns fritidshus och Norrvatten-kommunerna. Se Figur 7, högra bilden. 

Vid omgång två (mitt i sommaren) konstaterades dock inte någon signifikant skillnad i temperatur mellan sam-
fälligheter med sommarvatten och Norrvatten-kommunerna. Men om provpunkten Erik-1 (vilken ligger vid för-
bindelsepunkten till samfälligheten Erik och därför hade en låg temperatur på grund av stor omsättning) valdes 
bort blev dock skillnaden signifikant. Se Figur 8, vänstra respektive högra bilden.  

I respektive figurtext framgår ytterligare detaljer. 
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Notera att skillnader konstaterats trots att det låga extremvärdet vid anslutningspunkten vid Erik-1 finns med 
(indikeras som extremvärde i vänstra bildens grupp ”Sommar”).

 
Figur 7. Temperaturjämförelser, medianvärden, omgång 1. Bilden till vänster visar skillnader i 
temperatur mellan de utvalda Norrvattenkommunerna och samfälligheter som har året runt-vatten 
respektive sommarvatten. Temperaturskillnaden mellan Norrvatten-kommunerna och samfälligheter med 
sommarvatten är signifikant i omgång 1 (Kruskal-Wallis, χ2=11,4, df=2, p<0,034). 

Bilden till höger visar skillnader i temperatur mellan Norrvattenkommunerna och samfälligheter där 
fritidshus finns respektive saknas. Temperaturskillnaden mellan Norrvatten-kommunerna och 
samfälligheter där fritidshus finns är signifikant i omgång 1 (Kruskal-Wallis, χ2=9,6, df=2, p<0,009). 

Skillnader mellan övriga grupper (gäller båda bilderna) är inte signifikanta.  

  
Figur 8. Temperaturjämförelser, medianvärden, omgång 2. Bilden till vänster visar skillnader i 
temperatur mellan Norrvattenkommunerna och samfälligheter som har året runt-vatten respektive 
sommarvatten. Det finns inga signifikanta skillnader i temperatur mellan grupperna i omgång 2 (Kruskal-
Wallis, χ2=6,3, df=2, p≈0,05).  

Bilden till höger: Om extremvärdet vid anslutningspunkten vid Erik-1 plockas bort blir skillnaden i tem-
peratur mellan Norrvattens kommuner och samfälligheter med sommarvatten signifikant, liksom även 
skillnaden mellan samfälligheter med sommarvatten och samfälligheter med året-runtvatten (Kruskal-
Wallis, χ2=9,1, df=2, p<0,011). 

Det finns inga signifikanta skillnader i temperatur mellan grupper vid jämförelse mellan Norrvattenkom-
munerna och samfälligheter där fritidshus finns respektive inte finns, vid omgång 2 (visas ej i bild) 
(Kruskal-Wallis, χ2=4,2, df=2, p≈0,12). Det finns inte heller några signifikanta skillnader i temperatur 
mellan grupperna Norrvatten, sommarvatten året-runt-vatten i omgång 3 (Kruskal-Wallis, χ2=6,3, df=2, 
p≈0,28).  Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan Norrvattens kommuner och 
samfälligheterna, oavsett om de senare hade fritidsbostäder eller ej (Kruskal-Wallis, χ2=0,144, df=2, 
p≈0,93). Ingen bild tillhörande omgång 3 visas i bild. 
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2. Jämförelse odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C, 3 dagar 
Här konstaterades endast en skillnad som var signifikant. Denna skillnad med avseende på odlingsbara mikro-
organismer förelåg i den första provtagningsomgången (försommar) mellan samfälligheter med sommarvatten 
och samfälligheter med permanent vattentillgång. Inga andra signifikanta skillnader konstaterades mellan några 
andra grupper i någon av omgångarna. Se Figur 9. Figurtexten innehåller ytterligare detaljer. 

 
Figur 9. Jämförelse av odlingsbara mikroorganismer, medianvärden, omgång 1. Bilden visar skillnader i 
odlingsbara mikroorganismer mellan Norrvattenkommunerna och samfälligheter som har året runt-vatten 
respektive sommarvatten. Det finns signifikanta skillnader i temperatur mellan samfälligheter med året-
runt-vatten respektive samfälligheter med sommarvatten i omgång 1 (Kruskal-Wallis, χ2=6,4, df=2, 
p<0,042). Det finns inga andra signifikanta skillnader mellan grupperna. Notera den logaritmiska 
skalan på responsvariabeln i bilden. 

3. Jämförelse långsamväxande bakterier vid 22 °C, 7 dagar 
Vad gäller parametern långsamväxande bakterier noterades vid andra provtagningsomgången (semestersäsong) 
en signifikant skillnad mellan samfälligheter med året-runt-vatten och Norrvatten-kommunerna. I kontrast till 
detta var skillnaderna vid den sista provtagningsomgången signifikanta endast mellan samfälligheter med 
sommarvatten och Norrvatten-kommunerna. Se Figur 10. 

Ett liknande mönster konstaterades för förekomst (eller ej) av fritidshus i samfälligheterna. Vid den andra prov-
tagningsomgången (semestersäsong) konstaterades en signifikant skillnad mellan samfälligheter som inte hade 
några fritidshus och Norrvatten-kommunerna. Vid den tredje omgången var situationen omvänd, dvs. en signi-
fikant skillnad noterades mellan samfälligheter med fritidsbostäder och Norrvatten-kommunerna. Se Figur 11. 

I omgång 1 observerades inga signifikanta skillnader mellan samfälligheter och Norrvatten-kommunerna. 
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Figur 10. Jämförelse av långsamväxande bakterier med avseende på vattenförsörjning; medianvärden. 
Bilden till vänster visar skillnader i antal långsamväxande bakterier mellan Norrvattenkommunerna och 
samfälligheter som har året runt-vatten respektive sommarvatten avseende omgång 2. Det finns en 
signifikant skillnad i långsamväxande bakterier mellan grupperna året-runt-vatten och Norrvattens 
kommuner i omgång 2 (Kruskal-Wallis, χ2=7,5 df=2, p<0,03). 

Den högra bilden visar motsvarande situation för omgång 3. Här finns en signifikant skillnad i 
långsamväxande bakterier mellan samfälligheter med sommarvatten och Norrvattens kommuner i 
omgång 3 (Kruskal-Wallis, χ2=6,7 df=2, p<0,04). 

