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Sammanfattning  
Haninge kommun är en kustkommun i en storstadsregion. Befolkningen i Stockholms län ökar 
kontinuerligt och så även inflyttningen till i Haninge kommun. Fritidsboende övergår i 
permanentboende och särskilt attraktivt är det att bo vid kusten. Även på öar i skärgården med fast 
båtförbindelse ökar befolkningen. I skärgården sker vattenförsörjningen oftast med enskilda brunnar. 
Ett kustnära läge för en brunn innebär en ökad risk för saltvatteninträngning vid stora uttag.  

Syftet med denna studie är att kartlägga förekomsten av enskilda brunnar på Ornö samt att utreda om 
kustnära brunnar har förhöjda kloridhalter till följd av saltvatteninträngning. Ornö, är en ö belägen i 
Stockholms skärgård i Haninge kommun, med en yta av nästan 5000 ha och med 279 
permanentboende. På sommaren ökar dock siffran markant då det finns ett stort antal fritidsboende 
på ön.   

År 2009 skickades 762 enkäter ut till Ornös fastighetsägare. Totalt erhölls 606 svar, dvs en 80% 
svarsfrekvens. 349 fastighetsägare uppgav att de tog sitt vatten från en enskild brunn, 212 fastigheter 
var anslutna till en gemensam brunn.  Uppgifter om brunnars djup visade sig vara svåra att erhålla. I 
den databas som upprättades av Haninge kommun framgår endast vilka fastigheter som har en brunn, 
inte var på fastigheten brunnen ligger.  

I augusti 2010 provtogs 42 brunnar. Sju av brunnarna hade en kloridhaltkoncentration av 100mg/l eller 
mer. Nio brunnar hade en natriumkoncentration av 100mg/l eller mer.  

Saltvattenpåverkan av brunnsvatten förekommer främst när grundvattenuttagen överstiger 
grundvattenbildningen inom ett område. Detta kan ske vid ökande grundvattenuttag och/eller 
perioder med dålig grundvattenbildning. Salthalten i brunnsvatten varierar därför med tiden. Studien 
visade att det fanns brunnar med höga klorid‐ och natriumhalter i områdena Ornöboda, Hässelmara, 
Långviksholmen och Brevik. De högsta halterna fanns på Långviksholmen som också har ett mycket 
begränsat tillrinningsområdet. Två av brunnarna tillhörde samfälligheter och har troligen stora uttag 
vilket kan öka risken för saltvatteninträngning. 

Även fortsättningsvis bör information om brunnars läge och kemiska data (i det fall fastighetsägaren 
genomför en analys av brunnsvattnet) samlas i en brunnsdatabas hos Haninge kommun. Genom 
brunnsdatabasen får kommunen ett relevant beslutsunderlag för planering och uppföljning. Det 
fortsatta arbetet bör omfatta utformning av rutiner för att sammanställa och i framtiden införa data 
om enskilda brunnar i en GIS‐databas. Denna databas kan tillsammans med data från SGUs 
brunnsarkiv ge ett underlag för kartor som visar områden för ökad risk för saltvatteninträngning. 
Vidare bör det ske en uppföljning och återkommande analys av brunnar i områden där kloridhalterna 
är höga. Det är också viktigt att informera fastighetsägare om risken för saltvatteninträngning beskrivs 
samt utfärda rekommendationer om vattenanvändning tex med hänvisning till SGUs rapporter om 
grundvattennivåer.
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1 Inledning 
Haninge kommun är en kustkommun i en storstadsregion. Befolkningen i Stockholms län ökar 
kontinuerligt och så även inflyttningen till i Haninge kommun. Fritidsboende övergår i 
permanentboende och särskilt attraktivt är det att bo vid kusten. Även på öar i skärgården med fast 
båtförbindelse ökar befolkningen.  

I skärgården sker vattenförsörjningen oftast med enskilda brunnar. Ett kustnära läge för en brunn 
innebär en ökad risk för saltvatteninträngning vid stora uttag.  

