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Fresh drinking water is one of the most important resources for humans. Approximately 80% of 

the world’s population live in coastal areas and uses groundwater as its freshwater resource. In 

Sweden, about 1.2 million people have a privately owned freshwater well as their water supply. 

For this reason groundwater becomes one of the most important freshwater resources. In coastal 

areas around the world, there is a risk of salt water flowing into the groundwater wells from the 

sea or saline ground water if the extraction of fresh groundwater is greater than the recharge of 

fresh groundwater. This increases the chloride and sodium content in the drinking water from the 

wells. Water with an increased chloride content has a corrosive effect on the pipes which can lead 

to the leaching of heavy metals in particular. Elevated levels of sodium can cause high blood 

pressure and risk of cardiovascular disease. 

In Sweden there are two main sources of salt water in freshwater wells. (1) Upconing of fossil 

groundwater derived from the Littorina Ocean, where there was a significantly higher salt content 

than in the current Baltic Sea. Littorina existed just after the last ice age in Sweden which means 

that relic ground-water with a higher salt content is isolated under the fresh-groundwater in all 

areas below the highest coastline (högsta kustlinjen). (2) Induced infiltration occurs in coastal 

areas because of an excessive groundwater extraction which creates a void in the cracks in the 

rock and salt or brackish water can flow into these cracks, instead of freshwater flowing out which 

is the normal flow. In the Stockholm archipelago, and Vaxholm municipality, there are many 

vacation areas with private freshwater wells. More people choose to settle permanently in former 

vacation homes and use the freshwater well all year round as well as increasing the water standard 

in the property, which contributes to an increased groundwater extraction and an increased risk 

of salt water impact on their drinking water. Elevated levels of chloride in wells in the Stockholm 

archipelago is already known, but Skarpö and Rindö in Vaxholm municipality have no previous 

studies on this subject, therefore this study will focus on that. According to Livsmedelsverket (the 

Swedish Food Agency) a chloride content of ≥50 mg/l indicates that groundwater is affected by 

saline groundwater. 

This study has shown that 42% of the wells on Skarpö and 31% on Rindö have an elevated chloride 

content (≥50 mg/l). An elevated chloride levels in freshwater wells cannot be explained by the 

wells' distance to the beach or the depth of the well below sea-level. The wells age appears to 

influence the chloride level as wells drilled between 30-60 years ago are almost twice as likely to 

have an elevated chloride levels compared to those drilled less than 30 years ago. The largest effect 

on the chloride content in this study seems to be water consumption. Both the daily consumption, 

represented in the number of residents per well, and whether the properties have a consumption 

of ground water all year round or whether they are connected to municipal water during the 

summer-months. Those properties where there is a very elevated chloride content usually have 

neighboring properties also with an elevated chloride content indicating that if a property has an 

excessive groundwater extraction and get an elevated chloride content it can also effect the 

neighboring properties chloride content in their freshwater wells. 



Albert Storby 

2 
 

Färskt dricksvatten är en av de viktigaste resurser och det viktigaste livsmedlet på jorden. Cirka 

80 % av jordens befolkning bor i kustområden och utnyttjar grundvatten som sin 

dricksvattenresurs. I Sverige är det omkring 1,2 miljoner människor som har en enskild 

dricksvattenbrunn som vattenförsörjning. Med anledning av detta blir grundvatten en av de 

viktigaste sötvattenresurserna. I kustområden världen över finns det en risk för att saltvatten från 

havet eller salt grundvatten strömmar in i grundvattenbrunnar om uttaget av sött grundvatten är 

större än grundvattenbildningen. Då ökar kloridhalten och natriumhalten i dricksvattnet. 

Kloridhaltigt vatten har en korrosiv effekt på vattenledningar vilket kan leda till urlakning av 

framförallt tungmetaller. Förhöjda halter av natrium kan orsaka förhöjt blodtryck och risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar.  

I Sverige finns det två huvudsakliga källor till saltvatten i sin dricksvattenbrunn. (1) Uppkoning 

av relikt grundvatten som härstammar ifrån Littorinahavet, då det var en betydligt högre salthalt 

i det som idag är Östersjön. Littorinahavet existerade strax efter senaste inlandsisen i Sverige 

vilket innebär att det relika grundvattnet med en högre salthalt finns isolerat under det söta 

grundvattnet i alla områden under den högsta kustlinjen. (2) Inducerad infiltration sker i 

kustområden där det med anledning av ett för stort grundvattenuttag blir ett tomrum i sprickorna 

i berget och salt- eller brackvatten kan strömma in i dessa sprickor istället för att sötvatten 

strömmar ut vilket är det normala flödet. I Stockholms skärgård och inte minst Vaxholms 

kommun finns det många fritidshusområden med enskilda dricksvattenbrunnar. Allt fler väljer 

att bosätta sig permanent i tidigare fritidshus och utnyttjar då den enskilda dricksvattenbrunnen 

året runt samt ökar vattenstandarden i fastigheten vilket bidrar till ett ökat grundvattenuttag och 

en ökad risk för saltvattenpåverkan på sitt dricksvatten. Att det finns förhöjda halter av klorid i 

flera brunnar i Stockholms skärgård är sedan tidigare känt, men på Skarpö och Rindö i Vaxholms 

kommun finns det inga tidigare studier som undersöker detta, vilket denna undersökning har 

som syfte. Enligt livsmedelsverket indikerar en kloridhalt på ≥50 mg/l att grundvattnet är 

påverkat av salt grundvatten.  

Denna undersökning har kommit fram till att 42 % av brunnarna på Skarpö och 31 % på Rindö 

en förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l). En förhöjd kloridhalt i dricksvattenbrunnarna kan inte förklaras 

med brunnarnas närhet till stranden eller brunnens djup under vattenytan. Brunnens ålder 

verkar påverka kloridhalten då det bland brunnar som borrades för mellan 30-60 år sedan finns 

nästan en dubbelt så stor andel med en förhöjd kloridhalt jämfört med de som borrades för under 

30 år sedan. Den största påverkan på kloridhalten i denna studie är vattenförbrukningen. Både 

den dagliga förbrukningen, som representeras i antalet boende per brunn, samt huruvida 

fastigheterna har en förbrukning av grundvatten året runt eller är anslutna till ett kommunalt 

sommarvattennät. För de fastigheter där det finns en mycket förhöjd kloridhalt har oftast 

närliggande fastigheter också en förhöjd kloridhalt vilket indikerar att om en fastighet har ett för 

stort grundvattenuttag och får en förhöjd kloridhalt kan även fastigheter i närheten få en ökad 

kloridhalt.   
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Färskt dricksvatten är en av de viktigaste resurserna på jorden.  Vatten är vårt viktigaste livsmedel 

och en förutsättning för liv. Trots detta är det enbart 2,5 % av jordens vatten som är sötvatten. 

Det är en tredjedel av sötvattnet på jorden som utgörs av grundvatten. Däremot anträffas en stor 

del av grundvattnet på så pass stort djup att det inte varken är tekniskt eller ekonomiskt möjligt 

att utvinna det. 69 % av allt sötvatten på jorden består av is och snö, till stor del på Arktis och 

Antarktis och är således otillgängligt. Ytvatten utgör enbart 0,26 % av allt sötvatten. Med 

anledning av detta blir grundvatten den viktigaste sötvattenresursen (Nordström, 2005).  

Dricksvatten till de svenska hushållen erhålls generellt sätt antingen via kommunalt vattennät 

som då oftast är renat yt- eller grundvatten eller så erhålls det via en enskild dricksvattenbrunn i 

områden där kommunen inte har byggt ut vattennätet. Vatten som tas från enskilda 

dricksvattenbrunnar består av grundvatten. De vanligaste brunnstyperna i Sverige är ytligt 

grävda, som oftast grävs i lösa jordlager eller bergborrad brunnar som kan borras upp mot 100 

meter ner i urberget. Grundvattnets kvalitet förbättras generellt desto djupare det hämtas ifrån 

då det har haft längre uppehållstid i marken och föroreningar från exempelvis jordbruk, avlopp 

och surt regn har haft möjlighet att lakas ut i marken. Med ökat brunnsdjup ökar däremot 

sannolikheten för att andra föroreningar så som metaller, radon och inte minst salt tränger in i 

dricksvattnet i kustområden samt områden under högsta kustlinjen (SGU, u.d.b). 

 

Saltvatteninträngning i enskilda brunnar i Stockholms skärgård är inget nytt problem utan något 

som varit känt åtminstone sedan 1980-talet (Tunemar, 2006). Problemet ökar i och med att allt 

fler bosätter sig i skärgården permanent, i tidigare fritidsfastigheter. Permanentboende 

eftersträvar oftast en högre vattenstandard vilket medför ett större vattenuttag. För enskilda 

dricksvattenbrunnar ligger ansvaret för både kontroll av sin dricksvattenkvalitet och att åtgärda 

eventuella problem helt på fastighetsägaren som då måste införskaffa sig viss kunskap för att 

kunna ta hand om eventuella problem. Det finns oftast dessutom en begränsad vilja att åtgärda 

ett problem med sin dricksvattenbrunn då fastighetsägaren inte ser direkta effekter av förorening 

i sitt dricksvatten eftersom förhöjda halter av förorening oftast har effekter som märks på lång 

basis.  

Det är först vid förhållandevis höga kloridhalter (cirka 300 mg/l Cl) som en smakförändring av 

vattnet sker. Så länge fastighetsägaren inte skickat in vattenprov för analys kan det således finnas 

ett problem med saltvatteninträngning utan deras vetskap. Saltvatteninträngningen är dessutom 

enbart en indikation på att det momentana uttaget är för stort i förhållande till 

grundvattenbildningen. Om uttaget av vatten inte minskas kan kloridhalten i dricksvattnet 

fortsätta öka. Vid 100 mg/l har kloridhaltigt vatten en korrosiv effekt på ledningsnätet vilket kan 

leda till urlakning av metaller och framförallt tungmetaller som kan leda till kroniska skador. 

Förhöjda halter av natrium kan orsaka förhöjt blodtryck och risk för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Boman & Hanson, 2004).  

Med anledning av att fastighetsägaren är ansvarig för kontrollen av dricksvattenkvaliteten i sin 

dricksvattenbrunn finns det en dålig övervakning över i vilken omfattning saltvatteninträngning 

är ett problem. Genom att övervaka kloridhalter i enskilda brunnar och försöka undersöka de 

parametrar som påverkar saltvatteninträngning är det möjligt att tidigt identifiera negativa 

trender och skapa sig en bild av grundvattnets kvalitet utifrån kloridhalt. 
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Syftet med detta arbete är att undersöka saltvatteninträngning i enskilda dricksvattenbrunnar på 

öarna Skarpö och Rindö i Vaxholms kommun, Stockholms län. Denna rapport undersöker 

följande frågeställningar: 

 Hur stor andel av de privata dricksvattenbrunnarna på Rindö och Skarpö har problem 

med hög kloridhalt? 

 Vad påverkar kloridhalten i dessa dricksvattenbrunn? 

 Finns det en ökad risk för hög kloridhalt på någon del av Skarpö eller Rindö? 

 Hur har kloridhalten förändrats jämfört med tidigare kloridmätningar? 

 Vad finns det för åtgärder för att minska kloridhalten i en enskild dricksvattenbrunn? 

I Europa härstammar 60 % av allt dricksvatten från grundvatten, samtidigt sker det i 65 % av 

städerna ett överuttag av grundvatten, det tas ut mer än vad som återbildas (Nordström, 2005). 

Idag är det omkring 1,2 miljoner människor i Sverige som vid sin permanentbostad inte har 

tillgång till kommunalt vatten och således själva får stå för sin vattenförsörjning med hjälp av en 

enskild dricksvattenbrunn. Antalet människor som har egen dricksvattenförsörjning i sin 

fritidsbostad beräknas vara ungefär lika många (Sundén, Maxe, & Dahné, 2010). För bebyggelse 

utanför städerna i Sverige baseras vattenförsörjningen oftast på grundvatten från borrade 

brunnar i kristallina bergarter (Fagerlind, 1988).  

Nybildningen av grundvatten är som störst när snön smälter och tjälen går ur marken, alltså 

under våren samt när nederbörden är stor under hösten. Under sommaren är nybildningen av 

grundvatten låg då det mesta av nederbörden tas upp av växter eller avdunstar innan den når 

grundvattnet. Så länge det är tjäle under vintern kan det inte ske någon nybildning av 

grundvatten. Det största uttaget av grundvatten för dricksvatten sker under sommaren när många 

använder brunnsvatten vid sina permanent- och fritidshus (Boman & Hanson, 2004).  

 

Salt grundvatten är ett problem som inte enbart existerar i Stockholms skärgård utan finns även 

på andra platser så som i norra Tyskland (Cai, Taute, & Schneider, 2014), vid Medelhavet ex. 

södra Spanien (Giménez-Forcada, 2014) i uppemot 20 km från kusten i Venedig i Italien (Lio, 

Carol, Kruse, Teatini, & Tosi, 2015), i Florida i USA (Motz, 1992) så väl som i Tanzania (Van 

Champ, Mton, Mjemah, & Bakundukize, 2014) och är således ett problem som finns globalt. I 

dessa områden beror det framförallt på en populationsökning och således ett ökat uttag av 

grundvatten. En annan gemensam nämnare för dessa områden är att det inte finns en bra 

ytvattenresurs utan vattenförsörjningen är beroende av grundvatten. Cirka 80 % av jordens 

befolkning bor längs kustområden och utnyttjar grundvatten till dricksvattenanvändning, alltså 

kan salt grundvatten påverka en stor del av jordens befolkning om förståelse för hur 

saltvatteninträngning i kustområden fungerar inte ökar (Chang, Clement, Simpson, & Lee, 2011).  
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Att salt grundvatten flödar in i en dricksvattenbrunn 

beror på att uttaget är större än tillrinning av sött 

grundvatten. Opåverkat grundvatten har en 

grundvattenyta som ligger högre än havsytan vilket 

således hindrar salt vatten att tränga in. Detta gör att 

sött grundvatten ofta finns även nära stranden. Med 

anledning av densitetsskillnaden på sött och salt 

vatten skapas det ett gränsskikt mellan det söta och 

det salta vattnet på ett visst djup. Om 

grundvattenytans nivå ovanför havsytan beskrivs 

med h är avståndet till gränsskiktet cirka 40 h för 

havsvatten och cirka 100-250 h för bräckt vatten. Vid 

uttag av grundvatten i en dricksvattenbrunn sjunker 

grundvattenytan och gränsskiktet höjs. I Östersjö-

området räcker det med att grundvattenytan sänks 

en decimeter så höjs gränsskiktet 10-25 meter. På 

grund av att grundvatten har långsam rörelse i 

berggrundens sprickor kan det dröja flera decennier 

att bli av med nyligen inträngt saltvatten i en djupt 

borrad dricksvattenbrunn (Nordström, 2005). 