Det finns inga skillnader mellan övriga grupper i omgång 2 och 3. I omgång 1 (visas ej i bild) finns inga 
skillnader mellan grupper (Kruskal-Wallis, χ2=2,9 df=2, p≈0,24). 

  
Figur 11. Jämförelse av långsamväxande bakterier med avseende på om fritidshus finns inom 
samfälligheterna eller ej; medianvärden. Bilden till vänster visar skillnader i antal långsamväxande 
bakterier mellan Norrvattenkommunerna och samfälligheter som har respektive inte har fritidsbostäder 
avseende omgång 2. Det finns signifikanta skillnader i långsamväxande bakterier mellan gruppen ”ej 
fritidshus” och Norrvattens kommuner i omgång 2 (Kruskal-Wallis, χ2≈8,9 df=2, p<0,02). 

Den högra bilden visar skillnader i antal långsamväxande bakterier mellan Norrvattenkommunerna och 
samfälligheter som har respektive inte har fritidsbostäder avseende omgång 3. Det finns signifikanta 
skillnader i långsamväxande bakterier mellan gruppen ”har fritidshus” och Norrvattens kommuner i 
omgång 3 (Kruskal-Wallis, χ2≈6,6 df=2, p<0,04). 

Det finns inga skillnader mellan övriga grupper i omgång 2 och 3. I omgång 1 (visas ej i bild) finns inga 
skillnader mellan grupperna (Kruskal-Wallis, χ2=1,6 df=2, p≈0,46).  
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4. Sammanfattning av jämförelseresultat 
Se sammanfattning i Tabell 26, Tabell 27 och Tabell 28. 

Gemensamt: Test av skillnader mellan medianvärden med icke-parametriskt Kruskal-Wallis test. 
Antal frihetsgrader = antal grupper som jämförs minus 1 = 3 – 1 = 2. 

Tabell 26. Jämförelse av provtagningstemperatur. Kruskal-Wallis test. 

Grupper/som/jämförs/ Om>
gång/

χ2/ p' Resultat'

1' 11,4' <0,034' Signifikant'skillnad:'Norrvatten'–'Sommar'
2'' 6,3' ≈0,05' Gränsfall;'tolkas'som'ingen'signifikant'skillnad'
2'(*)' 9,1' <0,011' Signifikant'skillnad:'Året'runt'–'Sommar'''''''…'och'även…'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''Norrvatten'–'Sommar'

%'Samfälligheter'm.'sommarvatten'
%'Samfälligh.'med'året%runt%vatten'
%'Perifera'Norrvatten%kommuner'

3' 2,6' 0,28' Ingen'signifikant'skillnad'
1' 9,6' <0,009' Signifikant'skillnad:'Ja'–'Norrvatten'

2' 4,2' 0,12' Ingen'signifikant'skillnad'(**)'

%'Samfälligheter'där'fritidshus'finns  
%'Samfälligh.'där'fritidshus'saknas'
%'Perifera'Norrvatten%kommuner 3' 0,14' 0,93' Ingen'signifikant'skillnad'
(*)' En'jämförelsevariant'där'värdet'vid'provtagningspunkten'Erik%1'har'plockats'bort.'
(**)' Inte'heller'någon'skillnad'om'Erik%1'plockas'bort'(Kruskal%Wallis,'χ2=4,9,'p=0,086).'

Tabell 27. Jämförelse av odlingsbara mikroorganismer 22 °C, 3 dagar. Kruskal-Wallis test. 

Grupper/som/jämförs/ Om>
gång/

χ2/ p' Resultat'

1' 6,4' <0,042' Signifikant'skillnad:'Året'runt'–'Sommar'
2' 2,4' 0,30' Ingen'signifikant'skillnad'

%'Samfälligheter'm.'sommarvatten'
%'Samfälligheter'med'året%runt%vatten'
%'Perifera'Norrvatten%kommuner' 3' 0,46' 0,79' Ingen'signifikant'skillnad'

1' 4,2' 0,12' Ingen'signifikant'skillnad'
2' 2,6' 0,27' Ingen'signifikant'skillnad'

%'Samfälligheter'där'fritidshus'finns  
%'Samfälligheter'där'fritidshus'saknas'
%'Perifera'Norrvatten%kommuner 3' 4,2' 0,12' Ingen'signifikant'skillnad'

Tabell 28. Jämförelse av långsamväxande bakterier 22 °C, 7 dagar. Kruskal-Wallis test. 

Grupper/som/jämförs/ Om>
gång/

χ2/ p' Resultat'

1' 2,9' 0,24' Ingen'signifikant'skillnad'
2' 7,5' <0,025' Signifikant'skillnad:'Året'runt'–'Sommar'

%'Samfälligheter'm.'sommarvatten'
%'Samfälligheter'med'året%runt%vatten'
%'Perifera'Norrvatten%kommuner' 3' 6,7' <0,035' Signifikant'skillnad:'Norrvatten'–'Sommar'

1' 1,6' 0,46' Ingen'signifikant'skillnad'
2' 8,9' <0,012' Signifikant'skillnad:'Nej'–'Norrvatten'

%'Samfälligheter'där'fritidshus'finns (”Ja”) 
%'Samfälligheter'där'fritidshus'saknas'(”Nej”)'
%'Perifera'Norrvatten%kommuner 3' 6,6' <0,038' Signifikant'skillnad:'Ja'%'Norrvatten'

 

Diskussion kring jämförelserna av samfälligheterna med perifera delar av distributionsnätet inom Norrvattens 
försörjningsområde 

Som genomgången visar konstaterades ett antal skillnader mellan vissa typer av studerade samfälligheter gente-
mot situationerna i de valda perifera Norrvatten-kommunerna. De statistiska jämförelserna är begränsade såväl 
antalsmässigt som tidsmässigt och betydelsen ska inte överdrivas. Notera dessutom att grupperna sommar/året-
runt-vatten respektive fritidshusförekomst delvis går in i varandra och att det därför inte går att härleda om för-
hållanden beror på det ena eller det andra. Sådant och liknande frågor kunde undersökas i eventuella kommande 
studier. Med detta givet och med diskussionen om kontaminationsrisker i minnet framträdde trots allt några 
mönster i jämförelserna. Ett sådant mönster var att det ibland kunde uppstå temperaturskillnader och då främst 
när temperaturer i samfälligheter med sommarvatten jämfördes med temperaturer från perifera kommuner. På 
liknande sätt verkade högre temperaturer i samfälligheter ibland kunna ha samband med om samfälligheterna 
hade fritidshus eller ej. En trolig orsak till de högre temperaturerna kan vara ytligt liggande ledningar i 
samfälligheter med sommarvatten. 
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Ett annat mönster var att förekomsten av odlingsbara mikroorganismer på försommaren var högre i samfällig-
heter med sommarvatten än i samfälligheter som hade året-runt-vatten. Kan detta tyda på att, förutom den mer 
fördelaktiga temperaturen ur tillväxtsynpunkt, det finns fler faktorer som gynnar odlingsbara mikroorganismer, 
som t.ex. näringstillskott eller tillskott av mikroorganismer i början av sommarsäsongen (inläckage/undermåliga 
hygienrutiner?) och/eller dålig omsättning (pga. lite folk i fritidshusen)? Frågan besvaras inte här eftersom data 
saknas, men det vore intressant att även undersöka näringsförhållanden, hygienrutiner och vattenomsättning 
(jämn/ojämn). Se vidare i avsnittet ”andra idéer om vidare forskning/fördjupade studier” nedan. 