2 Syfte    
Att kartlägga förekomsten av enskilda brunnar på Ornö. Vidare att utreda om kustnära brunnar har 
förhöjda kloridhalter till följd av saltvatteninträngning. 

3 Bakgrund 
EU: vattendirektiv antogs 2000. Målet är att alla sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska 
vara av bra kvalitet år 2015. I åtgärdsprogrammet anges att: 

• Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna 
för vatten uppnås och inte överträds . 

• Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten‐ och avloppsplaner, 
särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 

Enskilda vattentäkter omfattas av miljöbalken. Det är brunnsägaren som är ansvarig för att driva och 
sköta den egna brunnen och därmed för vattenkvaliteten. Det innebär att brunnsägaren har krav på sig 
att planera och kontrollera sin brunn för att undvika olägenhet för människors hälsa. Kommunen har 
med stöd av miljöbalken tillsyn över hälsoskyddet för enskilda och mindre anläggningar. Kommunen 
kan ställa krav att verksamhetsutövare som förorenar en vattentäkt att åtgärda problemet. 

Socialstyrelsen ansvarar för normgivning och tillsynsvägledning för frågor om dricksvatten från 
enskilda vattentäkter och mindre vattenanläggningar som omfattas av miljöbalken. Större 
anläggningar eller anläggningar som används för offentligt eller kommersiellt bruk omfattas av 
Livsmedelsverkets föreskrifter. 

Vattenkvaliteten i enskilda brunnar kan variera beroende på var i terrängen brunnen är placerad. I en 
brunn kan vattenkvaliteten variera under året. I skärgården finns en risk för påverkan av salt 
grundvatten, så kallad saltvatteninträngning. Det finns salt grundvatten av olika ursprung. Dels 
havsvatten som kan tränga direkt in i brunnen, dels gammalt havsvatten (relikt vatten) som kan ligga 
instängt i sprickor och hålrum i tusentals år. Risken för påverkan av havsvatten minskar genom ökat 
avstånd från stranden och ökad höjd över havet. Risken för salt havsvatten är ofta liten på ett avstånd 
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av 200‐300 meter från stranden. Andra källor till ökade kloridhalter kan vara vägsalt, enskilda avlopp, 
deponier och jordbruk. 

Saltvattenpåverkan av brunnsvatten förekommer främst när grundvattenuttagen överstiger 
grundvattenbildningen inom ett område. Detta kan ske vid ökande grundvattenuttag och/eller 
perioder med dålig grundvattenbildning. Salthalten i brunnsvatten varierar därför med tiden. Djupet 
ner till det salta grundvattnet kan variera. En grundregel är att avståndet ner till saltvattengränsen 
minskar med minskad höjd över havet. Risken för saltvatteninträngning ökar därför desto lägre i 
terrängen som brunnen är belägen samt med ökat borrdjup. 

Målet med övervakning av inträngning av salt grundvatten i brunnar är att registrera långsiktiga 
förändringar i grundvattnets kloridhalt till följd av uttag av vatten. Resultatet kan användas för att ge 
kommunerna relevant beslutsunderlag för införande av bygglovsplikt för anläggning av 
dricksvattenbrunn, för tillståndskrav på utförande av energibrunnar samt för tillstånd för 
avloppsanläggning. Miljöövervakning i detta hänseende är också uppföljning av kloridhalten som en 
indikator för miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. 

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för grundvatten (1999) bedöms kloridhalter över 50 mg/l 
som relativt höga. Vid förhöjda halter ökar risken för korrosion. Kloridhalter i dricksvatten som 
överstiger 100 mg/l föranleder enligt Livsmedelsverket en tekniskt grundad anmärkning om risk för 
korrosionsangrepp. Om kloridhalten överstiger 300 mg/l tillkommer en estetiskt grundad anmärkning 
om risk för smakförändringar. Gränsvärdet för natrium är 100mg/liter.  

Tabell 1. Bedömningsgrunder för klorid i grundvatten (SNV, 1999). 