Principen om gränsskiktet mellan sött och salt 

grundvatten kallas Ghyben-Herzbergprincipen (Pool 

& Carrera, 2011). Enligt Pool & Carrera (2011) är 

Ghyben-Herzbergprincipen enbart en förenkling av 

verkligheten då det oftast finns en grundvattenzon 

med en blandning av salt och sött vatten, zonen kan 

vara 10-100 meter enligt deras fältstudier. Således 

kommer det förmodligen finnas mätvärden i en 

variation av kloridhalter och inte enbart i höga halter som har fått in saltvatten, respektive låga 

halter inte fått in saltvatten i sin dricksvattenbrunn i denna undersökning.   

Om grundvattenytans höjd över havet mäts går det att med hjälp av Ghyben-Herzbergprincipen 

att identifiera tjockleken på den söta grundvattenlinsen och få en uppfattning om hur stor 

tillgången är på sött grundvatten. Denna teoretiska uträkning har dock visat sig ibland ge resultat 

som skiljer sig ganska mycket jämfört med djupet på det söta grundvattnet som kan mätas genom 

ett borrhål som sträcker sig ner i det salta underliggande grundvattnet (Rotzoll, Delwyn, & El-

Kadi, 2010). För att få en god uppfattning om hur stor mängden sött grundvatten är på en viss 

plats bör det således ske kontinuerliga mätningar av tjockleken på det söta grundvattnet med 

hjälp av brunnar som sträcker sig ner i det salta grundvattnet.  

Det salta vattnet i Stockholms skärgård har två huvudsakliga källor. Antingen är det 

Östersjövatten som läcker in i brunnen, eller så är det är relikt havsvatten. Det relika havsvattnet 

härstammar från istiden då stora delar av Sverige på grund av inlandsisens vikt pressades ner och 

hamnade under högsta kustlinjen (Boman & Hanson, 2004). I och med inlandsisens reträtt för 

knappt 10 000 år sedan bestod Östersjön av ett hav som kallas Littorinahavet. Littorinahavet 

hade en betydligt högre salthalt än vad Östersjön har idag (Andrén, 2003). I och med 

landhöjningen isolerades detta saltvatten som relikt grundvatten i sprickor i berggrunden och är 

idag underliggande det färska grundvattnet. På grund av att det salta relika- och det färska 

grundvattnet har olika densitet blandas de inte utan ligger som två separata lager (Johannesson, 

1987), det finns däremot förmodligen en zon av blandat sött och salt grundvatten precis som 

diskuterades enligt Pool & Carrera (2011) ovan. Detta innebär att alla områden under högsta 

kustlinjen (se Figur 1) är riskområden för att relikt havsvatten kan tas upp ur djupt borrade 

brunnar om uttaget av vatten är större än mängden som kan produceras av sött grundvatten 

(Johannesson, 1987; Boman & Hanson, 2004). 

Figur 1. Områden under högsta kustlinjen är 
riskområden för relikt salt vatten. (MSB, u.d) 
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Saltvatten kan ta sig in i enskilda dricksvattenbrunnar huvudsakligen på två sätt (Boman & 

Hanson, 2004). (1) Saltvattenuppträngning sker alltid när sött grundvatten tas ut ur ett 

grundvattenmagasin med ett underliggande salt grundvatten. Det sker en uppkoning av 

gränsskiktet mellan salt- och sötvatten lokalt vid brunnen (Figur 2A). Så länge uttaget av vatten 

från brunnen är begränsat kan däremot det söta grundvattnet utnyttjas utan risk för att saltvatten 

kommer in i brunnen. Vid för stort uttag från dricksvattenbrunnar kan gränsskiktet dock höjas 

tillräckligt mycket, samtidigt som grundvattenytan sänks, så att det sugs in salt grundvatten i 

brunnen (Pauw, van der Zee, Liejnse, & Oude Essink, 2015). Vatten som smakar salt är en av de 

vanligaste anledningarna till att dricksvattenbrunnar överges. I Stockholms skärgård är det relikt 

havsvatten som då kommer in i dricksvattenbrunnen. (1) Saltvatteninträngning sker genom 

inducerad infiltration som kan uppstå vid en brunn nära strandkanten. Normalt flödar sött 

grundvatten ut ur sprickorna till närliggande salt- eller brackvattenrecipient men genom att 

gränsskiktet nära stranden sänks kan detta flöda in saltvatten i sprickor i berget och på så sätt blir 

vattnet i brunnen saltvattenpåverkat (Figur 2B) (Boman & Hanson, 2004).  

 

 

Figur 2. Saltvattenpåverkan i bergborrade brunnar. A) Uppkoning av gränsskiktet mellan det söta och 
det salta grundvattnet. B) Inducerad infiltration av Östersjövatten i det söta grundvattnet (Boman & 
Hanson, 2004) 

Enligt Motz (1992) går det att med hjälp av hydrogeologiska undersökningar för en specifik 

grundvattenförekomst att beräkna den kritiska uttagsmöjligheten från grundvattnet utan att det 

salta underliggande grundvattnet riskerar att sugas upp via uppkoning. Beräkningarna kan 

däremot vara svåra att applicera på ett område med många enskilda grundvattentäkter då de är 

baserad på uttaget ur en brunn från en grundvattentäkt. Flera brunnar i samma område påverkar 

den gemensamma grundvattentäkten, vilket försvåra möjligheten att applicera beräkningarna. 

Saltvatteninträngning är ett ökande problem i Stockholms skärgård, detta med anledning av en 

hygienisks standardökning i både fritidsbostäder och permanenta bostäder samt att allt fler 

bosätter sig permanent i tidigare fritidshusområden, allt detta leder till ett ökat grundvattenuttag. 

I och med att många områden i Stockholms skärgård har begränsade grundvattentillgångar är 

risken för saltvatten i dricksvattenbrunnar stor (Knutsson & Morfeldt, 2002). 
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Hur grundvattennivåerna kommer att förändras i framtiden går inte att svara med exakthet, 

däremot finns det flera indikationer som pekar på förändringar. Om utvecklingen fortsätter, i 

Stockholms län med att allt fler använder sommarfastigheter som permanentboende, och att allt 

fler nya hus byggs i områden som saknar ett kommunalt vattennät (Tunemar, 2006) kommer 

uttaget av grundvatten från privata dricksvattenbrunnar fortsätta öka. Såvida 

grundvattenbildningen inte ökar framöver kommer detta leda till ett ännu större överuttag av 

grundvattenresurserna och en ökad risk för att saltvatten tränger in i dricksvattenbrunnar.  

Regeringen har arbetat fram klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007) där 

klimatrelaterade problem med framtida vattenförsörjningen var en viktig fråga. SGU tillsammans 

med SMHI fick i uppdrag att utreda denna fråga (Sundén, Maxe, & Dahné, 2010).  

Torrare somrar och mer nederbörd vintertid samt generellt högre temperaturer är vad 

majoriteten av klimatmodeller för norra Europa förutspår kommer ske på grund av 

klimatförändringar i framtiden (Kløve, o.a., 2014). Detta kommer att påverka 

grundvattenbildningen. Den ökande nederbörden vintertid kommer antingen leda till ökad 

grundvattenbildning redan under vintern eller först under våren vid snösmältningen, beroende 

på om temperaturen under vintern kommer vara under eller över fryspunkten. I och med ökade 

temperaturer antas snösmältningen komma tidigare under året vilket innebär att även 

grundvattennivåerna kommer att öka tidigare på våren. Torrare och varmare somrar kan leda till 

ett ökat uttag av grundvatten för bevattning och förbrukning i hushållen samtidigt som 

grundvattenbildningen minskar på grund av mindre nederbörd och större avdunstning 

sommartid. En varmare och senare höst innebär att avdunstningen av regnvatten antagligen ökar 

och att grundvattenbildningen då minskar. Detta innebär att när grundvattenuttaget generellt är 

som störst under sommarmånaderna kommer det även finnas mindre grundvatten i 

grundvattenmagasinen med anledning av framtida klimatförändringar, således tros det finnas en 

ökad risk för saltvatteninträngning i enskilda dricksvattenbrunnar i framtiden.  

Sundén et. al (2010) konstaterar att baserat på de klimatmodeller från IPPC som har använts i 

deras utredning kommer grundvattennivåerna för norra Svealand inte att förändras speciellt 

mycket på årsbasis. Däremot antas grundvattennivåerna ligga något högre på våren samt lägre 

från maj till november än idag. En annan viktig aspekt att beakta är de effekter som ett förändrat 

klimat kan tänkas ha på ytvattentäkter vilket kan leda till behov av ett ökat grundvattenuttag 

(Kløve, o.a., 2014).  

Sundén o.a. (2010) menar även att höjda havsytenivåer i framtiden kan förstärka problematiken 

med saltvatteninträngning i kustområden. Rahmawati o.a. (2013) konstaterar att 

saltvatteninträngning via inducerad infiltration kan påverka Indonesien så att uppåt 3,5 km inåt 

land från kustområden kommer påverkas av salt grundvatten i de söta grundvattenmagasinen på 

grund av höjda havsytenivåer. Chang o.a. (2011) menar dock att det finns ganska lite forskning 

som har studerat hur havsnivåökning, på grund av klimatförändringar, tillsammans med 

antropogen påverkan i form av ett stort grundvattenuttag verkligen påverkar risken för 

saltvatteninträngning. Enligt Chang o.a. (2011) finns det flera studier som visar på att en höjning 

av havsytan skulle ha en väldigt stor effekt på risken för saltvatteninträngning i kustområden. 

Flera av modellerna i tidigare studier har dock inte med effekten att den söta grundvattenytan 

borde lyftas upp i ungefär samma utbredning som havsytan höjs. Enligt deras modell som har 

med denna faktor är den ökade risken av saltvatteninträngning på grund av ökade havsyta således 

betydligt mindre, nästintill obefintlig, om det bortses ifrån att med en ökad havsyta hamnar delar 

av nuvarande land under vattenytan. Med anledning av att olika rapporter har dragit olika 

slutsatser är det svårt att konstatera vilken effekt en framtida havsytehöjning verkligen kommer 

ha på den söta grundvattentillgången i kustområden. 
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Inom EU finns det ett övergripande ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet 

(Europaparlamentets och rådets direktiv (EG, 2000/60) om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område), som antogs av alla EU:s medlemsstater år 

2000. Syftet med vattendirektivet är att alla EU-länders resurser samordnas för att komma till 

rätta med brister i vattenmiljön (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). I direktivet fastställs det 

bland annat att det krävs ett skydd av alla yt-, kust- samt grundvattenförekomster när det gäller 

både kvantitet och kvalitet. Till följd av detta tvingas alla medlemsländer uppnå vissa 

miljökvalitetsmål, exempelvis målet om god grundvattenstatus som innebär att grundvattnet inte 

får vara salt och ska uppfylla vissa kvalitetskrav så som de i dricksvattendirektivet (EG, 98/83). 

Uttaget av grundvatten får inte heller vara större än vad som återskapas (grundvattenbildning) 

då detta kan leda till grundvattensänkningar, marksättningar och framförallt saltvatten-

inträngning inom riskområden. Ett sådant riskområde är exempelvis Stockholms skärgård 

(Nordström, 2005). Detta direktiv har införts i den svenska lagstiftningen framförallt genom 5 

kap- i miljöbalken om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2014).  

2006 antog Europaparlamentet ett dotterdirektiv till vattendirektivet, grundvattendirektivet 

(Europaparlamentets och rådets direktiv (EG, 2006/118) om skydd för grundvatten mot 

föroreningar och försämring). Skälet var att ytterligare stärka skyddet av grundvattnets kvalitet 

för nuvarande och kommande generationer. Direktivet konkretiserar ett provtagningsprogram 

som kontrollerar grundvattnets kemiska status och kvalitet. Det ställs även krav på att i områden 

som är påverkade av saltvatteninträngning ska en god vattenstatus uppnås samt att negativa 

trender av kloridhalter ska motverkas. Med anledning av detta blir det ännu viktigare att 

identifiera om det finns negativa trender av ökande kloridhalter på Skarpö och Rindö. 

Dricksvattendirektivet (Rådets direktiv (EG, 98/83) om kvaliteten på dricksvatten) är det 

direktiv som på EU-nivå ska se till att kvaliteten på dricksvatten säkerställs. Detta direktiv har 

införlivats i den svenska lagstiftningen genom Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

(SLVFS, 2001:30) som beskrivs nedan.  

 

Syftet med miljöbalken (MB) (Bengtsson, Bjällås, Rubenson, & Strömberg, 2012) är enligt 1 kap., 

1§ MB är att ”främja en hållbar utveckling som bygger på att människan har rätt att förändra och 

bruka naturen utan att skada den för nuvarande och kommande generationer. Detta genom att 

skydda både människans och miljöns hälsa”. Det står bland annat att ”vatten ska användas så att 

det ur en samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt kan tryggas”. Att saltvatteninträngning i 

privata dricksvattenbrunnar förekommer borde inte anses som en samhällsekonomisk synpunkt 

långsiktigt avseende ett tryggande av vattnets kvalitet.  

Hänsynsreglerna i kap. 2 MB ska beaktas av den som har en enskild dricksvattenbrunn. Detta 

innebär att brunnsägare ska ”[…]vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” (3 §, 

2 kap. MB). Ett försiktighetsmått är exempelvis att se till att saltvatteninträngning inte 

förekommer i sin dricksvattenbrunn. Kommunen kan enligt denna paragraf ställa krav på 

fastighetsägare att sköta sin dricksvattenbrunn på ett korrekt sätt så att det inte finns någon 

olägenhet för deras hälsa.  

Enligt 7 kap. 21-22 §§ MB har kommunen och länsstyrelsen möjlighet att skydda 

grundvattentäkter genom att upprätta ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområden inrättas 
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vanligen för att skydda allmänna vattentäkter men det finns även fall där det används för att 

skydda vattentäkter för privat dricksvattenförsörjning (Johansson, 2016). Länsstyrelsen i 

Stockholms län (Åkerblad, 2016) känner inte till något vattenskyddsområde som har inrättats i 

syfte att motverka saltvatteninträngning i enskilda brunnar.  

I områden där det finns eller befaras finnas knapphet på sött grundvatten får kommunen 

föreskriva att det ska krävas tillstånd för att anlägga en ny dricksvattenbrunn enligt 9 kap. 10 § 

MB. Kommunen kan även inrätta anmälningsplikt för befintliga dricksvattenbrunnar för att få en 

överblick av de brunnar som redan finns i kommunen enligt 9 kap 10 § i MB. Syftet med lagen om 

tillstånd för nya dricksvattenbrunnar är att kommunerna ska ha möjlighet att rätta till problem 

med sinande brunnar och saltvatteninträngning (Proposition, 1997/98:45). I Vaxholms kommun 

krävs det tillstånd för att inrätta en bergborrad grundvattentäkt, så som en dricksvattenbrunn 

(Vaxholms stad, 2008). Det finns däremot ingen anmälningsplikt på redan befintliga brunnar. 