När det gäller förekomsterna av långsamväxande mikroorganismer framträdde ett något annorlunda mönster. I 
början av säsongen påträffades inga signifikanta skillnader överhuvudtaget. Å andra sidan, mitt i sommaren res-
pektive efter semestersäsongen konstaterades skillnader som yttrade sig olika beroende på om det var under se-
mesterperioden eller efter denna. Mitt under semesterperioden (provtagningsomgång 2) påträffades en signifi-
kant skillnad i långsamväxande bakterier mellan samfälligheter med året-runt-vatten och samfälligheter med 
sommarvatten, där antalet långsamväxande var större(!) i året-runt-samfälligheterna. Efter semesterperioden var 
situationen annorlunda; då var det i samfälligheter med sommarvatten som resultatet skiljde sig från Norrvatten-
kommunerna. Vad kan då detta bero på? Enligt mina antaganden om hydrodynamik i det analytiska ramverket 
påverkas hydrodynamiken av om det finns personer på plats eller ej i samfälligheter där fritidshus ingår. Man 
kan anta att det fanns fler personer i fritidshusen under semesterperioden, vilket med de premisserna kan utgöra 
en orsak till det lägre antalet långsamväxande vid andra omgången och det högre i tredje omgången. På motsva-
rande sätt kan man möjligen anta att orsakerna till det högre antalet långsamväxande vid andra omgången (under 
semesterperioden) beror på att en del var bortresta på semester från dessa samfälligheter.  

Enligt Uhl & Schaule (2004) kan förändrade förhållanden i form av ”plötsliga” flödessänkningar och temperatur-
höjningar när konsumtionen minskar ge upphov till ökad mikrobiologisk tillväxt (Uhl & Schaule 2004). Kanske 
kan samfälligheterna med sommarvatten vara extra känsliga för mikrobiologisk tillväxt då både temperaturen 
riskerar att öka och flöden riskerar att minska under icke ”högsäsong” (dvs. under icke semesterperiod)? Kanske 
kan samfälligheter med året-runt-vatten riskera ökad mikrobiologisk tillväxt under deras ”lågsäsong” (dvs. under 
semesterperioden)? Sådana frågor vore mycket intressanta att undersöka i eventuella uppföljande forsknings-
arbeten. 

Generalisering? 

Det finns ett antal problem med generalisering som har presenterats i metodkapitlet. Stratifieringen i särskilda 
grupper har gjorts för att motverka detta och konsekvenserna har belysts och beräknats i metodbeskrivningen. 
Urvalen av specifika öar i Vaxholm antas dock påverka resultatet för generaliseringen inom Vaxholms kommun. 
Även det ursprungliga valet av extrema provpunkter inom samfälligheterna – ”nära förbindelsepunkt” och ”långt 
ifrån förbindelsepunkt” – kan tänkas påverka resultatet. Även urvalet av gamla respektive nyare samfälligheter 
men även slumpningen i sig kan antas ge snedvridningar i och med att datamängden är begränsad. Vidare har 
resultatet och analysen som besvarar studiens frågeställningar skett analytiskt och inte statistiskt. I metoddiskus-
sionen har nämnts att kausala samband inte har sökts utan att detta arbete snarare handlar om att undersöka kau-
sala mekanismer. Ytterligare ett problem med generalisering är att faktorer som hänger samman med 
mikrobiologisk tillväxt inte har studerats direkt (förutom temperatur) utan indirekt, såsom exempelvis att 
förekomst respektive avsaknad av fritidsbostäder har fått representera hydrodynamisk påverkan i det analytiska 
ramverket. Ännu ett problem är kontamineringsrisker och annorlunda utförande vid användandet av avvikande 
provtagningsmetoder. 

Trots alla dessa risker, kan man då säga något om generalisering? Vad gäller faktorer som hänger samman med 
mikrobiologisk tillväxt så är det känt att temperaturförhållandena är en viktig faktor för vilka typer av mikro-
organismer som kan leva och tillväxa. Vi har sett att temperaturförhållandena i vissa samfälligheter och prov-
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punkter har varit relativt sett höga i jämförelse med andra samfälligheter. Mot bakgrund av den teoretiska 
genomgången är temperaturförhållandena viktiga för mikrobiologisk tillväxt. Ledningar som ligger direkt på 
marken eller är ytligt placerade utgör om vattnet dessutom står stilla (eller rör sig långsamt eller konsumtionen är 
ojämn) och det finns tillgång till näring vid samtidig avsaknad av tillgängligt desinfektionsmedel (klor) en risk 
för att temperaturerna blir högre än i nedgrävda ledningar med i övrigt samma typer av problem. Jämförelserna 
med de andra perifera Norrvattenkommunerna har indikerat att förhållandena i studerade samfälligheter kan vara 
lite sämre ur tillväxtpotential om man vill åstadkomma en låg tillväxt i samfälligheternas distributionsnät och 
dess fastighetsinstallationer. Även om resultaten är delvis spretiga verkar antal odlingsbara mikroorganismer ha 
förekommit i högre antal i samfälligheterna med högre riskpoäng. Samtidigt verkar även temperaturerna kunna 
vara högre i dessa samfälligheter och då speciellt i sommaranläggningarna med ytliga ledningar. De långsam-
växande mikroorganismerna stiger även i Norrvattennätet under sommaren, men i samfälligheterna har högre 
värden påträffats än i jämförelsekommunerna i den senare delen av sommaren. Detta kan möjligen kopplas ihop 
med de hydrodynamiska förhållandena via förekomsten av fritidsbostäder eller ej, och möjligen även försiktigt 
till att människor i permanentbostäder flyttar ifrån dessa under sommaren. Det är dock svårt att separera orsaker-
na mellan hydrodynamikrisker och temperaturrisker mot bakgrund av den summerade riskbedömningen. Vad 
gäller sommarsystemen torde dock hygienrutiner vara mycket viktiga eftersom till exempel slarv och okunnighet 
med hygienen i samband med uppstart och frånkoppling kan riskera att ge extra tillskott av organiskt material/ 
näring och mikroorganismer i den lokala distributionsanläggningen. 