 

För enskilda brunnar gäller dock Socialstyrelsens föreskrifter där kloridhalter över 100 mg/l ger en 
tekniskt grundad anmärkning om risk för korrosionsangrepp och om kloridhalten överstiger 300 mg/l 
tillkommer en estetiskt grundad anmärkning om risk för smakförändringar. För natrium gäller att 
halter över 100 mg/l ger en tekniskt grundad anmärkning om risk för korrosionsangrepp och om 
natriumhalten överstiger 200 mg/l tillkommer en estetiskt grundad anmärkning om risk för 
smakförändringar (SOSFS 2003:17 och SOFS 2005:20). 

Ökad kloridhalt kan leda till korrosion av ledningar, varmvattenberedare etc, vilket lakar ut 
tungmetaller i dricksvattnet och ger upphov till kostsamma reparationer. Förhöjda halter av natrium 
kan orsaka förhöjt blodtryck vilket ökar risken för hjärt‐kärlsjukdomar. Om natriumhalten i vattnet 
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ligger vid riktvärdet på 100 mg/l innebär det att man får i sig ca 200 mg natrium per dag från det 
vatten man dricker. Omräknat till salt motsvarar det ett intag på ca 0,5 gram per dag. Trots att enbart 
en liten del av det totala saltintaget är natrium från salt dricksvatten är detta dock en onödig 
exponering. 

3.1 Beskrivning av Ornö 
Ornö är en ö belägen i Stockholms skärgård som tillhör Haninge kommun (se figur 1). Den är 4899 ha 
stor och har 279 permanentboende (Carlid & Hjelm, 2010). På sommaren ökar dock siffran markant då 
det finns ett stort antal fritidsboende på ön. Med avseende på de permanentboende är ön 
glesbebyggd, ön har 5,7 invånare per km2 vilket är betydligt lägre än medelvärdet för Sverige som är 
22,8 invånare per km2 (SCB, 2010). 

Berggrunden på ön är söndersprucken vilket bildar dalstråk. Den består främst av gnejsgraniter men 
även av vulkaniska bergarter på öns västra sida. Jordlagren består främst av morän, lera och organiska 
jordarter som återfinns i sprickdalarna. Det förekommer också en mindre mängd grus och sand på 
vissa områden (SGU, 1969; Tyréns, 2005). 

Endast mindre områden av Ornö består av öppen mark. På berghällslandskapet växer det framförallt 
tall, och på morän och lerjorden domineras växtligheten av granskog. Lövskog förekommer i de norra 
och södra delarna av ön (Haninge kommun, 1999). 

Tillgången på vatten avgörs av hur mycket nederbörd som förekommer på ön och förmågan att lagra 
denna nederbörd. Lagring av nederbörd sker på olika sätt: interception, snötäcke, markvatten, 
grundvatten och ytvatten. Det som framförallt är avgörande när man ser på tillgång till användbart 
vatten är ytvatten‐ och grundvattenmagasinen. Ytvattenmagasinen på Ornö består av 15 sjöar eller 
mindre vattensamlingar. De större sjöarna är belägna i fem olika avrinningsområden, varav det största 
området är på 6 km2. Sjöarnas tillrinningsområden är ovanligt små vilket gör att de är relativt känsliga 
för föroreningar (Haninge kommun, 1999).  

Grundvattenmagasinen består både av berg‐ och jordgrundvatten. Mängden sprickor i berggrunden 
uppskattas till 0,01 % av bergvolymen vilket gör att bergartstypen betraktas som dålig med avseende 
på förmågan att magasinera berggrundvatten. Magasineringen i jordgrundvatten kan vara betydligt 
större. Detta innebär att bara en mindre del av nederbörden blir berggrundvatten, återstående del 
lagras i jorden (Tyréns, 2005). 