 

Enligt dricksvattendirektivet (EG, 98/83) klassas allt vatten som är avsett för dryck, matlagning 

eller beredning av livsmedel som dricksvatten. Dricksvatten betraktas som ett livsmedel inom EU, 

liksom inom Sverige, därför är Livsmedelsverket den ansvariga myndigheten. Livsmedelsverkets 

föreskrifter om dricksvatten (SLVFS, 2001:30) är den lagstigning som ska säkerställa kvaliteten 

på dricksvatten. Den som producerar eller tillhandahåller vattnet är ansvarig för att kvaliteten 

kan säkerställas enligt föreskrifterna. Denna föreskrift gäller däremot endast anläggningar för 

dricksvattenförsörjning som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, 

eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten samt dricksvatten som tillhandahålls 

inom en offentlig eller kommersiell verksamhet (Livsmedelsverket, 2016). Detta innebär att 

majoriteten av enskilda dricksvattenbrunnar inte omfattas av denna lagstiftning.  

Livsmedelsverket har tagit fram Råd om enskild dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 

2015) som gäller för de vattentäkter som inte dricksvattenföreskrifterna innefattar, alltså 

majoriteten av enskilda dricksvattenbrunnar. Dessa råd finns för att fastighetsägaren ska få hjälp 

att sköta sin brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet (Livsmedelsverket, 2014). I råden om 

enskild dricksvattenförsörjning finns det riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och 

egenskaper i dricksvatten. Klorid är ett av de kemiska ämnena som har ett riktvärde (se Tabell 1). 

De riktvärden som är angivna är 100 mg/l Cl och 300 mg/l Cl. Det lägre riktvärdet är med 

anledning av att denna halt kan ha en teknisk påverkan på ledningsnätet i form av 

korrosionsangrepp. Det högre riktvärdet ses som ett estetiskt riktvärde då det är vid en kloridhalt 

omkring 300 mg/l som det flesta upplever att vattnet smakar salt. Riktvärden är däremot inget 

lagkrav, till skillnad mot ett gränsvärde, som behöver uppfyllas utan enbart en vägledning för en 

säker dricksvattenförsörjning. I rådet framgår det även att ”Halt som överstiger 50 mg/l Cl kan 

indikera påverkan av salt grundvatten[…]” (Livsmedelsverket, 2015). En kloridhalt på ≥50 mg/l 

är därför den gräns som kommer användas i denna rapport för att en dricksvattenbrunn är 

påverkad av saltvatten. 

Tabell 1: Riktvärden för klorid i dricksvatten. Grund för anmärkning: (e) = estetiskt, (t) = tekniskt 
(Livsmedelsverket, 2015) 

Parameter  Enhet Tjänligt med 
anmärkning 

Otjänligt Kommentar 

Klorid mg/l 
Cl 

100 (t)  Kan påskynda korrosionsangrepp. 
Halt som överstiger 50 mg/l Cl kan 
indikera påverkan av salt 
grundvatten, avlopp, deponi, 
vägsalt eller vägdagvatten. 

300 (e, t) Risk för smakförändringar. 
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Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är: ”Grundvattnet ska 

ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur 

i sjöar och vattendrag.” (Naturvårdsverket, 2016a).  

Den myndighet som är ansvarig för att detta miljökvalitetsmål uppnås är Sveriges Geologiska 

Undersökningar (SGU). SGU har upprättat flera målmanualer, den senaste av Lång, Maxe, 

Wåhlén, & Dahlgren (2014) för att uppnå detta miljökvalitetsmål. Ett nytt uppföljningsmål i 

målmanualen är: Risk för saltvatteninträngning i brunnar. Detta uppföljningsmål har således 

ännu inte utvärderats om trenden att uppfylla målet är i positiv eller negativ riktning. Manualen 

belyser även att just inträngning av salt grundvatten är en av de största riskfaktorerna för 

försämrat brunnsvatten. Vikten av att kräva tillstånd och/eller anmälan för brunnsborrning 

beskrivs som ett av de bästa styrmedlen i områden där det finns en känd risk för 

saltvatteninträngning, för att målet ska uppnås. Det krävs dessutom en större övervakning av 

grundvattenkvalitet då den till stor del är okänd i stora delar av Sverige. Med anledning av att 

detta mål ännu inte har utretts och att det behövs ytterligare övervakning av 

grundvattenkvaliteten blir den undersökning som utförs i detta arbete extra relevant. 

 

Skarpö och Rindö ligger i Stockholms skärgård och tillhör Vaxholms kommun (se Figur 3), en av 

landets snabbast växande kommuner (Boman & Hanson, 2004). Öarna är sammankopplade med 

varandra med en bro samt via en bilfärja till Vaxön, som har broförbindelse till fastlandet. På både 

Rindö och Skarpö finns det områden som har kommunalt vatten och avlopp men majoriteten av 

de boende är anslutna till enskilda dricksvattenbrunnar och enskilt avlopp. Det finns på både 

Skarpö och Rindö ett sommarvattennät som fastighetsägare kan ansluta sig till enbart sommartid 

då vattenledningarna ligger på ett icke frostfritt djup (Vaxholms Stad, 2009). Sommarvattennätet 

är privata nät som ägs av olika samfälligheter på Rindö och Skarpö. Vattnet i nätet kommer från 

Görvälnverket i Mälaren och renas av Roslagsvatten AB innan det skickas ut i sommarvattennätet. 

Vattnet kopplas oftast på kring mitten av april för att sedan stängas av omkring mitten av oktober 

(Roslagsvatten, 2016). 

 

Figur 3. Områdeskarta över Stockholm med Skarpö och Rindö inrutat. (Källa: Google maps) 

Skarpö 

Rindö 
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På Rindö finns det kommunalt vatten på västra sidan, sydöstra samt östra sidan av ön. Övriga 

delar av Rindö som illustreras i Figur 4 har enskilda dricksvattenbrunnar. De delar som har 

kommunalt dricksvatten har det med anledning av att det varit tidigare militärt område. Området 

Vega i söder är även anslutet till kommunalt vatten trots att det inte är tidigare militärt område. 

 
Figur 4. Karta över Rindö. De blåstreckade områdena har inte tillgång till kommunalt vatten och avlopp. 

På Rindö finns det cirka 300 fastigheter med enskild dricksvattenbrunn, av dessa är det 92 

fastigheter som någon är folkbokförd på, alltså åretruntboende. Resterande fastigheter används 

således som fritidshus (Vaxholms kommuns fastighetsregister, 2016-02-02). Det finns en 

fastbefolkning på cirka 1100 personer och cirka 590 fritidsboende, av dessa är det flera som bor i 

områden med kommunalt vatten- och avloppsnät. På Rindö sker det en konstant ökning av 

antalet fastboende med 2.5 % årligen (Vaxholms Stad, 2009). Vaxholms Stad (2009) förväntar 

sig att utökningen av antalet boende på Rindö kommer ske genom att allt fler fastighetsägare 

väljer att utnyttja fritidsboenden som permanentboende och förväntar sig att 80 %, jämfört med 

dagens 65 %, av fastigheterna kommer vara permanentboende inom 20 år. Vaxholms stad har 

detaljplanelagt Rindö, det inte får byggas fler fastigheter om det inte finns möjlighet att ansluta 

till kommunalt vatten- och avloppsnät, vilket det inte gör i dagsläget på stora delar av ön. 

Kommunen har planerat att framöver bygga ut kommunalt vatten- och avloppsnät på hela Rindö, 

men det är inte fastställt när detta kommer ske. 

 

På Skarpö finns det kommunalt vatten anslutet på Björkudden och Kursgården i öster, detta med 

anledning att Systembolaget har haft verksamhet på Skarpö och då såg till att få kommunalt 

vatten till sin verksamhet. Majoriteten av Skarpö har dock enskilda dricksvattenbrunnar vilket 

illustreras i Figur 5. Det finns även kommunalt vatten i ett fåtal fastigheter längs 

Skarpöborgsbacken, Skarpöborgsvägen och Norins backe på västra delen av Skarpö. 
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Figur 5. Karta över Skarpö. De blåstreckade områdena har inte tillgång till kommunalt vatten och avlopp. 

På Skarpö finns det cirka 260 fastigheter med enskild dricksvattenbrunn. Av dessa är det 103 

fastigheter som någon är folkbokförd på, alltså åretruntboende. Resterande fastigheter används 

således som fritidshus (Vaxholms kommuns fastighetsregister, 2016-02-02).  Det finns en 

fastbefolkning på cirka 320 personer och cirka 710 fritidsboende. På Skarpö ökar den fasta 

befolkningsmängden med cirka 3.5 % årligen. På Skarpö finns det idag många fritidshus som går 

att bo i året om med misstanke att flera fritidshus används året om även om ingen är folkbokförd 

där. Skarpö är inte detaljplanelagt och det förväntas inte någon större tillbyggnad av fler 

fastigheter, däremot förväntas åretruntboende öka från dagens 45 % till 80 % inom de närmaste 

20 åren (Vaxholms Stad, 2009). Det finns i dagsläget planer på att bygga kommunalt vatten och 

avloppsnät till Skarpö, men själva utbyggnaden är fortfarande enbart i planeringsstatus.   

 

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) tillhandahåller jordartskartor, jorddjupskartor och 

berggrundskartor. Rindö och Skarpö är båda öar med små topografiska skillnader. Enligt 

jordartskartan (Appendix 1) består öarna till stor del av urberg samt av postglacial lera och delvis 

sandiga moräner. På de platser där det finns lera och morän är jordlagren generellt tunna, oftast 

under 5 meter, på några platser är jordlagren däremot upp till 20 meter enligt jorddjupskartan 

(Appendix 2). Gällande berggrunden består den huvudsakligen av sura intrusivbergarter så som 

gnejs och granit med vissa inslag av ultrabasiska bergarter så som diabas enligt berggrundskartan 

(Appendix 3). För att det ska vara en god grundvattenbildning behövs ett jordtäcke ovanpå 

berggrunden, helst i form av grus eller sand så att nederbörden kan infiltrera jordlager och sedan 

berggrunden. Tunna jordlager som framförallt består av lera och osorterad morän samt urberg 

innebär att en stor del av nederbörden rinner bort i form av ytvatten och att väldigt lite infiltreras 

i marken och berget. Sprickbildningen i granit och gnejs kan om sprickorna har kontakt med havet 

leda till ökad risk för saltvatteninträngning (Boman & Hanson, 2004).  De förutsättningar som 

finns på Skarpö och Rindö innebär således att grundvattenbildningen generellt är låg. I och med 

att grundvattenbildningen är låg och berggrunden består av en sprickig bergart där sprickorna 

kan ha kontakt med Östersjön finns det en större risk för saltvatteninträngning om uttaget av 

grundvatten blir större än nybildandet. 
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SGU mäter grundvattennivåerna för hela Sverige i 330 observationsrör två gånger varje månad. 

För varje månad presenteras en karta över grundvattennivåerna jämfört med månadens 

genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet (SGU, u.d.a). Kartan för små magasin, som är anpassad 

för enskilda brunnar har för januari 2016 i Stockholmsområdet nära normala grundvattennivåer 

samt under normala grundvattennivåer för norra Stockholmsregionen (SGU, 2016a). För februari 

och mars 2016 är det nära de normala grundvattennivåerna i Stockholmsområdet (SGU, 2016b) 

(SGU, 2016c). Under januari och februari 2016 var den generella dygnsmedeltemperaturen 

omkring samt under 0oC (SMHI, 2016a) (SMHI, 2016b) vilket medför att nederbörd föll i form 

av snö och att grundvattenbildning blev mer eller mindre obefintlig på grund av tjäle i marken. 

 

Enligt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskonter finns det idag (2016) ingen, 

sammanställning gjord på kloridmätningar i enskilda dricksvattenbrunnar på varken Skarpö eller 

Rindö. Det har inte heller hittats någon studie vid efterforskning av detta. Denna undersökning 

blir således förmodligen den första i sitt slag för detta geografiska område. Med anledning av att 

det i Vaxholms kommuns skärgård råder brist på grundvatten på många platser och att det på 

flera öar finns problem med saltvatteninträngning har kommunen beslutat att det krävs tillstånd 

för att anlägga en enskild bergborrad brunn samt enskilt avlopp (Vaxholms stad, 2008). En 

kloridanalys ska utföras på alla dricksvattenbrunnar inom 100 meter vid en tillståndsansökan för 

att få en uppfattning om hur situationen med saltvatteninträngning ser ut i området (SRMH, 

2016). Alla kloridprover från tillståndsansökningar sparas i kommunens kloridregister. I 

kloridregistret sparas även kloridmätningar från enskilda dricksvattenbrunnar som 

fastighetsägaren valt att skicka in för att få en uppfattning om sin dricksvattenkvalitet (Lindqvist, 

2016). Detta innebär att många brunnar inte finns med i kloridregistret och de som finns med är 

provtagna vid olika tillfällen vilket gör att det inte går att dra några generella slutsatser från 

kloridmätningarna i det nuvarande registret. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har övervakat kloridhalterna i enskilda dricksvattenbrunnar i 

utvalda brunnar i hela länet. 2006 utförde de en undersökning som jämför brunnsvattenkvallitet 

1981 med 2004. 1981 översteg 19 % av brunnarna en kloridhalt på 50 mg/l, 2004 översteg 26 % 

50 mg/l. Det har alltså skett en ökning vilket indikerar på att fortsatt övervakning ansågs 

nödvändig (Tunemar, 2006). 2004 utförde Länsstyrelsen i Stockholms län en undersökning av 

kloridhalten i enskilda dricksvattenbrunnar som visade att 34 % av de undersökta brunnarna i 

länet översteg kloridhalter på 50mg/l. I denna rapport framgår även att det finns ett samband 

mellan brunnens höjd över havet samt brunnsdjup och kloridhalt (Boman & Hanson, 2004).  
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Det utfördes en sökning i fastighetsregistret på samtliga fastigheter på Skarpö respektive Rindö 

inom de områden där det är känt att kommunalt vatten och avlopp inte existerar, se blåmarkerade 

områden i Figur 4 och Figur 5. Inom dessa områden utfördes en gallring av de fastigheter där det 

inte fanns någon folkbokförd, som då antogs vara fritidsfastigheter, med anledning av att denna 

provtagning utförs i februari och fritidsfastigheter då oftast inte används. Det antas att 

permanentboende har egen dricksvattenbrunn för att tillgodose sin vattenförsörjning i dessa 

områden. Efter dessa urval fanns det 103 respektive 92 fastigheter på Skarpö och Rindö som 

antogs ha egen brunn och är permanentboende. Ett informationsbrev (se Appendix 7), om denna 

undersökning och att det möjligen kommer ske en provtagning från deras dricksvattenbrunn 

under veckosluten i februari eller mars månad, skickades till dessa fastighetsägare. 

Denna metod är obeprövad på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, miljökontoret i 

Vaxholms kommun. Vid liknande undersökningar i andra områden av kommunen har det 

skickats ut en svarsblankett där fastighetsägaren ska återsända blanketten med tider då 

provtagning är möjligt. Detta brukar ge en svars- och provtagningsfrekvens på under 50 % 

(Lindqvist, 2016). Förhoppning är att metoden som används i denna undersökning ska ge en 

större provtagningsfrekvens då det krävs ett mindre arbete av fastighetsägarna. Denna metod 

kräver att fastighetsägarna av en tillfällighet var hemma vid just det tillfälle som besöket för 

provtagning utförs. 