Analysen och diskussionen pekar tillsammans försiktigt på att högre risker (riskpoänger) i dricksvattensamfällig-
heter kan hänga samma med kvalitetsproblem eller sämre värden i form av temperaturer, odlingsbara mikroorga-
nismer och att kvalitetsproblemen som uppmärksammats ser ut att uppstå i eller i närheten av de lokala distribu-
tionsnäten eller i fastighetsinstallationerna. Vad gäller de längsamväxande mikroorganismerna är inte mönstret 
lika direkt tydligt som för odlingsbara mikroorganismer. Dock verkade det ibland kunna finnas skillnader i antal 
långsamväxande mellan samfällighetsgrupper och de övriga perifera Norrvattenkommunerna, vilket kunde 
tänkas illustera någon form av problem med långsamväxande mikroorganismer ibland i samfälligheter. Detta kan 
inte tas som absoluta fakta som direkt kan överföras på alla samfälligheter i Vaxholm eller direkt på dricksvat-
tensamfälligheter i andra delar av till exempel Sverige. Däremot kunde detta utgöra grund för vidare forskning 
inom området för att se om teorierna håller. 

Hur som helst kan det vara bra att i dricksvattensamfälligheters förvaltning se till att temperaturhöjningar mini-
meras, att stagnerade ledningsavsnitt och ojämn konsumtion i möjligaste mån minimeras eller motverkas samt att 
tillräckliga hygienrutiner finns, allt för att minimera risker för estetiska problem med vattnet och i värsta fall 
hälsorisker. Dessutom måste samfälligheterna kunna visa på att det är de som har de bästa kunskaperna om sina 
distributionssystem och hälsoskyddet, och då bör de kunna visa detta genom analyser att vattnet uppfyller livs-
medelsverkets kvalitetskriterier med avseende på mikrobiologi. Idéerna eller ”råden” i detta sista stycke kan 
troligen vara tillämpbara generellt för dricksvattensamfälligheter, oavsett typen av vattentäkt, även om livs-
medelsverkets föreskrifter inte gäller alla. Hälsoskyddsprinciperna i miljöbalken är dock alltid tillämpliga. 

Epilog och en personlig reflektion 

Vi har sett en del exempel som tyder på kvalitetsförsämringar möjligen orsakade av de lokala distributionsnäten 
och/eller hanteringen av dessa, även om studien är begränsad och det finns många frågetecken kvar och osäker-
heter samt att datamaterialet är relativt litet. På vissa ställen har dock analysparametrarna till och med med råge 
överskridit motsvarande kvalitetsmått på råvattnet från Mälaren(!). I Stockholm på 1800-talet var det ont om 
vatten av tillräcklig dricksvattenkvalitet. Då handlade det om hälsorisker. I denna studie kan inte hälsorisker 
påvisas, men högre halter av heterotrofa mikroorganismer kan påverka vattnets lukt och smak. Idag producerar 
Norrvattenverket ett dricksvatten av mycket hög hälsomässig kvalitet – även vad gäller lukt, smak, utseende och 
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temperatur – med hänsyn till vad vi känner till utifrån dagens kunskaper. Min personliga åsikt är att det är synd 
om vi genom en otillräcklig konfiguration och/ eller skötsel av delar av distributionsnäten låter den fina vatten-
kvaliteten förfaras. 

Andra idéer om vidare forskning/fördjupade studier 

De mikrobiologiska analyser som gjorts i detta examensarbete har främst fokuserat på mikroorganismer som kan 
odlas vid 22 °C i tre respektive sju dygn. Vid dessa odlingar har förekomster av dessa grupper påvisats och i in-
tervjuerna med berörda personer i samfälligheterna och i inspektionsprotokollen framkom några (ett fåtal) upp-
gifter om estetiska problem; lukt- och smakproblem, samt temperaturproblem, dock ej om utseendeproblem 
(turbiditet/färg). Det finns olika typer av mikroorganismer som kan orsaka lukt- och smakproblem. En eventuell 
kommande undersökning skulle kunna fokusera på typning av vilka mikroorganismer det handlar om, dvs. vilka 
som har påträffats och ger nämnda problem. 

Eftersom vattnet endast står för en mindre del av mikroorganismerna i en vattenledning krävs att man även gör 
undersökningar av biofilmen i ledningen för att man skall skapa sig en mer fullödig bild över vilka mikroorga-
nismer som förekommer eller som kan riskera att hamna i vattnet om biofilm rycks loss. Man kunde även even-
tuellt undersöka om det förutom smak- och luktproblem även kan föreligga hälsorisker utifrån vilka mikroorga-
nismer som förekommer i biofilmen. Det skulle i så fall handla om andra typer av analyser. Förutom detta kan 
det vara intressant att även studera näringsförhållanden som styr tillväxt och överlevnad hos mikroorganismer. I 
samband med uppstart av distributionsanläggningar för enbart sommarbruk skulle man kunna göra mätningar av 
näringsförhållanden för att se om uppstartsrutinerna riskerar att tillföra näringsämnen för mikroorganismerna till 
ledningarna. Fysiska vattenflödesmätningar skulle också vara relevanta för att värdera hydrodynamiska förutsätt-
ningarna för avsnitt med dålig omsättning. Är det svårt att ordna sådant kunde man se om det gick att ordna med 
frekventa (till exempel dagliga eller veckovisa) avläsningar av fastigheters vattenmätare för att se flöden och 
identifiera risker för stillastående vatten. 

Det kunde även vara intressant att studera vad ett byte av vattentäkt innebär för förändringar av biofilmerna för 
enskilda hushåll med egna brunnar som även har sommarvatten där vattnet går i samma rörledningar i fastighe-
ten. Här skulle man kunna göra specialstudier som förläggs till perioden kring och speciellt efter bytet av vatten-
täkt; vid byte från sommarvatten till egen brunn och vice versa. Eventuellt kunde man kanske även undersöka 
om biofilm lossnar i högre grad än vid ”normal” drift vid sådana förändringar. 
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9. Slutsatser 

Alla typer av potentiella risksituationer som undersöktes förekom i olika grad i de olika samfälligheterna. Den 
totala potentiella risken uppskattades som högst i sommaranläggningarna. Potentiell risk uppskattades som låg i 
studerade anläggningar med året-runt-vatten utan fritidsboende. Den potentiella risken uppskattades som något 
högre för samfälligheter med året-runt-vatten när fritidsboende förekom. 