 

Insamling av vattenprover för kloridanalys genomfördes under 6 helgdagar under februari 2016. 

Proverna togs från kökskran, utomhuskran alternativt från kran kopplad direkt till brunnen. För 

att få kloridhalter som motsvarar brunnsvattnet spolades det i kranen under ett antal sekunder 

så att prov från vatten som stått stilla i ledningarna inte togs. Provflaskan märktes med 

fastighetsbeteckning samt datum för provtagningen. Ett av vattenproverna lämnades av 

fastighetsägaren i en glasburk till miljökontoret. Det samlades in 66 samt 59 vattenprover på 

Skarpö respektive Rindö.  

 

En enkät utformades utifrån den information som ansågs vara relevant för att kunna sätta 

kloridhalterna i relationer som kan påverka saltvatteninträngning, denna finns i Appendix 4. 

Enkäten utformades tillsammans med Lindqvist (2016), miljö- och hälsoskyddsinspektör.  

Vid provtagningstillfället ombads fastighetsägaren att fylla i en enkätundersökning som innehöll 

frågor om deras brunn och upplevda egenskaper samt kvalitet på brunnsvattnet. Majoriteten av 

fastighetsägarna svarade på denna efter bästa förmåga vid provtagningstillfället medan vissa ville 

ta reda på mer information om sin dricksvattenbrunn då de var osäkra på vissa frågor och skicka 

in enkäten med ett svarskuvert till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 

 

Från enkätundersökningen erhölls det inte alltid fullständig information om fastighetsägarens 

brunn. Flera fastighetsägare var osäkra på hur gammal respektive hur djup deras brunn är, medan 

vissa fastighetsägare inte var medvetna om brunnsdjup och brunnsålder över huvud taget. För att 

komplettera denna information beställdes data ur Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU:s) 
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brunnsarkiv (kallas framöver brunnsarkivet). I brunnsarkivet finns uppgifter om enskilda 

brunnars läge och tekniska data såsom brunnsålder, jorddjup, foderrörslängd, brunnsdjup, 

dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. De flesta brunnar i 

arkivet är antigen energibrunnar (för bergvärme) eller dricksvattenbrunnar. Enligt lagen (SFS, 

1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning är den 

som yrkesmässigt borrar i syfte att utvinna grundvatten skyldig att lämna in uppgifter om när 

arbetet utfördes samt annan teknisk data så som brunnsdjup och brunnsposition.   

De data som finns i brunnsarkivet är inrapporterad av yrkesmannen som borrat brunnen. Med 

anledning av detta anses denna information mer tillförlitlig än den information som 

fastighetsägarna själva har rapporterat in via enkätundersökningen. I de fall där informationen 

från enkätundersökningen inte överensstämmer med de data som finns i brunnsarkivet har 

således SGU:s data används för brunnsdjup och brunnsålder på dricksvattenbrunnarna i denna 

undersökning. 

 

I en dricksvattenbrunn kan det förekomma halter av olika typer av saltlösningar. Det salt som är 

relevant när det gäller saltvatteninträngning från relikt grundvatten eller havsvatten är 

natriumklorid. För att mäta halten av natriumklorid används oftast kloridhalten som mätvärde 

(Boman & Hanson, 2004). I denna undersökning används därför kloridhalten som mätvärde för 

saltvattenpåverkan i enskilda dricksvattenbrunnar. 

 

Boman & Hanson (2004) diskuterar olika analysmetoder som Länsstyrelsen i Stockholms län 

anser vara lämpliga för just kloridanalyser av dricksvatten från bergborrade brunnar. Det finns 

enligt dem tre lämpliga metoder. Den första metoden sker genom mätning av vattnets 

konduktivitet, det vill säga ledningsförmåga. Med ökad salthalt i vattnet ökar vattnets 

konduktivitet. Vid mätning av konduktivitet begränsas däremot inte analysen enbart till klorid 

utan till alla salter som är lösta i vattnet. Mätningen ger dessutom enbart en ungefärlig 

uppskattning av salthalten  

Den andra analysmetoden är att proverna skickas till ett ackrediterat laboratorium som då 

analyserar proverna utifrån klorid med hjälp av spektrofotometri. Denna analysmetod har en liten 

mätosäkerhet. I detta examensarbete är det däremot ett stort antal prover (125 stycken) som då 

skulle skickas för analys av ett laboratorium. Varje provsvar hos ett ackrediterat laboratorium 

innebär en kostnad på cirka 100 kr (ex: Eurofins, 2016). Denna typ av budget finns tyvärr inte 

inom examensarbetet. 

Den tredje analysmetoden som är den metod som används i detta examensarbete är titrering med 

silvernitrat. I detta examensarbete har ”HACH test-kit model 8-P” använts. Ett reaganspulver 

med kaliumkromat och natriumbikarbonat tillsätts till vattenprovet. Vattenprovet får då en 

gulaktig färg. Detta tritreras sedan med silvernitrat. Genom att räkna antalet droppar silvernitrat 

som krävs för att lösningen ska övergå från en gulaktig färg till en rödbrun färg fås kloridhalten. 

Det finns två olika mätintervall i ”HACH test-kit model 8-P”. Inom mätintervallet 0-100 mg/l 

motsvarar varje droppe som krävs, innan färgomslaget, 5 mg/l klorid. Inom mätintervallet 0-400 

mg/l motsvarar varje droppe som krävs, innan färgomslaget, 20 mg/l klorid alltså blir 

osäkerheten större vid högre kloridhalter. Se Appendix 5 för instruktioner från tillverkaren.  

Denna metod bygger på att ett färgomslag ska identifieras okulärt för att fastställa kloridhalten. 

Det skapar en delvis subjektiv bedömning när färgomslaget sker. För att minimera detta fel har 
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alla analyser utförts av examensarbetaren med utgångspunkten att när lösningen börjar få ett 

färgomslag, vilket är tillverkarens instruktioner (se Appendix 5), har kloridhalten fastställts. 

Ett av brunnsvattenproven gav inget färgomslag inom mätintervallet 0-400mg/l. Detta prov 

spädes med avjoniserat vatten upp till 3 delar avjoniserat vatten 1 del brunnsvattenprov. För varje 

del avjoniserat vatten ökar mätinervallet men även osäkerheten då varje droppe silvernitrat 

motsvarar 80 mg/l klorid vid tre delar avjoniserat vatten (Forsgren, 1998). Vid spädning med 3 

delar avjoniserat vatten fås ett mätintervall på upp till 1600 mg/l klorid, trots detta fick provet 

inget färgomslag. Någon ytterligare spädning av provet utfördes inte då mätosäkerheten ansågs 

bli för stor. 

 

För att få data av brunnens position över havet samt avstånd till stranden har ett geografiskt 

informationssystem (GIS) program använts. Det GIS-program som har använts är Solen Pro 

v. 6.6 vilket är det GIS-program som används på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 

Detta GIS-program är baserat på MapInfo. Kartunderlaget består av skikt hämtade från 

lantmäteriet och fastighetsregistret. För höjd och avståndsmätningarna har kartskikt som 

kommer från lantmäteriet använts. För att ta fram höjddata har höjdkurvor i anslutning till 

fastigheten används, brunnens position inom fastigheten är inte känd, alltså har en medelhöjd för 

fastigheten använts. Avståndet till stranden är uppmätt med avståndsmätaren i GIS-programmet. 

För dessa mätningar har mätningen utgått ifrån mitten på fastigheten då brunnens position på 

fastigheten inte är känd. Detta ger en viss osäkerhet i mätningarna, men denna osäkerhet är inte 

ett problem då den förväntade påverkan avståndet till strandkanten har på saltvatteninträngning 

är flera tiotal meter och vad gäller brunnens topografiska position blir osäkerheten endast några 

enstaka meter jämfört med brunnsdjupen på uppemot 60-100 meter. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län (Boman & Hanson, 2004) rekommenderar att vattenprover för 

kloridanalys av enskilda dricksvattenbrunnar utförs sommartid. Detta med anledning av att 

områden med risk för saltvatteninträngning oftast består av en blandning av permanentboende 

och fritidsboende vilket medför att uttaget av vatten således blir större på sommaren när 

fritidsfastigheterna används mer frekvent. Kloridvattenproverna samlades i denna undersökning 

in under februari 2016 (vintern). Med tanke på de förhållanden som finns på Skarpö och Rindö 

med sommarvattennät som en stor andel av fastighetsägarna är kopplade till är tillfället för 

kloridprovtagningen förhållandevis bra då samtliga permanentboende under denna period 

använder sig av vatten från sin enskilda dricksvattenbrunn och uttaget av grundvatten således 

kan vara större eller åtminstone jämförbart med sommartid på dessa öar.  

Insamlingen av kloridvattenproverna byggde på att fastighetsägarna hade möjlighet att avsätta 

tid för att ett vattenprov skulle tas vid just det tillfälle som den fastigheten besöktes. Alltså har det 

blivit ett visst bortfall på grund ut av att vissa fastighetsägare inte var anträffbara vid upprepade 

försök att hämta ett vattenprov.  

Denna undersökning har utförts i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 

(SRMH), det vill säga Täby kommuns och Vaxholms kommuns gemensamma miljökontor. Vid 

insamlingen av vattenprover och enkätundersökning kan detta ha varit både positivt och negativt 

för examensarbetet beroende på fastighetsägarnas tidigare relation till kommunen. 

Vid provtagningstillfället utfördes det en enkätundersökning som baseras på att fastighetsägarna 

har kunskap om sin brunn. En del av denna information finns även i SGU:s brunnsarkiv och går 
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då att verifiera medan många brunnar inte finns i detta arkiv. Således antas att den information 

som fastighetsägarna har angett för sin brunn är korrekt i de fall den inte går att verifiera.  
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Av de totalt 195 fastigheterna, 103 och 92 fastigheter på Skarpö respektive Rindö samlades det in 

totalt 125 vattenprover och enkätundersökningar. 66 respektive 59 från Skarpö och Rindö (se 

Tabell 2). Vissa brunnar delas av flera fastigheter, på Skarpö är det 9 brunnar som delas av flera 

fastigheter. På dessa brunnar återfinns ytterligare 7 permanent- och 3 fritidsfastigheter. På Rindö 

är det 2 brunnar som delas av flera fastigheter, där återfinns 2 permanentfastigheter. Detta 

innebär att på de 125 enskilda dricksvattenbrunnarar finns 134 (73 på Skarpö och 61 på Rindö) 

permanentfastigheter och 3 fritidsfastigheter (på Skarpö) som utnyttjar brunnsvattnet. Detta 

resulterar i att utav de fastigheter som antogs ha egen brunn ingår 71 % av fastigheterna på Skarpö 

och 66 % på Rindö i denna undersökning. Alltså ingår 69 % av permanentfastigheterna på båda 

öarna, som antas ha egen brunn, i denna undersökning.  

Tabell 2. Redovisar hur väl fastighetsägarna känner till information om sin brunn samt om det finns 
information om brunnarna i SGU:s brunnsarkiv. 

 

 

Av de undersökta brunnarna var det 77 % av fastighetsägarna som angav ett brunnsdjup och  

81 % som angav en brunnsålder för sin brunn i enkätundersökningen, vilket presenteras i Tabell 

2. Detta innebär att 23 % samt 19 % av de tillfrågade fastighetsägarna inte känner till djup 

respektive ålder på sin dricksvattenbrunn. Det är oftast samma fastighetsägare som varken 

känner till brunnsdjup eller brunnsålder för sin dricksvattenbrunn (se Appendix 6 för rådata). 

Av de totalt 125 brunnar, 66 respektive 59 brunnar på Skarpö och Rindö som ingår i denna 

undersökning fanns en knapp tredjedel (30 %), 20 respektive 18 registrerade i SGU:s brunnsarkiv 

(Tabell 2). 70 % av dricksvattenbrunnarna i denna undersökning saknas således i brunnsarkivet. 

Enligt lagen (SFS, 1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och 

brunnsborrning är ”den som yrkesmässigt borrar […] i syfte att tillgodogöra sig grundvatten 

[…] skyldiga att till Sveriges geologiska undersökning skriftligen lämna redogörelse för arbetet 

och dess resultat”. Denna lag trädde i kraft 1975, alltså förväntas de brunnar som borrades innan 

1975 inte finnas i brunnsarkivet. Enligt fastighetsägarna är det endast 20 av brunnarna (16 %) 

som är äldre än 41 år, alltså borrades innan 1975. Detta innebär att 54 % av dricksvattenbrunnarna 

borrades efter 1975 och inte anmäldes till SGU vi borrtillfället således har den som borrat brunnen 

inte följt befintlig lagstiftning vid tillfället för borrningen.  

Vid utförandet av enkätundersökningen uppfattades en del av fastighetsägare osäkra på 

brunnsdjup och brunnsålder för sin dricksvattenbrunn då flera angav att de ”trodde” att brunnen 

var en viss ålder och ett visst djup. För de dricksvattenbrunnar där fastighetsägaren har uppgett 

brunnsdjup och brunnsålder som även finns inrapporterade i SGU:s brunnsarkiv har det varit 

möjligt att verifiera korrektheten i de uppgifter fastighetsägarna har lämnat om sin 

dricksvattenbrunn. Datan som är inrapporterad i brunnsarkivet är från en yrkesman. Därför 

antas den ha större tillförlitlighet än informationen från de nuvarande fastighetsägarna. I Figur 6 

Totala 

antalet 

brunnar

Finns i 

brunns-

arkivet

Finns inte 

i brunns-

arkivet

Känner till 

brunnsdjup

Känner inte 

till 

brunnsdjup

Känner till 

brunnsålder

Känner inte 

till 

brunnsålder

Skarpö 66 20 46 53 13 55 11

Rindö 59 18 41 43 16 46 13

Totalt 125 38 87 96 29 101 24

Andel (%) 30 70 77 23 81 19
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går det att utläsa skillnaden mellan det brunnsdjup som fastighetsägarna har angett i 

enkätundersökningen och det som finns registrerat i brunnsarkivet. För tre respektive en av 

brunnarna på Skarpö respektive Rindö överensstämmer brunnsdjupen exakt. Majoriteten av 

fastighetsägarna har uppgett brunndjup som skiljer sig mindre än 10 meter från de i 

brunnsarkivet. Däremot har fyra samt tre fastighetsägare för Skarpö respektive Rindö uppgett 

brunnsdjup som skiljer sig mer än 20 meter från de i brunnsarkivet. Flera av dessa skiljer sig 

markant ifrån värdena i brunnsarkivet med en skillnad på uppemot: 34, 35, 52, 55, & 73 meter (se 

Appendix 6 för rådata). I Figur 7 presenteras skillnaden mellan den brunnsålder som 

fastighetsägarna har angett och som finns registrerad i brunnsarkivet. För brunnsålder 

överensstämmer det som fastighetsägarna har angivit bättre än för brunnsdjup med det som finns 

i brunnsarkivet. För de flesta brunnar skiljer brunnsåldern 0 år eller 1-5 år. Även här finns det 

dock större skillnader, framförallt på Skarpö, där den största skillnaden 20 år. 