Den mikrobiologiska vattenkvaliteten avseende odlingsbara mikroorganismer 22 °C (3 dagar) verkade till stor 
del hänga samman med summerad potentiell risk enligt riskuppskattningen, speciellt när alla provtagningsom-
gångar räknades med. Detta överensstämde mest tydligt för samfälligheterna med året-runt-vatten som inte hade 
fritidsbostäder och för de samfälligheter som endast hade sommarvatten. För de samfälligheter med året-runt-
vatten som hade fritidsbostäder var sambandet inte lika tydligt. För parametern långsamväxande mikroorganis-
mer var det direkta sambandet inte tydligt mellan summerat potentiell risk och nivåer på parametern. Däremot 
var värdena vid flera provtagningsplatser högre än vid vattenverket och högre än vid referenspunkten i Vaxholm, 
men även den motsatta situationen konstaterades i flera fall. Resultaten skall tolkas försiktigt mot bakgrund av 
metoddiskussionen. 

För båda samfälligheterna som saknade fritidsfastigheter och hade året-runt-vatten försämrades inte nivåerna på 
odlingsbara mikroorganismer märkbart på vägen från vattenverket till samfälligheternas provpunkter i någon av 
provtagningsomgångarna, detta var tydligt. För samfälligheterna med sommarvatten uppstod alla de kvalitets-
problem som uppmärksammades avseende odlingsbara mikroorganismer inne i samfälligheternas distributions-
nät, vid jämförelse mot använda referensvärden från vattenverket, vattentornet och den valda referenspunkten i 
Vaxholm. Vad gäller långsamväxande mikroorganismer ökade nivån i tryckstegringsstationen i jämförelse med 
vattenverket. Inga extremvariationer i jämförelse med vattentornets värden konstaterades (förutom i ett fall), 
även om värdena på antalet långsamväxande i samfälligheterna i alla fall översteg motsvarande värde i vatten-
verket och i flera fall översteg värdena i vattentornet. Avseende frågeställningen om var någonstans i 
distributionsnätet eventuella problem uppstår är det viktigt att begränsningarna enligt uppsatsens metodkritik 
uppmärksammas! 

Den juridiska genomgången visar att livsmedelsverkets kvalitetskrav gäller för såväl Roslagsvattens allmänna 
som för samfällighetsnäten och för fastigheterna. Samfälligheterna har att förhålla sig till dessa föreskrifter och 
är de som skall ha de bästa kunskaperna om kvalitetskraven avseende sina distributionsanläggningar och om 
eventuella hälsorisker. Samfälligheternas distributionsnät skall ingå i Roslagsvattens verksamhetsområde men 
min tolkning av LAV är att VA-huvudmannen Roslagsvatten inte kan ställa krav på samfälligheternas distribu-
tionsanläggningar baserat på LAV eller ABVA bland annat för att samfälligheternas nät inte ingår i allmänt VA, 
men även för att samfällighetsbegreppet saknas i LAV. VA-huvudmannen kan riskera att få återströmmande 
vatten (med kvalitetsbrister?) från samfälligheterna och därmed riskera att inte kunna uppfylla livsmedelsverkets 
kvalitetskrav om skydd mot återströmning saknas vid förbindelsepunkt. Samfällighetsnäten kan på liknande sätt 
riskera att få återströmmat vatten från fastigheterna om skydd saknas vid fastigheterna. 

Diskussionen väcker försiktigt frågan om att det i vissa fall kan finnas signifikanta skillnader i temperaturer, 
odlingsbara mikroorganismer respektive långsamväxande när man på olika sätt (sommarvatten/ året-runt-vatten, 
förekomst av fritidsfastigheter eller ej) per provtagningsomgång jämför analysresultaten från samfälligheterna 
med ett urval av ordinarie analysresultat från Norrvattens övriga perifera kommuner. 

Det är mycket viktigt att resultat- och metoddiskussionen vägs in när studiens resultat skall tolkas. 
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10. Rekommendationer 

Avsnittet tillhör inte den vetenskapliga delen av uppsatsen även om det är baserat på detta, utan innehåller 
snarare tips, möjligt vidare arbete och rekommendationer till de parter som studerats i arbetet, samt även till 
kommunen. 

Notera att texten nedan innehåller en del tips till åtgärder som kunde tänkas vara aktuella utifrån vad som fram-
kommit i studien, men det är de riskförhållanden som samfälligheterna och miljökontoret uppmärksammar efter 
att ha tillämpat minst det som krävs enligt relevant lagstiftning som bör styra de verkliga åtgärderna. Författaren 
till detta examensarbete friskriver sig från allt ansvar avseende alla typer av vidare användande eller eventuell 
tillämpning som kan tänkas följa av detta dokument. Denna uppsats’ resultat, analys och övriga förhållanden bör 
inte utgöra underlag för åtgärder eller myndighetsåtgärder. Eventuella relevanta åtgärder bör istället baseras på 
samfälligheternas och Roslagsvattens egna utredningar samt på myndigheternas kontroll och bedömningar. 

Säkerställande av kvalitet och fysiska åtgärder 

Övergripande gäller att samfälligheterna behöver förvissa sig om att den mikrobiologiska kvaliteten i distri-
butionsnäten håller sig till de kvalitetskrav som gäller enligt livsmedelsverkets föreskrifter/ gällande lagstiftning. 
Kontrollprogram kan behöva upprättas där så saknas. Fastighetsägarna bör fortlöpande ges tillgång till analys-
resultat från samfällighetens egna provtagningar. Ett enkelt sätt kan vara att publicera analysrapporter på 
föreningens webbplats. Ett egenkontrollsystem kan behöva upprättas alternativt justeras i de fall ett sådant redan 
finns. Samfälligheterna är som verksamhetsutövare (enligt Miljöbalken) de som skall ha den bästa kännedomen 
om sin verksamhet (kunskapskravet och omvänd bevisbörda), vattenkvaliteten och om eventuella hälsorisker 
kopplade till sina egna anläggningar. 