 

Figur 6. Skillnad i brunnsdjup mellan fastighetsägare och SGU:s brunnsarkiv. 

 

 

Figur 7. Skillnad i brunnsålder mellan fastighetsägare och SGU:s brunnsarkiv. 

Med anledning av att den data som finns i brunnsarkivet är inrapporterad av yrkesmän vid 

borrtillfället medan den från enkätundersökningarna är vad fastighetsägarna har för kunskap om 

sin brunn, som oftast är flera decennier gammal. Kommer den information som finns i 
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brunnsarkivet användas framöver för brunnsdjup och brunnsålder. För de brunnar där det inte 

finns någon information i brunnsarkivet används den information som fastighetsägarna har 

angivit med vetskapen om att denna information kan innehålla sådana fel som presenteras i Figur 

6 och Figur 7. 

 

På vattnet i Östersjön togs det tre vattenprover i anslutning till Rindö och Skarpö; (1) Rindös 

västra färjeläge, (2) precis söder om Skarpöbron och (3) precis norr om Skarpöbron. Dessa prover 

skickades till ett ackrediterat analyslaboratorium (Eurofins, 2016), då tritreringsmetoden som 

användes för brunnsvattenproverna i detta arbete har för lågt mätintervall. Dessa prover 

uppmätte kloridhalter på 1400, 1500 och 1600 mg/l med en mätosäkerhet på 10 %. Om någon 

brunnsägare enbart får in Östersjövatten i sin dricksvattenbrunn är det således halter i denna 

storleksordning som kan förväntas.  

Kloridhalterna i det relika grundvattnet borde vara högre än för Östersjön då de härstammar från 

Littorinahavet som hade en högre kloridhalt. Det har inte hittats några värden i litteratur eller 

skett provtagning på kloridhalt för det relika grundvattnet. Som har nämnts under 

bakgrundsdelen finns det en gränszon med en blandning av sött och salt vatten som kan vara flera 

tiotals meter tjock (Pool & Carrera, 2011) alltså borde kloridhalterna i de provtagna 

dricksvattenbrunnarna ha betydligt lägre halter än de för Östersjön eller det relikt salta 

grundvatten.  

 

Resultatet av de 125 vattenprover från enskilda dricksvattenbrunnar som har analyserats utifrån 

kloridhalt går att utläsa i Tabell 3. Av dessa har totalt 37 % förhöjda halter av klorid (≥50 mg/l). 

Majoriteten av brunnarna har således uppmätta kloridhalter som inte tyder på 

saltvattenpåverkan.  25 % av brunnarna har kloridhalter mellan 50 och 99 mg/l, 8 % mellan 100 

och 299 mg/l och uppfyller således det tekniska riktvärdet enligt Livsmedelsverket (se Tabell 1). 

4 % av brunnarna har kloridhalter ≥300 mg/l och uppfyller det estetiska riktvärdet. De som 

dricker av detta vattnen borde uppleva smaken av salt på sitt brunnsvatten, då smakgränsen för 

klorid går vid 300 mg/l. Det var ingen av fastighetsägarna, enligt enkätundersökningen, som 

upplevde att sitt dricksvatten smakade salt.  

 

Tabell 3. Totalt antal saltpåverkade brunnar på Skarpö och Rindö. *En brunn på Rindö har en kloridhalt 
på 15 mg/l och ingår i detta intervall. 

 

I Figur 8 presenteras en karta där det går att utläsa den geografiska fördelningen av kloridhalter 

i de analyserade dricksvattenbrunnarna på Skarpö. I kartan går det att utläsa att den södra delen 

mg/l                       

Cl

Antalet 

brunnar

Antalet 

brunnar

Antalet 

brunnar

20-49* 38 58 58 41 69 69 79 63 63

50 till 99 17 26 14 24 31 25

100 till 299 7 11 3 5 10 8

≥300 4 5 1 2 5 4

Totalt 66 100 100 59 100 100 125 100 100

Andel (%)

37

Totalt

42

Andel (%)

31

Skarpö Rindö

Andel (%)
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av ön (mellan Skarpöby och Grvuhålet) inte har problem med saltvatten i dricksvattenbrunnarna 

medan den västra och framförallt sydvästra delen av Skarpö har flera brunnar med förhöjda 

kloridhalter. Även på östra delen av Skarpö är flera brunnar påverkade av saltvatten. På Skarpö 

är det 42 %, av de brunnar som har provtagits, som har kloridhalter på sitt dricksvatten som anses 

påverkat av saltvatten (≥50 mg/l). Den högsta uppmätta kloridhalten på Skarpö är >1600 mg/l 

medan det lägsta är 20 mg/l. De framtida beräkningarna sker utan extremvärdet på >1600 mg/l 

då detta värde skiljer sig så pass mycket från andra värden att det anses som extraordinärt. Av de 

med förhöjda kloridhalter på Skarpö har 62 % kloridhalter mellan 50-99 mg/l, totalt är det 4 

brunnar (5 %) som har halter över 300 mg/l och således borde uppleva att brunnsvattnet smakar 

salt. 

 

 

Figur 8. Karta över geografisk fördelning av kloridhalter på Skarpö. Grön <50mg/l, gul, 50-99mg/l, 
orange 100-299mg/l och röd ≥300mg/l. 

I Figur 9 presenteras en karta där det går att utläsa den geografiska fördelningen av kloridhalter 

i de analyserade dricksvattenbrunnarna på Rindö. I kartan går det att utläsa att det är flera 

brunnar på den nordöstra delen av ön samt några på sydvästra delen av ön som har förhöjda 

kloridhalter (≥50 mg/l) i sitt brunnsvatten. På Rindö är det 31 % av brunnarna, som har 

provtagits, som har kloridhalter på sitt dricksvatten som anses påverkat av saltvatten (≥50 mg/l). 

Det högsta uppmätta kloridvärdet är 300 mg/l medan det lägsta är 15 mg/l. På Rindö har en av 

brunnarna kloridhalter under 20 mg/l medan enbart en brunn har kloridhalt på 300 mg/l och 

således borde uppleva att dricksvattnet smakar salt. 

Enligt Knutsson och Morfeldt (2002) ligger bakgrundshalterna av klorid på grundvatten i Sverige 

<20 mg/l, av de analyserade vattenproverna på Skarpö har ingen kloridhalter under 20 mg/l 

medan ett prov på Rindö har det alltså är samtliga brunnar på något sätt påverkade av saltvatten.  
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Figur 9. Karta över geografisk fördelning av kloridhalter på Rindö. Grön <50mg/l, gul, 50-99mg/l, 
orange 100-299mg/l och röd ≥300mg/l. 

 

En äldre borrad brunn kan vara sämre tätad i borrhålet vilket ökar risken för att föroreningar kan 

läcka in, framförallt marknära föroreningar så som humusämnen. Enligt grafen i Figur 10 är det 

däremot svårt att se ett samband mellan kloridhalt och ökad brunnsålder.  

 

 

Figur 10. Kloridhalt jämfört med brunnsålder på Skarpö och Rindö. 

 

I Tabell 4 går det att utläsa att 52 % av dricksvattenbrunnarna som är mellan 30-59 år har en 

förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l). Av de brunnar som är yngre än 30 år har 24 % av brunnarna en 

förhöjd kloridhalt. För brunnar över 60 år har inte någon brunn förhöjd kloridhalt. Utav de 7 

brunnarna över 60 år gamla är 3 brunnar grunda och har ett brunnsdjup under 30 meter. Det 

finns alltså ett samband mellan förhöjd kloridhalt i dricksvattenbrunnen och brunnsålder även 

om detta inte innebär att det finns en trend att äldre brunnarna har högre kloridhalter än de 

yngre. Att kloridhalten är förhöjd innebär att dessa brunnar är påverkade av saltvatten enligt 

Livsmedelsverket definition (Livsmedelsverket, 2014). 
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Tabell 4. Andelen brunnar som har en förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l) uppdelat i olika brunnsålder. 

 

 

Brunnsdjup eller rättare sagt pumpens intagsdjup för dricksvatten i brunnen bör ha en inverkan 

på kloridhalten i brunnsvattnet. Om grundvatten tas från ett större djup är uttaget närmare botten 

på den söta grundvattenlinsen, om det utgås ifrån Ghyben-Herzbergprincipen, och således även 

närmare toppen på den salta grundvattenlinsen. På Rindö och Skarpö med sina kristallina 

bergarter finns både det söta och det salta grundvattnet i sprickor. Om en spricka som går ner i 

det salta grundvattnet eller har kontakt med Östersjön är trycksatt och träffas vid borrtillfället av 

brunnen kan vattnet i brunnen bli påverkat av saltvatten även på grundare djup då det kan välla 

in saltvatten genom sprickan. I enkätundersökningen (Appendix 4) frågades fastighetsägarna om 

vilket djup de tog ut sitt vatten. Svarsunderlaget var lågt, de som angav något trodde oftast att 

uttaget var på samma djup som brunnen var borrad till. Med anledning av detta har brunnsdjup 

från enkätundersökning och brunnsarkivet samt uppmätt höjd över havet använts för att beräkna 

brunnsdjup under havsytan.  

 
Tabell 5. Andelen brunnar med förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l) i förhållande till brunnsdjup under 
havsytan för Skarpö och Rindö. 

 

 

Enligt Tabell 5 är det 31 % av brunnarna som har ett brunnsdjup <40 meter under havsytan som 

är saltvattenpåverkade. 37 % av brunnarna med brunnsdjup på 40-79 meter och 27 % av 

brunnarna med över 80 meters brunnsdjup under havsytan som har en förhöjd kloridhalt. Dessa 

skillnader beror antagligen på slumpen då det vid grunt brunnsdjup (<40 m) är en mindre andel, 

vid något djupare (40-79 m) en större andel och vid ett djupt brunnsdjup (≥80 m) är en mindre 

andel av brunnarna som är saltvattenpåverkade. I Figur 11 går det inte att se något direkt samband 

mellan brunnsdjup under havsytan och kloridhalt eller förhöjda kloridhalt för de brunnar som 

ingår i denna undersökning.  

Brunnsålder 

(år)

Totalt antalet 

brunnar

Antalet brunnar med 

förhöjd kloridhalt

Andel brunnar med 

förhöjd kloridhalt (%)

0-29 54 13 24

30-59 46 24 52

≥60 7 0 0

Brunnsdjup 

under 

havsytan (m)

Totalt antalet 

brunnar

Antalet brunnar 

med förhöjd 

kloridhalt

Andel med 

förhöjd 

kloridalt (%)

<40 32 10 31

40-79 62 23 37

≥80 11 3 27
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Figur 11. Kloridhalt i förhållande till brunnsdjup under havsytan för Skarpö och Rindö. 

 

En brunn som är närmare strandkanten har större förutsättning för att få saltvatteninträngning 

från Östersjön. Rindö och Skarpö består av sprickiga berggrunder vilket medför att sprickor som 

har kontakt med Östersjön kan leda saltvatten längre inåt land (Boman & Hanson, 2004). Tabell 

6 visar att för brunnar på ett avstånd under 100 meter från strandlinjen är 67 % samt 30 % av 

brunnarna påverkade av saltvatten (förhöjd kloridhalt) på Skarpö respektive Rindö. För brunnar 

som har ett avstånd på 100-299 meter från stranden är 27 % respektive 22 % saltvattenpåverkade. 

För brunnar över 300 meter från strandkanten är 57 % respektive 47 % påverkade av saltvatten. 

I Figur 12 finns det en graf som jämför kloridhalten med brunnens avstånd till stranden. I denna 

graf går det att utläsa att både brunnar nära stranden och brunnar längre ifrån stranden har höga 

halter av klorid i brunnsvattnet, alltså hittas det inget direkt samband mellan brunnens avstånd 

till strandkanten och kloridhalten för de undersökta brunnarna. 

Tabell 6. Andelen brunnar med förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l) i förhållande till brunnens avstånd till 
stranden på Skarpö och Rindö. 
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Figur 12. Kloridhalt i förhållande till brunnens avstånd till strandkanten på Skarpö och Rindö. 

Vattenförbrukning i mått av m3/år mäter fastighetsägare generellt med en vattenmätare i de fall 

där det finns behov att mäta vattenförbrukning, för att exempelvis veta hur mycket vatten de ska 

betala för. I de fall fastighetsägaren har enskild dricksvattenbrunn finns det oftast ingen 

anledning för fastighetsägaren att mäta hur mycket vatten som förbrukas vilket innebär att de 

flesta fastighetsägare med enskild dricksvattenbrunn saknar vattenmätare. Det mått på 

vattenförbrukning som kommer användas i denna rapport är antalet personer som använder 

brunnen vilket har hämtats in via enkätundersökningen. 

Enligt Tabell 7 finns det ett samband mellan antalet boende som använder brunnen och hur stor 

andel som har förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l). Däremot minskar andel brunnar med förhöjd 

kloridhalt när antalet boende per brunn överstiger 4, det är förhållandevis få brunnar som har 

fler än 4 boende som utnyttjar brunnen vilket medför ett mindre dataunderlag och en större 

osäkerhet i resultaten. Enligt grafen i Figur 13 finns det ett direkt samband mellan antalet boende 

per brunn och kloridhalten i brunnen även om sambandet inte är jättestarkt.  

Tabell 7. Antalet boende per brunn jämfört med andelen brunnar som har förhöjd kloridhalt (≥50 mg/l). 
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Figur 13. Kloridhalt i förhållande till antalet boende per brunn på Skarpö och Rindö. 

På både Skarpö och Rindö finns det ett dricksvattennät med kommunalt vatten som kan utnyttjas 

av mer eller mindre alla fastighetsägare som har enskild dricksvattenbrunn. Detta nät är dock inte 

på ett frostfritt djup utan kan användas endast från omkring mitten av april till omkring mitten 

av oktober (Roslagsvatten, 2016). Utifrån enkätundersökningen samlades det in information om 

vilka fastighetsägare som var anslutna till sommarvattennätet. Vissa fastighetsägare angav att de 

var anslutna till nätet men enbart använde vattnet till bevattning utomhus, dessa anses då ej 

anslutna till sommarvattennätet. Dricksvattenproverna samlades in under februari månad, 

samtliga fastigheter använde enbart sitt brunnsvatten vid provtagningstillfället. 

I Tabell 8 presenteras medel-, medianvärden samt andel av fastigheter som har förhöjda halter 

av klorid (≥50 mg/l) i sina dricksvattenbrunnar och huruvida de har sommarvatten eller inte. 

Gällande andelen fastigheter med förhöjd kloridhalt, som anses ha brunnsvatten som är 

saltvattenpåverkat, är det 49 % respektive 37 % på Skarpö och Rindö av de som inte är anslutna 

till sommarvattennätet jämfört med 29 % för både Skarpö och Rindö av de som är anslutna till 

sommarvattennätet. Medel- och medianvärdena skiljer sig väldigt lite mellan de som har och de 

som inte har sommarvatten. 