Av särskild vikt för de samfälligheter som har sommarvatten kan vara att hygienrutiner upprättas där sådana 
saknas. Rutiner kring pluggning av ledningar vintertid är mycket viktigt, samt att tillräckliga hygienrutiner finns 
och tillämpas vid alla typer av ledningsarbeten, inklusive uppstartsrutiner och stängningsrutiner. Tillräckliga 
spolningsmöjligheter och spolrutiner bör finnas för att samfälligheter som har sommarvatten. Läcksöknings-
rutiner och rutiner för hur läckor skall hanteras, inklusive nödvändiga spolnings- och desinfektionsrutiner, bör 
finnas. Det bör finnas möjlighet att stämma av samfällighetens totala vattenförbrukning med ingående fastig-
heters summerade enskilda förbrukningar för att se hur stora läckor som finns. Det bör vidare finnas vatten-
mätare och återströmningsskydd vid respektive fastighets förbindelsepunkt. Samfälligheten bör kanske ställa 
krav på samtliga fastighetsägare (och motsvarande) att återströmningsskydd och vattenmätare skall vara 
installerat i varje fastighet, liksom LAV och ABVA ställer krav på fastigheter som är anslutna till det allmänna 
VA-nätet. Orsaken till att återströmningsskydd bör finnas är att det kan vara svårt att garantera kvalitetskraven 
enligt livsmedelsverkets föreskrifter om okänt vatten riskerar att komma in i distributionsanläggningen. Ofta 
utgör fastighetsinstallationers rör en sämre mikrobiologisk miljö (risk för mer tillväxt) än ledningsnätets. 
Samfälligheter med sommarvatten kan även skapa hygieninstruktioner för fastighetsägare att tillämpas vid 
uppstart, kanske med särskilt tillägg för de som har egna brunnar. 

På motsvarande sätt bör det finnas återströmningsskydd och vattenmätare vid varje samfällighets förbindelse-
punkt mot Roslagsvattens allmänna nät. Orsaken till att återströmningsskydd bör finnas här är att Roslagsvatten 
AB kan riskera att få en negativ påverkan på dricksvattenkvaliteten i sitt eget nät vilket kan påverka andra 
vattenkonsumenter inom det allmänna nätet och eventuellt riskera att Roslagsvatten ej kan innehålla kvalitets-
krav enligt dricksvattenföreskrifterna. Här bör intresset av att skydda det allmänna nätet vara Roslagsvattens, 
eftersom de kan riskera kontaminering av sitt nät vid återströmningssituationer. Mot bakgrund av min tolkning 
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av LAV och ABVA finns där inget stöd för att kräva av samfälligheterna att de skall installera återströmnings-
skydd vid förbindelsepunkten mot det allmänna nätet (se dock även i diskussionsavsnittet!). Förbindelsepunkter-
na mot Roslagsvatten bör vidare ses över för att minimera kontamineringsrisker (av till exempel översvämmade 
förbindelsepunkter, vilket har förekommit på några ställen i studerade samfälligheter). Roslagsvatten AB bör 
också se till att ha uppdaterade kontaktuppgifter till samfälligheterna. 

Samfälligheterna behöver i de fall som de identifierar kvalitetsproblem se till att orsakerna till problemen utreds. 
Vid tappningspunkter inom samfälligheterna där man av olika anledningar kan riskera försämrad kvalitet trots 
försiktighetsåtgärder bör respektive samfällighet fundera på om dessa tappningspunkter verkligen skall finnas 
kvar, om specifika spolningsrutiner med mera behöver införas vid sådana punkter, eller om användningen av 
vattnet skall regleras. Användningen vid vissa punkter där vattenkvaliteten kan riskera att vara dålig kanske 
behöver begränsas, till exempel till ”icke dricksvatten”. Rent allmänt kan ledningarna behöva ligga tillräckligt 
nedgrävda för att motverka temperaturpåverkan sommartid och sönderfrysning vintertid. Långa perifera led-
ningsavsnitt med dålig omsättning kan speciellt behöva ses över. Samfälligheterna kan också behöva se över 
regler för om eller hur enskilda brunnar får anslutas till fastigheternas rörledningssystem så att vattnet från dessa 
de inte riskerar att blandas in i samfälligheternas distributionsnät. Det finns exempel från andra kommuner där 
vatten från olika vattentäkter måste vara åtskilda i olika ledningssystem som ej har någon förbindelse sinse-
mellan. 

För samfälligheter som har vatten året om med permanent- och fritidsboende blandat kan behöva se över omsätt-
ningen i sina nät för att undvika dålig kvalitet i delar av näten. Nya spolningspunkter och kompletterade spol-
ningsrutiner kan vara aktuellt. Att upprätta spolningsrekommendationer och instruktioner med försiktighetsmått 
till fastighetsägare kan också vara aktuellt. 

Miljökontoret bör se till att skaffa sig en bild av riskerna avseende dricksvattensamfälligheterna i kommunen 
genom uppföljning av egenkontrollen av relevanta samfälligheter. Miljökontoret bör se till att människors hälsa 
prioriteras. Mot bakgrund av resultatet från denna studie kan det vara lämpligt att samfälligheter som miljö-
kontoret bedömer har högre risker prioriteras först. Samfälligheter med högre risker enligt denna studie har varit 
de som har sommarvatten, följt av de som har året runt-vatten i kombination med blandning av fritids- och 
permanentbostäder. Bland samfälligheterna med sommarvatten bör de som inte planeras att anslutas till allmänt 
VA under den närmaste tiden troligen prioriteras högst. De samfälligheter som troligen kan prioriteras lägst är 
sådana som har året runt-vatten och endast permanentboende där det också saknas ytliga ledningar. Enligt 
principen om ”förorenaren betalar” kan man eventuellt motivera högre tillsynsavgifter för samfälligheter som är 
mer tillsynsintensiva än andra. 

Kommunen 

Kommunen bör se till att förbygga risker för människors hälsa i den kommunala planeringen. I det arbetet bör 
det ingå att skapa goda förutsättningar för en trygg och säker dricksvattenförsörjning där människors hälsa och 
miljön är prioriterad. Den mikrobiologiska kvaliteten på dricksvattnet kan i vissa fall påverka dricksvattnets 
estetiska kvalitet och i sämsta fall människors (och djurs) hälsa. Det kan behövas någon form av utbildning eller 
annan typ av kunskapshöjning inom befintliga dricksvattensamfälligheter. I samband med start av nya 
dricksvattensamfälligheter bör kommunen se till att tillräckliga kunskaper finns hos dessa för att hälsorisker eller 
andra kvalitetsproblem med dricksvattnet skall undvikas. Ett förebyggande arbete inom detta område i den 
kommunala planeringen torde vara mer riskförebyggande (och möjligen förenat med lägre kostnader) än att 
problem upptäcks och åtgärdas i efterhand. 

Det är för övrigt viktigt att ansvarsfördelningen är tydligt uppdelad mellan kommunen och VA-huvudmannen 
avseende den allmänna vattenplaneringen. 
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12. Bilagor 

12.1 Kvalitetsparametrar 
I denna bilaga redovisas fullständiga analysresultat från vattenproverna när dessa ej framgår i uppsatsens 
resultatkapitel. 

12.1.1 Turbiditet (FNU) 
Samfällighet/ Provpunkt>

id/
Turbiditet/
omgång/1/

Turbiditet/
omgång/2/

Turbiditet/
omgång/3/

Adam' Adam%1' 0,10' 0,1' <0.10'

Adam' Adam%2' 0,10' <0.10' <0.10'

Bertil' Bertil%1' 0,10' <0.10' <0.10'

Bertil' Bertil%2' <0.10' <0.10' <0.10'

Cesar' Cesar%1' 0,10' <0.10' <0.10'
Cesar' Cesar%2' 0,25' <0.10' <0.10'

David' David%1' 0,25' 0,10' 0,20'

David' David%2' 0,20' 0,10' 0,10'

Erik' Erik%1' 0,10' 0,1' <0.10'

Erik' Erik%2' 0,10' <0.10' <0.10'

Erik' Erik%3' <0.10' ' <0.10'

Erik' Erik%4' 0,20' 0,10' 0,10'

Erik' Erik%5' ' <0.10' <0.10'

Filip' Filip%1' <0.10' 0,1' <0.10'

Filip' Filip%2' <0.10' 0,3' <0.10'

Filip' Filip%3' 0,10' 0,1' <0.10'

12.1.2 Lukt styrka/art vid 20 °C 

Samfällighet/ Provpunkt
>id/

Lukt/
styrka/art/
omgång/1/

Lukt/
styrka/art/
omgång/2/

Lukt/
styrka/art/
omgång/3/

Adam' Adam%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Adam' Adam%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Bertil' Bertil%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Bertil' Bertil%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Cesar' Cesar%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Cesar' Cesar%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

David' David%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

David' David%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Erik' Erik%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Erik' Erik%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'
Erik' Erik%3' ingen/%' (saknas)1 ingen/%'

Erik' Erik%4' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Erik' Erik%5' (saknas)1 ingen/%' ingen/%'

Filip' Filip%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Filip' Filip%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Filip' Filip%3' ingen/%' ingen/%' ingen/%'
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12.1.3 Lukt styrka/art vid 50°C 

Samfällighet/ Provpunkt
>id/

Lukt/
styrka/art/
omgång/1/

Lukt/
styrka/art/
omgång/2/

Lukt/
styrka/art/
omgång/3/

Adam' Adam%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'
Adam' Adam%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Bertil' Bertil%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Bertil' Bertil%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Cesar' Cesar%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Cesar' Cesar%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

David' David%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

David' David%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Erik' Erik%1' svag/obest.' svag/obest.' ingen/%'

Erik' Erik%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Erik' Erik%3' ingen/%' (saknas)1 ingen/%'

Erik' Erik%4' svag/obest.' svag/obest.' svag/obest.'

Erik' Erik%5' (saknas)1 ingen/%' ingen/%'
Filip' Filip%1' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Filip' Filip%2' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

Filip' Filip%3' ingen/%' ingen/%' ingen/%'

12.1.3 pH 

Samfällighet/ Provpunkt>
id/

pH/
omgång/
1/

pH/
omgång/
2/

pH/
omgång/
3/

Adam' Adam%1' 8,2' 8,3' 8,3'

Adam' Adam%2' 8,2' 8,3' 8,3'

Bertil' Bertil%1' 8,2' 8,3' 8,3'
Bertil' Bertil%2' 8,2' 8,3' 8,3'

Cesar' Cesar%1' 8,1' 8,2' 8,1'

Cesar' Cesar%2' 8,1' 8,2' 8,1'

David' David%1' 8,1' 8,3' 8,3'

David' David%2' 8,1' 8,2' 8,2'

Erik' Erik%1' 8,1' 8,3' 8,3'

Erik' Erik%2' 8,1' 8,2' 8,2'

Erik' Erik%3' 7,8' (saknas)1 8,3'

Erik' Erik%4' 8,2' 8,3' 8,3'

Erik' Erik%5' (saknas)1 8,3' 8,3'

Filip' Filip%1' 8,1' 8,1' 8,1'

Filip' Filip%2' 8,1' 8,2' 8,2'
Filip' Filip%3' 8,1' 8,2' 8,1'
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12.1.4 Kloröverskott totalt (mg/l) 

Anmärkningar: Laboratoriet är ej ackrediterat för provtagningsmetoden. Kloranalysen genomfördes också för 
långt efter provtagningarna för att det skall vara möjligt att spegla ett kloröverskott. 

Samfällighet/ Provpunkt>
id/

Kloröver>
skott/
omgång/
1/

Kloröver>
skott/
omgång/
2/

Kloröver>
skott/
omgång/
3/

Adam' Adam%1' <0,03' <0,03' <0,03'

Adam' Adam%2' <0,03' <0,03' <0,03'

Bertil' Bertil%1' <0,03' <0,03' <0,03'

Bertil' Bertil%2' <0,03' <0,03' <0,03'

Cesar' Cesar%1' <0,03' <0,03' <0,03'

Cesar' Cesar%2' <0,03' <0,03' <0,03'

David' David%1' <0,03' <0,03' <0,03'
David' David%2' <0,03' <0,03' <0,03'

Erik' Erik%1' <0,03' <0,03' <0,03'

Erik' Erik%2' <0,03' <0,03' <0,03'

Erik' Erik%3' <0,03' (saknas)1 <0,03'

Erik' Erik%4' <0,03' <0,03' <0,03'

Erik' Erik%5' (saknas)1 <0,03' <0,03'

Filip' Filip%1' <0,03' <0,03' <0,03'

Filip' Filip%2' <0,03' <0,03' <0,03'

Filip' Filip%3' <0,03' <0,03' <0,03'