Tabell 8. Om fastigheten är ansluten till sommarvattennätet samt andelen brunnar som har förhöjd 
kloridhalt (≥50 mg/l). 

 

 

Det finns tidigare mätningar av kloridhalten för 80 av de 125 provtagna brunnarna, 41 av 66 på 

Skarpö och 39 av 59 på Rindö. De tidigare mätningarna finns registrerade i Vaxholms kommuns  
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Figur 14. Skillnad i kloridhalt (mg/l) jämfört med tidigare mätningar. En positiv föränding innebär att 
kloridhalt har ökat, en negativ förändring att kloridhaltne har minskat. Rindö är upptill och Skarpö 
nertill. Extremvärdet på -1035 (längst ner) fortsätter utanför skalan. 
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kloridregister. Kloridregistret baseras på vattenprover som är inskickade av fastighetsägarna till 

ett ackrediterat analyslaboratorium som sedan har rapporterat halterna till kommunen.  Dessa 

analyser är dock utförda vid olika tillfällen. Vattenproverna är tagna mellan åren 1993 och 2015. 

Proverna är även ifrån olika säsonger på året (se Appendix 6 för rådata). Grundvattennivåerna 

variera under året med mer grundvatten under hösten och våren då det är mer nederbörd och en 

liten avdunstning samt mindre grundvatten på sommaren och vintern då vattnet avdunstar innan 

det når grundvattnet eller inte kan tränga ned i marken på grund av tjäle.  

I Figur 14 går det att utläsa att de flesta fastighetsägare har fått en högre kloridhalt i sin 

dricksvattenbrunn i denna undersökning jämfört med den tidigare mätningen. Vissa av 

förändringarna är enbart ±5-10 mg/l vilket är en så pass liten förändring att den kan bero på 

mätosäkerhet samt säsongsvariationer i grundvattennivåer. För brunnarna där kloridhalten har 

ökat är det dessutom generellt en större förändring jämfört med för de där kloridhalten har 

minskat. Detta indikerar alltså att kloridhalterna i dricksvattenbrunnarna på Skarpö och Rindö 

har ökat över tid. Med tanke på att grundvattennivåerna varierar över tid är risken för att 

saltvatten ska påverka brunnsvattnet förmodligen inte är de samma när de tidigare proverna togs 

som för denna undersökning, detta diskuteras ytterligare under rubriken diskussion. 
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I och med att det inte bokades tid för provtagningstillfället blev det i denna undersökning en 

större slumpfaktor om fastighetsägaren var hemma när deras fastighet besöktes för provtagning. 

De flesta fastigheter besöktes däremot ytterligare en gång om de inte var hemma vid första 

provtagningsförsöket. I denna undersökning finns det ett bortfall på cirka 30 %. Det största 

bortfallet beror på att fastighetsägaren inte var hemma vid upprepade försök till 

provtagningstillfällen. Det har även skett ett bortfall med anledning av att vissa fastighetsägare 

inte ville eller ansåg sig ha tid att medverka. Slumpen att fastighetsägaren inte var hemma är den 

faktor som medfört det största bortfallet. Bortfallet kan på något sätt ha påverkat resultatets 

utfall, men med tanke på att nästan 70 % av fastigheterna ingår i denna undersökning kan det 

förväntas att de dricksvattenbrunnar som inte är med i undersökningen har liknande kloridhalter.  

Svarsfrekvensen i denna undersökning på 69 % anses som en bra svarsfrekvens jämfört med 

tidigare examensarbeten på ett likande tema som har utförts i samarbete med Vaxholms kommun 

på Tynningö och Ramsö, två öar med liknande förhållanden som Skarpö och Rindö, har fått 

svarsfrekvenser på 49 % (Holmstedt, 2008) och 46,5 % (Söderholm, 2015). En anledning till att 

svarsfrekvensen har varit högre i denna undersökning kan vara metoden för insamlingen av 

vattenprover. I denna undersökning skickades det ut ett informationsblad (se Appendix 7) om att 

fastigheten kan komma att besökas för vattenprovtagning till ett examensarbete. I de tidigare 

undersökningarna skickades ett formulär ut som krävde att fastighetsägaren skickade tillbaka 

formuläret med passande tider för provtagningen. Metoden i denna undersökning krävde således 

mindre ansträngning från fastighetsägaren. Att svarsfrekvensen är högre i denna undersökning 

jämfört med tidigare examensarbeten ger en mer heltäckande bild av hur det ser ut med 

kloridhalterna i enskilda dricksvattenbrunnar för hela undersökningsområdet. 

 

Det totala dataunderlaget för brunnsdjup och brunnsålder från fastighetsägarna var 

förhållandevis högt, 77 % respektive 81 %. Däremot visade det sig att vid en jämförelse med SGU:s 

brunnsarkivs om brunnsdjup och brunnsålder finnas en skillnad för vissa brunnar. För de 

brunnar som fanns i brunnsarkivet har det gått att korrigera dessa skillnader men för de brunnar 

som inte finns med i brunnsarkivet kan det inte sägas något om hur korrekta de uppgifterna är. 

Uppgifterna från fastighetsägarna kan däremot antas ha jämförbara skillnader mot det korrekta 

uppgifterna som det har illustrerats i Figur 6 och Figur 7. Dessa osäkerheter i dataunderlaget ger 

en viss svaghet i studien, de flesta avvikelser är dock förhållandevis små (<15 meter & < 5 år), 

samtidigt som några enstaka av avvikelserna är uppemot 50-70 meter för brunnsdjupet.  

Att omkring 20 % av fastighetsägarna inte hade kunskap om sin brunn djup och dess ålder var ett 

oväntat resultat. Anledningen till att vissa brunnsägare inte har bättre kunskap om sin brunn är 

svårt att veta. En av anledningarna kan vara att brunnen redan fanns på fastigheten innan den 

köptes av nuvarande fastighetsägare och att de själva inte har haft möjlighet att ta reda på 

egenskaper hos sin brunn då den informationen saknas eller inte förmedlades från tidigare 

fastighetsägare. Det kan också vara så att brunnen borrades för länge sedan och att 

fastighetsägaren inte kommer ihåg dess djup och ålder. En annan anledning som framkom från 

fastighetsägarna, muntligen vid provtagningstillfället, var att flera fastighetsägare inte verkade ha 

intresse i att behöva veta någonting om sin brunn så länge de upplevde att vattnet hade god 

kvalitet. 

Enligt lagen (SFS, 1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och 

brunnsborrning är ”den som yrkesmässigt utför borrning, rördrivning, grävning eller liknande 

arbete i syfte att undersöka förekomst av grundvatten eller i syfte att tillgodogöra sig 
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grundvatten eller värme ur berget skyldig att till Sveriges geologiska undersökning skriftligen 

lämna redogörelse för arbetet och dess resultat.” Detta innebär att samtliga dricksvattenbrunnar 

borrade efter 1975, när lagen trädde i kraft, borde finnas registrerade i SGU:s brunnsarkiv. I denna 

undersökning finns trots detta drygt 50 % av de provtagna brunnarna inte med i brunnsarkivet. 

Med tanke på att denna lag gällt sedan 1975 borde de som yrkesmässigt borrar 

dricksvattenbrunnar känna till att de är skyldiga att lämna in uppgifter till SGU. Med tanke på att 

andelen som inte finns registrerade är så pass hög behövs det förmodligen ytterligare samt 

tydligare information till de yrkesmän som utför borrning att de är skyldiga att rapportera till 

SGU när de utför den. Enligt § 6 i samma lag (SFS, 1975:424) kan ”den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet eller lämnar oriktig uppgift dömas […] 

till böter. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av Sveriges geologiska undersökning”. 

Detta innebär att SGU har möjlighet att väcka åtal mot de som borrar dricksvattenbrunnar och 

inte lämnar uppgifter. Problemet är att om den som borrar inte lämnar uppgifter till SGU så har 

SGU inte vetskapen om att en borrning för att utvinna grundvatten har förekommit och kan då 

inte lagföra den yrkesmannen.  

Ett fullständigt register över enskilda dricksvattenbrunnar skulle underlätta för kommuners 

tillsynsarbete samt miljöarbetet i stort i Sverige. Kommunen har möjlighet enligt 9 kap. 10 § i MB 

att införa anmälningsplikt på redan befintliga dricksvattenbrunnar i kommunen. Detta är ett 

effektivt sätt att få ett register över samtliga brunnar i kommunen och på så sätt ha möjlighet att 

ytterligare undersöka brunnarnas standard och vattenkvalitet.  

 

I denna undersökning har 37 % av de undersökta brunnarna uppdelat på 31 % på Rindö och 42 % 

på Skarpö kloridhalter ≥50 mg/l. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvatten-

försörjning är detta den gräns som indikerar påverkan av salt grundvatten. Riktvärdet för klorid 

är däremot 100 mg/l vilket innebär att det är detta värde som presenteras av analysföretagen för 

fastighetsägare som provtar sitt vatten. 2/3 av de brunnar med kloridhalter ≥50 mg/l har 

kloridhalter <100 mg/l, alltså har de inte uppfyllt riktvärdet  och om de har skickat in prover för 

analys själva vet de antagligen inte om att de har ett vatten som är påverkat av salt grundvatten.  

Tidigare examensarbeten visar att 31% (Holmstedt, 2008) respektive 24 % (Söderholm, 2015) av 

brunnarna på Tynningö, Vaxholms kommun, har kloridhalter ≥50 mg/l i sina dricksvattenbrunn. 

Holmstedt (2008) har även utfört en undersökning på Ramsö, Vaxholms kommun, där 21 % av 

brunnarna hade kloridhalter ≥50 mg/l. Holmstedt (2008) utförde sin provtagning sommartid 

medan Söderholm (2015) utfördes under vintern, båda med normala grundvattennivåer. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (Boman & Hanson, 2004) har utfört en övervakning av andelen 

dricksvattenbrunnar med kloridhalter ≥50 mg/l i riskområden för saltvatteninträning i 

Stockholms län som presenteras i Tabell 9. I länsstyrelsens undersökning var grund-

vattennivåerna under de normala till mycket under de normala och vattenproverna tagna under 

juli och augusti vilket innebär att det är ännu större risk för saltvatteninträning vid den 

provtagningen än i februari 2016. Andelen brunnar med kloridhalter ≥50 mg/l är högre på Skarpö 

och Rindö enligt denna undersökning jämfört med tidigare presenterade områdena förutom 

Saltarö och Norra Lagnö i Länsstyrelsen i Stockholms läns undersökning. Anledningen till att 

Skarpö och Rindö har en större andel brunnar med högre kloridhalt jämfört med andra områden 

ligger utanför denna undersökning att utreda men det bör hållas i åtanke att så många som 31 % 

respektive 42 % av de undersökta brunnarna på Rindö och Skarpö har kloridhalter som anses 

påverkade av salt grundvatten. 
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Tabell 9. Kloridhalter i länsstyrelsens undersökning från 2003 (Boman & Hanson, 2004). 

 

I kartorna över den geografiska fördelningen av kloridhalter på Skarpö och Rindö (Figur 8 & Figur 

9) kan utläsas att de brunnar som har förhöjda kloridhalter oftast ligger i närheten av andra 

brunnar som också har förhöjda kloridhalter. På flera platser finns det till och med en brunn med 

mycket förhöjda kloridhalter och sedan flera brunnar runt omkring med lägre kloridhalter som 

fortfarande är förhöjda. Alltså är det inte enbart den enskilda brunnsägaren som blir påverkad 

om den egna brunnen blir saltvattenpåverkad utan brunnar i närheten kan också få förhöjda 

halter av klorid om deras granne har ett för stort uttag av sött grundvatten. På en plats där det 

finns risk för att grundvattnet blir saltvattenpåverkat, så som Rindö och Skarpö, är det således 

viktigt att alla brunnsägare är varsamma med uttaget ur grundvattenmagasinet då det räcker med 

att en fastighetsägare har ett för stort uttag för att hens närmaste grannar också kan få ett 

brunnsvatten som har förhöjda kloridhalter.  

På södra delen av Skarpö finns det ett område med brunnar där alla har kloridhalter <50 mg/l 

(Figur 8). Enligt berggrundskartan i Appendix 3 finns det i detta område en ultrabasisk 

berggrund. Basiska bergarter har oftast mindre sprickbildning än sura intrusiva bergarter så som 

granit och gnejs (Knutsson & Morfeldt, 2002) som annars dominerar på Skarpö. I och med den 

sämre sprickbildningen finns det oftast mindre grundvatten i berget, men detta innebär också att 

det finns färre sprickor som är i kontakt med det salta underliggande grundvattnet. Den sydvästra 

delen av Skarpö där samtliga brunnar har en kloridhalt >50 mg/l är det små topografiska 

skillnader och fastigheterna ligger enstaka meter över havsytan vilket innebär att 

grundvattenytan inte kan ligga så högt ovan havsytan. Enligt Ghyben-Herzbergprincipen blir då 

även djupet på det söta grundvatten mindre, vilket ökar risken för saltvatteninträngning. På 

Rindö går det inte att med hjälp av topografin eller geologin att förklara de områden med förhöjda 

kloridhalter utan det verkar vara lokala variationer i exempelvis vattenuttaget som påverkar 

kloridhalten. 

På Skarpö är det, enligt Tabell 3, en större andel än på Rindö, av de brunnar som har provtagits, 

som har förhöjda halter av klorid. Det finns även flera som har halter ≥300 mg/l. Skarpö är en 

mindre ö till ytan än Rindö. Rindö har stora områden som inte är bebodda, med anledning av 

detta ligger fastigheterna närmare varandra på Skarpö, jämfört med Rindö, vilket skapar ett 

större grundvattenuttag på en mindre yta. Då Skarpö är en mindre ö är det även fler fastigheter 

som ligger närmare strandkanten och då ökar risken att få saltvatteninträngning från Östersjön. 

På Rindö finns det även flera områden som är anslutna till kommunalt vatten (se Figur 4) och då 

inte har ett grundvattenuttag, vilket medför att det för hela ön finns ett större grundvatten-

magasin jämfört med antalet som utnyttjar magasinet. 

Ett krav i grundvattendirektivet (EG, 2006/118) är att för områden som är påverkade av 

saltvatteninträngning ska en god vattenstatus uppnås samt negativa trender motverkas. Med 

anledning av detta har Vaxholms kommun ett ansvar att motverka förhöjda kloridhalter i enskilda 

dricksvattenbrunnar i kommunen. Kommunen har i dagsläget redan planer på att bygga ett 
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kommunalt åretruntvattennät till Rindö och Skarpö. Med anledning av att en så stor andel har 

brunnar som är saltvattenpåverkade och grundvattendirektivets krav borde kommunen prioritera 

denna fråga ytterligare. 

På Skarpö finns det en provtagen brunn där kloridhalten uppmättes till minst 1600 mg/l. 

Mätintervallet för analysmetoden sträcker sig till 400 mg/l men, enligt tidigare kommunikation 

med leverantören av analysverktygen (Forsgren, 1998), späddes provet med tre delar avjoniserat 

vatten för att komma till en detektionsgräns på uppemot 1600 mg/l, provet gav fortfarande inget 

utslag. Provet späddes inte ytterligare då osäkerheten i resultatet ansågs bli för stor. Alltså har 

detta prov en kloridhalt på minst 1600 mg/l, hur mycket mer är okänt. Brunnen där detta prov 

togs ligger cirka 30 meter från Östersjön i ett låglänt område bara någon enstaka meter över 

vattenytan. Denna fastighetsägare har alltså med största sannolikhet fått in Östersjövatten i sin 

dricksvattenbrunn då kloridhalten ligger i liknande storleksordning som Östersjövatten. 

Fastighetsägaren för denna fastighet kände till att brunnen har höga kloridhalter sedan flera år 

tillbaka och utnyttjar inte brunnen som dricksvatten utan hade dunkar med färskvatten för sin 

dricksvattenförsörjning och har således ett mindre uttag av sitt brunnsvatten. Fastighetsägaren 

uppfattades inte ha planer på att borra en ny brunn. 

 

Enligt Lindqvist (2016) var tekniken för att borra brunnar för 60 år sedan avancerad vilket gjorde 

att de som var brunnsborrare då hade en god kunskap. När borrtekniken utvecklades på 1960–

70-talet var det enklare att borra dricksvattenbrunnar vilket innebär att personer med mindre 

kunskap om brunnsborrning då hade möjlighet att göra det. Omkring 1990 kom det flera 

certifieringsorgan för brunnsborrare vilket gjorde att kunskapsnivån åter höjdes. Detta 

resonemang kan delvis förklara varför andelen brunnar med förhöjda kloridhalter är dubbelt så 

hög för brunnar borrade mellan 30-60 år sedan jämfört med de borrade för mindre än 30 år 

sedan, samt varför ingen av brunnarna över 60 år har förhöjda kloridhalter. Från äldre brunnar 

har det skett ett grundvattenuttag under en längre tid vilket medför att uppkoning av den salta 

grundvattenlinsen har skett under en längre tid, om grundvattenuttaget har varit för stort under 

en längre tid kan då saltvatteninträngningen komma först efter att brunnen har utnyttjats en 

längre period. 

 

För både brunnens djup i förhållande till havsytan samt brunnens avstånd till stranden går det i 

denna undersökning inte att se något samband med kloridhalten i brunnarna. Med anledning av 

att det på både Skarpö och Rindö framförallt finns sprickiga bergarter kan det vara så att sprickor 

som är i kontakt med Östersjön eller innehåller relikt salt grundvatten även påträffas på grundare 

djup. Att avståndet från brunnen till strandkanten inte har något samband med kloridhalten 

indikerar att det sannolikt kan vara flera brunnar som har fått uppkoning av relikt saltvatten 

också. Enligt Boman & Hanson (2004) finns det en ökad risk för påverkan av saltvatten från 

Östersjön upp till 300-500 meter inåt land. Majoriteten av brunnarna på både Skarpö och Rindö 

ligger under 300 meter från strandlinjen och ingen av de undersökta brunnarna ligger mer än 

500 meter från strandkanten vilket kan vara en annan anledning till att även brunnar längre från 

strandkanten är påverkade av saltvatten. 
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Utifrån de data som finns i denna undersökning påverkar vattenförbrukningen, som presenteras 

i form av boende per brunn, kloridhalten och således hur stor saltvatteninträngningen/-upp-

koningen är i en enskild dricksvattenbrunn. Enligt Pauw o.a. (2015) antas vattenförbrukningen 

från en brunn ha den största påverkan på saltvatteninträngningen i bergborrade dricksvatten-

brunnar. Så länge uttaget ur brunnen är mindre än den söta grundvattenbildningen fås sötvatten 

ur brunnen. När uttaget av grundvatten blir för stort sker det en uppkoning av den söta 

grundvattenlinsen och gränsskiktet med en blandning av sött och salt vatten kan strömma till 

brunnen, vilket ökar kloridhalten på vattnet som tas ut.   

Det bör hållas i åtanke att vattenförbrukningen inte enbart beror på antalet personer som 

använder brunnen utan även andra förutsättningar så som exempelvis vatten- och avlopps-

standard spelar in. Hur mycket vatten ett hushåll förbrukar beror till stor del på tekniska 

lösningar så som snålspolande kranar, diskmaskin, tvättmaskin och framförallt hur mycket 

duschen används då duschen generellt är det som har störst vattenförbrukning enligt Lindqvist 

(2016). Då enbart dricksvatten från permanentboendes brunnar har undersökts skiljer sig dock 

vattenstandarden mindre än jämfört med fritidsfastigheter.  

Att andelen med förhöjd kloridhalt i sitt brunnsvatten minskar för brunnar som tillgodoser fler 

än 4 personer är oväntat med anledning att vattenuttaget borde öka desto fler som använder 

brunnen. Är det många som utnyttjar en brunn kan det vara så att de är extra varsamma med sitt 

uttag av brunnsvatten om de känner till risken att få saltvatten i sitt dricksvatten vid ett för stort 

vattenuttag ur brunnen. Med resonemanget att duschen är den största förbrukaren av vatten kan 

det däremot vara så att för en stor familj blir varje dusch kortare då det är fler som behöver 

använda duschen under en begränsad tid och att den sammanlagda vattenförbrukningen från 

duschen då inte påverkar den totala vattenmängden som förbrukas.  

 

Det finns ett samband, i denna undersökning, att det är en större andel av de som inte använder 

sig av det kommunala vattennätet under sommarhalvåret som har en kloridhalt ≥50 mg/l och då 

anses ha ett brunnsvatten påverkat av saltvatten enligt Livsmedelsverkets råd (Livsmedelsverket, 

2015). Detta resultat var väntat då de som använder kommunalt vatten under sommarhalvåret 

minskar sin vattenförbrukning när grundvattenbildning är som lägst. Under sommaren är det 

generellt sett lite nederbörd samt den nederbörd som faller avdunstar oftast innan den hinner 

tränga ner i marken och bilda grundvatten (Knutsson & Morfeldt, 2002). I och med att dessa 

fastigheter inte har ett grundvattenuttag under sommarhalvåret finns det dessutom lokalt ett 

större grundvattenmagasin att utnyttja under vinterhalvåret vilket minskar risken för att få 

saltvatten i sin brunn även under andra delar av året. I och med att detta vattennät är tillgängligt 

för samtliga fastigheter på Skarpö och Rindö som har enskild dricksvattenbrunn vore det positivt 

för kloridhalten på båda öarna om fler anslöt sig till detta nät då det för en förhållandevis liten 

kostnad för fastighetsägarna skulle minska problemet med höga kloridhalter. 

 

I denna studie har knappt 2/3 av brunnarna fått högre kloridhalter, cirka 1/3 fått lägre 

kloridhalter medan några enstaka har oförändrade kloridhalter jämfört med de tidigare 

mätningarna. Detta tyder på att kloridhalten har ökat över tid vilket kan bero på att det under en 

längre period har varit ett överuttag av grundvatten och på så sätt har mer och mer saltvatten 

trängt in i dricksvattenbrunnen och långsamt ökat kloridhalten. Detta tyder på att 

saltvattenpåverkan i de enskilda brunnarna har förvärrats över tid och om ingen åtgärd görs 

kommer kloridhalten antagligen fortsätta att öka framöver.  
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Med tanke på att de tidigare kloridmätningarna i denna undersökning är från andra perioder med 

andra förutsättningar har månadsmedelvärden för grundvattennivåerna, för den månaden provet 

togs, jämfört med de genomsnittliga nivåerna sedan 1970 (SGU, u.d.a) använts. Grundvatten-

nivåerna beskrivs av SGU som mycket under de normala, under de normala, nära de normala, 

över de normala eller mycket över de normala. I februari 2016 var grundvattennivåerna nära det 

normala.  

I Figur 15 presenteras årstid och grundvattennivåerna för det tidigare provtagningstillfället samt 

förändringen i kloridhalt jämfört med de kloridhalter uppmätta för samma brunnar i denna 

studie. Av de tidigare proverna är 44 % tagna på sommaren, 19 % på vintern, 23 % på hösten och 

15 % på våren. Alltså är 2/3 av proverna tagna under sommaren eller vinter där 

grundvattennivåerna är förhållandevis låga och jämförbara med nivåerna i denna undersökning. 

Anmärkningsvärt är att för de brunnar där det har skett en större ökning av kloridhalten (>100 

mg/l) är 5/6 prover tagna på sommaren då grundvattenbildningen generellt är låg precis som 

under vintern när proverna togs i denna undersökning, dock med högre grundvattennivåer för 3 

av provtagningstillfällena vilket kan vara en anledning till denna ökning.  

För de flesta brunnarna där det har skett både ökningar och minskningar verkar dessa 

förändringar inte vara påverkade av grundvattennivåer eller årstid för det tidigare 

provtagningstillfället. Det finns en spridning av punkterna i grafen och det inte går att utläsa 

något mönster om det bortses från de med små förändringar om ±5-10 mg/l som kan bero på 

mätosäkerheter. Det verkar alltså som att förändringarna av kloridhalten som beskrevs i 

resultatet beror på en faktisk ökning av saltvattenpåverkan och inte för att de tidigare proverna 

togs under andra förhållanden. 

 

Figur 15. Förändring i kloridhalt med avseende på grundvattennivå och årstid för tidigare mätningar. 
För grundvattennivå: -2 = mycket under de normala, -1 = under de normala, 0 = nära de normala, 1 = 
över de normala, 2 = mycket över de normala. Vår: mars, april & maj. Sommar: juni, juli & augusti. Höst: 
september, oktober & november. Vinter: december, januari & februari. Extremförändringen på -1035 
(utanför skalan) är från en vinter med (0) nära de normala grundvattennivåerna. (SGU, u.d.a) 

För en av de provtagna brunnarna är den tidigare kloridhalten från december 2001, med nära 

normala grundvattennivåer, uppmätt till 1100 mg/l, i denna undersökning uppmättes samma 

brunn ha kloridhalt på 65 mg/l, alltså har kloridhalten minskat med 1035 mg/l. Detta är en väldigt 

kraftig minskning där anledningen till minskningen samt om fastighetsägare har åtgärdat 

problemet är okänt. 
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På Skarpö är det 42 % och på Rindö 31 % av de undersökta enskilda dricksvattenbrunnarna som 

har förhöjda kloridhalter. Jämfört med tidigare undersökningar av kloridhalten i enskilda 

dricksvattenbrunnar i riskområden i Stockholms län och andra närliggande öar i Vaxholms 

kommun är denna andel upp till dubbelt så hög.  Enligt den fördjupade översiktsplanen för Rindö 

och Skarpö (Vaxholms Stad, 2009) pågår det en detaljplanering av att bygga ut kommunalt vatten 

till båda öarna. Med anledning av resultatet i denna undersökning borde denna fråga prioriteras 

framförallt på Skarpö där andelen brunnar med förhöjd kloridhalt är högre än på Rindö. Om 

kommunen bygger kommunalt vatten- och avloppsnät som täcker alla fastigheter på båda öarna 

samt tvingar alla fastighetsägare att ansluta sig till nätet skulle den förhöjda kloridhalten i de 

enskilda dricksvattenbrunnarna inte längre vara något problem. 

Enligt denna undersökning påverkar hur djup brunnen är under havsytan samt brunnens avstånd 

till stranden inte kloridhalten trots att det i tidigare undersökningar har påträffats ett sådant 

samband. Brunnens ålder samt kloridhalten verkar inte ha något direkt samband, men för de 

brunnar som är mellan 30 – 60 år gamla är det dubbelt så många som har en förhöjd kloridhalt 

(≥50 mg/l) jämfört med de brunnar som borrades för mindre än 30 år sedan. Av de brunnar som 

borrades för över 60 år sedan har inga förhöjda kloridhalter. Antalet boende per brunn, vilket 

representerar vattenförbrukningen, har ett samband med kloridhalten även om det gällande de 

brunnar som har >4 boende finns en mindre andel med förhöjd kloridhalt jämfört med de som 

har 2,5 – 4 boende. Att ha ett uttag av grundvatten under hela året innebär en risk att få en förhöjd 

kloridhalt. Närmare dubbelt så stor andel av de som inte är anslutna till kommunalt vatten under 

sommarhalvåret har en förhöjd kloridhalt jämfört med de som är anslutna till det kommunala 

vattennätet under sommarhalvåret. I flera brunnar med förhöjda kloridhalter har även 

närliggande brunnar förhöjda kloridhalter vilket tyder på att det absoluta uttaget i den regionen 

är större. Alltså närheten till andra grannar, framförallt andra grannar som har fått problem med 

förhöjd kloridhalt i sin brunn, påverkar kloridhalten i intilliggande dricksvattenbrunnen. Att få 

en förhöjd kloridhalt i sin brunn verkar således inte enbart påverka den enskilda fastighetsägaren 

utan kan även påverka dess grannar som då också kan få en förhöjd kloridhalt i sin brunn. På 

Skarpö finns det en brunn som har kloridhalter uppmätta till >1600 mg/l. Denna brunn har 

antagligen fått in Östersjövatten då kloridhalten är jämförbar med uppmätta kloridhalter för 

Östersjön. Brunnen ligger i ett låglänt område i nära anslutning till stranden. 

På Skarpö har samtliga brunnar på sydvästra delen en förhöjd kloridhalt vilket kan bero på att 

dessa brunnar ligger i ett låglänt område med mindre förutsättning för en tjock grundvattenlins. 

Det finns även ett område på Skarpös södra del där inga brunnar har förhöjda kloridhalter. I detta 

område består berggrunden av en basisk berggrund som generellt har färre sprickor som då kan 

vara i kontakt med salt grundvatten eller Östersjön. På Rindö verkar det inte finnas något område 

som är extra utsatt för förhöjda kloridhalter utan snarare vissa lokala områden som har förhöjd 

kloridhalt som kan bero på exempelvis ett för stort grundvattenuttag lokalt. 

Jämfört med tidigare kloridmätningar som finns registrerade i Vaxholms kommuns kloridregister 

för de undersökta dricksvattenbrunnarna på Skarpö och Rindö har majoriteten av brunnarna en 

högre kloridhalt i denna undersökning. Vissa dricksvattenbrunnar har en lägre kloridhalt medan 

vissa brunnar har en i stort sett oförändrad kloridhalt. Bland de dricksvattenbrunnar som har fått 

en förändrad kloridhalt är förändringen generellt sett större för de brunnar som har en högre 

kloridhalt. Det verkar som att dessa förändringar inte beror på att grundvattennivåerna var 

annorlunda när de tidigare vattenproverna togs utan att det faktiskt är en förändring som beror 

på ett ökat överuttag av grundvatten. 