12.1.5 Konduktivitet, 25°C (mS/m) inom felmarg… 

Samfällighet/ Provpunkt>
id/

Konduktivitet/
omgång/1/

Konduktivitet/
omgång/2/

Konduktivitet/
omgång/2/

Adam' Adam%1' 32,7' 32,6' 32,7'
Adam' Adam%2' 32,8' 32,7' 32,6'

Bertil' Bertil%1' 32,9' 32,8' 32,8'

Bertil' Bertil%2' 32,4' 32,7' 32,7'

Cesar' Cesar%1' 32,7' 32,5' 32,9'

Cesar' Cesar%2' 32,8' 32,5' 32,9'

David' David%1' 33,3' 32,8' 32,8'

David' David%2' 33' 32,8' 32,8'

Erik' Erik%1' 33,1' 32,7' 32,6'

Erik' Erik%2' 33' 32,4' 32,8'

Erik' Erik%3' 32,7' (saknas)1 32,6'

Erik' Erik%4' 33,2' 32,7' 32,5'

Erik' Erik%5' (saknas)1 32,7' 32,7'
Filip' Filip%1' 32,8' 32,8' 32,8'

Filip' Filip%2' 32,8' 32,7' 32,9'

Filip' Filip%3' 32,8' 32,7' 32,8'
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12.1.6 Koliforma bakterier, 35°C – 1 dygn (cfu/100 ml) 

Samfällighet/ Provpunkt>
id/

Koliforma/
omgång/1'

Koliforma/
omgång/2'

Koliforma/
omgång/3'

Adam' Adam%1' <1' <1' <1'

Adam' Adam%2' <1' <1' <1'
Bertil' Bertil%1' <1' <1' <1'

Bertil' Bertil%2' <1' <1' <1'

Cesar' Cesar%1' <1' <1' <1'

Cesar' Cesar%2' <1' <1' <1'

David' David%1' <1' <1' <1'

David' David%2' <1' <1' <1'

Erik' Erik%1' <1' <1' <1'

Erik' Erik%2' <1' <1' <1'

Erik' Erik%3' <1' (saknas)1 <1'

Erik' Erik%4' <1' <1' <1'

Erik' Erik%5' (saknas)' <1' <1'

Filip' Filip%1' <1' <1' <1'
Filip' Filip%2' <1' <1' <1'

Filip' Filip%3' <1' <1' <1'

12.1.7 E. coli 44°C – 1 dygn (cfu/100 ml) 

Samfällighet/ Provpunkt>
id/

E.#coli#
omgång/1'

E.#coli#
omgång/2'

E.#coli#
omgång/3'

Adam' Adam%1' <1' <1' <1'

Adam' Adam%2' <1' <1' <1'

Bertil' Bertil%1' <1' <1' <1'

Bertil' Bertil%2' <1' <1' <1'

Cesar' Cesar%1' <1' <1' <1'

Cesar' Cesar%2' <1' <1' <1'

David' David%1' <1' <1' <1'

David' David%2' <1' <1' <1'

Erik' Erik%1' <1' <1' <1'
Erik' Erik%2' <1' <1' <1'

Erik' Erik%3' <1' (saknas)1 <1'

Erik' Erik%4' <1' <1' <1'

Erik' Erik%5' (saknas)' <1' <1'

Filip' Filip%1' <1' <1' <1'

Filip' Filip%2' <1' <1' <1'

Filip' Filip%3' <1' <1' <1'
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12.2 Jämförelsedata från perifera kommuner 
Beskriver underlag för data som använts i examensarbetets diskussionsdel. Datum har valts ut närliggande 
examensarbetets tre provtagningsomgångar. 

12.2.1 Jämförelsedata mot provtagningsomgång 1 

Data från Norrvattens ordinarie provtagningar. 

Kommun/ Datum/ Temperatur/
(°C)'

Odlingsbara/
mikroorganismer/
>/22/°C/>/3/dgr'

Långsamväxande/
bakterier/>/22/°C/

>/7/dgr'
VAXHOLM' 2013%05%21' 8,4' 0' 55'

SIGTUNA' 2013%05%28' 9,7' 3' 3540'

KNIVSTA' 2013%05%28' 12,2' 0' 22'

SIGTUNA' 2013%06%04' 9,9' 800' 860'

SIGTUNA' 2013%06%04' 9,1' 26' 27'

SIGTUNA' 2013%06%04' 14,1' 128' 146'

12.2.2 Jämförelsedata mot provtagningsomgång 2 

Data från Norrvattens ordinarie provtagningar. 

Kommun/ Datum/ Temperatur/
(°C)'

Odlingsbara/
mikroorganismer/
>/22/°C/>/3/dgr'

Långsamväxande/
bakterier/>/22/°C/

>/7/dgr'

VAXHOLM' 2013%08%05' 14,4' 3' 1680'

VAXHOLM' 2013%08%05' 15' 6' 94'

SIGTUNA' 2013%08%07' 15,5' 6' 640'

SIGTUNA' 2013%08%07' 13' 1' 9'

KNIVSTA' 2013%08%07' 16,2' 6' 65'

KNIVSTA' 2013%08%07' 17,1' 2' 81'

12.2.2 Jämförelsedata mot provtagningsomgång 3 

Data från Norrvattens ordinarie provtagningar. 

Kommun/ Datum/ Temperatur/
(°C)'

Odlingsbara/
mikroorganismer/
>/22/°C/>/3/dgr'

Långsamväxande/
bakterier/>/22/°C/

>/7/dgr'

VAXHOLM' 2013%08%13' 25' 0' 242'

VAXHOLM' 2013%08%13' 13,9' 4' 2600'

SIGTUNA' 2013%08%26' 16,9' 28' 47'

SIGTUNA' 2013%08%26' 16' 10' 540'

KNIVSTA' 2013%08%26' 13,4' 10' 96'
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12.3 Intervjumall 
Följande användes som mall för semistrukturerade miniintervjuer/ för insamling av information från boende och 
samfälligheter. 

• Område/plats/provpunkt (aktuell samfällighet, plats eller provpunkt) 
• Typ av intervjuperson (fastighetsägare, samfällighetsansvarig, annan) 
• Upplevelse lukt/smak/färg + ev. temperaturupplevelse. 
• Eventuella problem/tidigare problem 
• Annat, funderingar, liknande 
• Om informationen var känd; förekomst/avsaknad av backventiler vid förbindelsepunkt till samfällighet 

eller fastighet(er) 
• Övrigt (egna iakttagelser (om vid besök) eller intressanta förhållanden 

 

 



 

 
 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 