Enligt denna undersökning är det vattenförbrukningen samt huruvida fastigheten har ett 

grundvattenuttag under hela året eller enbart på vinterhalvåret som har störst påverkan på 

kloridhalten. Med anledningen av detta är det bästa sättet att minska risken för att få en ökande 

kloridhalt i sitt dricksvatten från sin enskilda dricksvattenbrunn att minska grundvattenuttaget 
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antingen genom att undvika att slösa med vatten och använda brunnsvattnet sparsamt eller 

genom tekniska lösningar så som snålspolande kranar och moderna tvätt- och diskmaskiner. En 

annan åtgärd som fastighetsägaren kan utföra är att ansluta sig till sommarvattennätet då de 

fastighetsägare som är anslutna till detta nät har en mindre andel med förhöjda kloridhalter. Det 

verkar även finnas en generell ökning av kloridhalterna över tid för dricksvattenbrunnarna på 

både Skarpö och Rindö, alltså finns det en risk att fler fastighetsägare får förhöjda kloridhalter i 

framtiden om det inte sker någon åtgärd. Den bästa men även mest kostsamma lösningen för 

både Vaxholms kommun och fastighetsägarna är att bygga ett kommunalt vattennät till både 

Skarpö och Rindö som går att nyttja året runt. På Rindö finns det i dagsläget redan flera områden 

med kommunalt åretruntvatten, vilket förenklar ytterligare utbyggnad. Skarpö är av större behov 

av kommunalt åretruntvatten utifrån andelen brunnar med förhöjd kloridhalt och borde därför 

prioriteras.  
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Slutligen skulle jag vilja tacka min handledare Andrew Frampton på Stockholms universitet samt 

Jerker Johansson, Lars Lindqvist och den övriga personalen på Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddskontor (SRMH) för all hjälp och stöd under arbetets gång. Ett extra tack för möjlighet 

till en skrivplats och analysverktyg på SMRH. 

Ett extra tack till alla fastighetsägare på Skarpö och Rindö som tillåtit mig ta prover från deras 

dricksvattenbrunn samt för att de tagit sig tid och besvarat min enkätundersökning. 

SGU:s kundtjänst har varit väldigt behjälplig genom att besvara frågor och tillhandahålla data 

från sitt brunnsarkiv samt geologiska kartor. 
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Frågeformulär om vattenförbrukningen och brunnen på er fastighet 

 

Namn:   Adress: 

Postnummer och ort:  Fastighetsbeteckning: 

Telefonnummer/epost:                      

Ta del av resultat? □  

1. Typ av boende: 

□ Permanentboende  □ Fritidshus som används ca______veckor/år 

 
2. Har fastigheten kommunalt sommarvatten? 

□ Ja    □ Nej 

 
3. Typ av brunn: 

□ Bergborrad brunn  □ Grävd brunn 

 

4. Är fler än er fastighet ansluten till dricksvattenbrunnen? 

□ Ja   □ Nej 
 

Om ja: 

Hur många?  

___ Permanentfastighet(er) ___ Fritidsfastighet(er) 

 

Fastighetsbeteckning(ar):__________________________________________ 

 

5. Hur många personer använder vattnet från brunnen? ____________ 
 

6. Vattenanvändning (hushållsanvändning, pool, trädgårdsbevattning, etc.):  

_________________________________________________ 

7. Hur djup är brunnen?         ______ meter 

 

8. På vilket djup tas vattnet ut?   ______ meter 

 

9. Hur gammal är brunnen? ______ år 

 

10. Beskrivning av vattnets egenskaper (smak, lukt, färg, tillgång, vattenkvallitet, 

etc.): 

__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

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

□ Ja   □ Nej 

 

12. Har ni gjort åtgärder för att minska er vattenförbrukning? 

________________________ 
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Fastighets-

ID

Höjd 

över 

havet      

(m)

Brunnsdjup 

(m)

Brunns-

bottens 

nivå 

under 

havsytan 

(m)

Brunns-

ålder 

(år)

Avstånd 

till strand 

(m)

Antal 

personer

Sommar-

vatten 

(ja/nej)

Tidigare 

klorid-

mätning 

(mg/l)

År för 

tidigare 

klorid-

mätning

Kloridhalt 

2016 

(mg/l)

Prov-

datum 

2016

Brunns-

djup enl. 

SGU

Brunns-

ålder enl. 

SGU

1 10 80 70 50 150 3 nej 110 feb-08 70 14-feb

2 170 5 180 20-feb

3 25 91 66 17 250 1 20 14-feb 91 17

4 70 5 nej 30 mar-99 60 14-feb

5 60 2 nej 55 aug-03 50 14-feb

6 12 80 4 ja 100 jan-03 160 14-feb

7 2 30 28 50 120 3 nej 85 mar-04 65 14-feb

8 25 90 65 17 210 2 nej 25 28-feb 90 17

9 180 1 ja 30 20-feb

10 24 70 46 15 120 4 ja 30 20-feb

11 17 100 83 19 50 2 ja 45 aug-99 55 20-feb 85 20

12 10 60,5 50,5 26 130 3 nej 43 aug-10 45 28-feb 61 26

13 4 70 66 54 80 6 nej 65 feb-08 75 20-feb

14 15 70 55 76 240 1 ja 25 28-feb

15 50 200 28-feb

16 14 -14 24 100 4 nej 86 nov-09 45 28-feb 46 25

17 13 6 -7 30 140 4 nej 42 nov-09 60 20-feb 40 31

18 28 80 52 16 310 5 ja 20 20-feb

19 30 90 60 15 140 5 ja 16 feb-10 40 20-feb 94 16

20 30 60 30 20 130 4 nej 20 aug-98 20 20-feb

21 30 60 30 8 140 2 ja 25 20-feb 95 8

22 24 83 59 35 260 2,5 nej 40 jul-11 50 20-feb

23 25 80 55 1,5 260 3 nej 35 20-feb 80 2

24 26 80 54 50 270 4 nej 40 20-feb

25 27 90 63 45 300 2 nej 25 20-feb 163 32

26 16 27 11 60 170 7 ja 40 jul-11 45 20-feb

27 1 1 0 100 5 1,5 ja 30 jul-97 35 14-feb

28 16 35 19 44 140 6 nej 28 dec-09 45 20-feb

29 8 70 62 3 90 4 ja 280 okt-99 300 14-feb

30 28 68 40 54 280 2 ja 40 aug-02 60 14-feb

31 320 4 ja 40 aug-02 240 14-feb

32 27 84 57 30 310 5 nej 45 aug-02 180 14-feb

33 1 250 5 nej 40 28-feb

34 17 20 3 30 140 3 nej 30 20-feb 75 31

35 4 52 48 19 95 3 nej 60 jun-07 65 20-feb 53 20

36 15 25 10 20 230 4 nej 7,7 feb-15 20 20-feb

37 10 40 30 10 150 2 ja 25 14-feb

38 5 80 75 11 160 3 nej 25 nov-15 50 20-feb

39 8 25 17 100 130 5 nej 40 dec-00 35 28-feb

40 5 70 65 70 90 2 nej 35 14-feb

41 80 3 ja 340 14-feb

42 25 80 55 7 150 3 ja 35 20-feb

43 2 35 33 31 10 2 nej 100 28-feb 40 33

44 18 40 22 330 1 nej 35 apr-99 30 20-feb

45 3 30 27 30 2 ja 1300 aug-01 >1600 09-feb

46 12 50 38 70 70 5 nej 30 sep-96 30 20-feb

47 25 70 45 11 200 5 ja 10 feb-10 20 20-feb 80 11

48 6 50 44 12 120 6 ja 16 jul-10 40 14-feb

49 10 70 60 53 60 8 nej 260 sep-01 260 20-feb 74 40

50 20 35 15 40 240 1 nej 68 nov-09 80 20-feb 51 40

51 120 2 nej 55 20-feb

52 12 95 83 20 190 8 Ja 40 jul-97 35 20-feb 100 26

53 13 110 97 19 190 2 nej 30 jun-07 20 20-feb 112 19

54 20 85 65 12 240 4 nej 35 14-feb 73

55 22 53 31 15 120 2 ja 17 feb-03 35 20-feb

56 2 90 88 10 30 4 nej 55 14-feb

57 8 120 112 33 150 3 ja 30 14-feb

58 40 120 3 ja 1100 dec-01 65 14-feb

59 280 3 nej 20 nov-94 45 14-feb

60 22 69 47 20 140 6 nej 100 jul-11 95 20-feb

61 30 70 40 30 310 2 ja 80 14-feb

62 30 70 40 45 340 2 nej 40 aug-02 340 14-feb

63 34 80 46 30 290 1 ja 33 mar-15 35 28-feb

64 10 90 80 26 90 2 ja 30 okt-99 25 28-feb

65 8 70 62 20 60 2 ja 25 okt-99 40 28-feb 73 40

66 30 100 70 30 280 3 ja 30 28-feb
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Fastighets-

ID

Höjd 

över 

havet      

(m)

Brunns-

djup 

(m)

Brunns-

bottens 

nivå 

under 

havsytan 

(m)

Brunns-

ålder 

(år)

Avstånd 

till strand 

(m)

Antal 

personer

Sommar-

vatten 

(ja/nej)

Tidigare 

klorid-

mätning 

(mg/l)

År för 

tidigare 

klorid-

mätning

Kloridhalt 

2016 

(mg/l)

Prov-

datum 

2016

Brunns-

djup enl. 

SGU

Brunns-

ålder enl. 

SGU

1 13 80 67 29 280 3 ja 95 27-feb

2 24 98 74 15 210 4,5 nej 25 27-feb 100

3 23 230 35 27-feb 100 14

4 31 110 1 nej 30 jun-00 15 21-feb 70 25

5 30 103 73 26 140 1 ja 30 jun-00 20 21-feb

6 23 55 32 33 60 1 nej 40 jul-00 20 27-feb

7 60 4 ja 24 jul-10 20 27-feb

8 28 60 32 140 25 16-feb 70 5

9 25 100 75 41 70 2 nej 18 sep-98 30 27-feb 89 41

10 22 95 73 19 80 2 nej 37 aug-14 80 27-feb 100 20

11 200 2 nej 30 jun-99 25 27-feb

12 210 30 21-feb

13 25 90 65 25 260 4 ja 45 21-feb

14 12 56 44 4 140 2 ja 30 21-feb 70 5

15 12 -12 3 140 3 ja 20 21-feb 70 5

16 12 90 78 36 70 2 ja 25 feb-08 30 21-feb 109 35

17 9 80 5 ja 24 feb-14 30 21-feb

18 15 65 50 37 50 4 ja 20 21-feb

19 25 80 55 75 160 3,5 ja 12 maj-12 25 13-feb

20 24 190 50 13-feb 100 14

21 28 50 22 40 200 3 nej 45 okt-06 20 28-feb

22 28 50 22 10 390 4 ja 60 jul-06 35 28-feb

23 29 80 51 21 420 1 nej 36 sep-11 35 13-feb

24 26 73 47 16 260 2 ja 35 jun-04 50 13-feb 73 16

25 43 150 3 nej 35 13-feb

26 23 90 67 13 220 2 ja 21 apr-10 25 27-feb

27 23 100 77 220 1 nej 16 maj-08 50 27-feb

28 27 70 43 10 220 5 ja 35 27-feb

29 15 85 70 25 110 1 nej 35 13-feb

30 6 90 84 30 120 4 nej 63 sep-12 60 09-feb

31 21 27 6 45 190 3 ja 20 28-feb

32 15 100 85 31 60 3 nej 30 jun-96 25 21-feb 75 31

33 25 75 50 10 100 7 ja 20 27-feb 100 14

34 28 50 22 30 220 2 ja 20 aug-94 35 27-feb

35 32 110 78 30 230 4 ja 25 aug-94 25 21-feb

36 30 70 40 41 220 2 ja 18 feb-13 30 21-feb

37 22 55 33 10 300 3 ja 25 21-feb

38 330 25 21-feb

39 340 2 ja 10 aug-94 30 27-feb

40 25 60 35 48 330 2 ja 40 aug-94 50 21-feb

41 26 55 29 35 330 3 ja 340 mar-15 300 21-feb 37 34

42 28 40 12 40 310 3 nej 110 aug-15 120 21-feb

43 25 100 75 250 4 ja 16 sep-95 30 27-feb

44 11 360 2 ja 40 feb-08 40 21-feb

45 19 41 430 2 ja 25 apr-03 25 21-feb 52 32

46 21 50 29 40 480 4 ja 20 aug-94 90 27-feb

47 17 95 78 30 420 2 nej 28 okt-14 40 27-feb 100 26

48 15 6 -9 30 400 2 ja 37 aug-14 55 27-feb

49 4 120 116 35 80 4 nej 45 aug-96 220 09-feb

50 330 2 nej 50 13-feb 30 40

51 5 60 55 46 90 7 nej 40 mar-11 60 13-feb

52 21 75 54 12 290 2 ja 40 jul-04 30 13-feb

53 20 65 45 13 300 2,5 ja 40 jul-04 65 13-feb

54 22 90 68 40 250 4 ja 80 13-feb

55 8 350 2 ja 50 jul-04 30 13-feb 100 28

56 16 77 61 38 330 2 ja 60 jul-04 90 13-feb

57 9 48 39 43 220 2 nej 40 13-feb

58 13 60 47 21 290 4 ja 16 apr-93 140 13-feb

59 10 40 260 4 ja 30 feb-08 25 13-feb
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Hej, jag heter Albert Storby. Jag skriver ett examensarbete i samarbete med Södra 

Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Jag kommer under vintern och våren att göra 

en undersökning av salthalten i dricksvattenbrunnar på Rindö och Skarpö.  

Undersökningen är en del av mitt examensarbete på Stockholms universitet och 

provtagningarna kommer ingå i kommunens kloridregister. Jag är tacksam om jag under 

februari eller mars månad får hämta ett vattenprov från er dricksvattenbrunn. 

Provtagningen tar endast ett par minuter och innebär att en liten flaska fylls med 

dricksvatten från er kökskran. Jag kommer att åka till Rindö och Skarpö under 

veckosluten i februari och början på mars för att utföra provtagningen. Jag skulle även 

uppskatta om ni vid provtagningstillfället har möjlighet att efter bästa förmåga besvara 

några frågor rörande er dricksvattenbrunn. 

Om ni är intresserad av att ta del av provresultatet, säg till vid provtagningen så kan det 

förmedlas när proven har analyserats. 

Saltvatteninträning i sötvattenbrunnar är ett ökande problem i stora delar av Stockholms 

skärgård. En förhöjd salthalt i en dricksvattenbrunn kan både innebära risk för 

smakförändringar och ökad korrosion av vattenledningar. Det är även en indikation på att 

uttaget av vatten är större än nybildande av grundvatten i området. 

 

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

Examensarbetare: 

Albert Storby, student Stockholms universitet 

Epost: albert.storby1@taby.se 

Telefon: 073-534 68 48 

Handledare på miljökontoret: 

Lars Lindqvist, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Epost: lars.lindqvist@srmh.se 

Telefon: 08-578 663 14  

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Albert Storby 

Stockholms universitet 
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