4 Metoder och material  
En inventering av antalet befintliga brunnar på Ornö genomfördes 2009‐2010. Via kommunens 
fastighetsregister erhölls en sammanställning av adresser till samtliga fastighetsägare på Ornö. En 
inventering av enskilda brunnar genomfördes genom att skicka ett brev med en enkät till dessa 
fastighetsägare. Utskicket genomfördes i juni 2009. Ett påminnelsebrev med en enkät bifogad 
skickades ut i september 2009. Enkätsvar fortsatte att komma in under hösten 2009 och våren 2010. 
Under våren 2010 gjordes en uppföljning genom att adresser i fastighetsregistret jämfördes med 
adresser och telefonnummer på nätet på hemsidorna hos eniro.se och hitta.se och fastighetsägare 
som inte svarat på enkäten kontaktades med hjälp av dessa nya uppgifter.  
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Ett brev med erbjudande om analys av vatten från brunn på respektive fastighet skickades ut under 
försommaren 2010 till fastighetsägarna. En GIS‐analys av enkätsvar från fastigheter som låg 100 meter 
eller närmare kusten genomfördes av Lena Johansson på Haninge kommun, vilket resulterade i en lista 
på 145 brunnar. Några brunnar avfördes från listan eftersom fastighetsägarna själva uppgett att 
brunnen låg 200 meter eller mer från kusten. Under augusti 2010 genomfördes en provtagning på 
Ornö av 42 brunnar på fastigheter belägna nära havet enligt detta urval. Även några brunnar i 
samfälligheter och brunnar gemensamma för flera fastigheter provtogs. Proverna förvarades i 
kylväskor som lämnades in i Västberga för vidare transport till Linköping och en kemisk fysikalisk 
analys. Analysen genomfördes av företaget Alcontrol som Haninge kommun har avtal med. 

Grundvattenförhållanden påverkas av grundvattenbildningen tidigare under säsongen och samt 
aktuellt uttag. Små akviferer nära havet kan under sommarmånaderna då uttaget är stort riskera 
saltvatteninträngning. Sommaren 2009 var juni och juli torra och varma månader medan augusti var 
regnig. 

5 Resultat 
År 2009 skickades 762 enkäter ut med följebrev och frankerade svarskuvert. Efter att de inskickade 
svaren kompletterats med telefonintervjuer erhölls totalt 606 svar, dvs en 80% svarsfrekvens. 349 
fastighetsägare uppgav att de tog sitt vatten från en enskild brunn, 212 fastigheter var anslutna till en 
gemensam brunn.  Uppgifter om brunnens djup visade sig vara svåra att erhålla. 

Ett urval av fastigheter gav en lista på 116 fastigheter som låg mindre än 100 meter från hav, där 
fastighetsägaren uppgett att det fanns en enskild brunn. I augusti 2010 provtogs 42 brunnar i 
områdena Skinnardal/Hässelmara, Brevik, Ornöboda, Söderviken och Kyrkviken.  

Under hösten 2010 erbjöds en förnyad provtagning till de som hade en koncentration av natrium eller 
klorid som översteg 80 mg/l. Hittills har ingen sådan förnyad provtagning genomförts. 

Resultatet av provtagningen visar att medianen för kloridhalten var 13 mg/l och för natrumhalten 
något högre 40 mg/l (se tabell 2). I figur 1 illustreras resultatet av provtagningen av 42 brunnar i en 
boxplot där det framgår att spridningen av de uppmätta natriumvärdena var betydligt större än för 
kloridvärdena (figur 1). Sju av brunnarna hade en kloridhaltkoncentration av 100mg/l eller mer. Nio 
brunnar hade en natriumkoncentration av 100 mg/l eller mer. Höga kloridhalter konstaterades bara i 
ett fåtal brunnar. Några kloridhalter var extremt höga, den högsta var 570 mg/l.  

Tabell 1. Sammanställning av klorid‐ och natriumkoncentration i de 42 provtagna brunnarna. 

  Klorid mg/l  Natrium mg/l

Medelvärde  58  67

Median  13  40

Minimum  3  4

Maximum  570  270
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Figur 2. Fördelning av klorid‐ och natriumkoncentrationerna i de 42 brunnarna. 
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I figur 3 visas lokaliseringen av enskilda brunnar med förhöjda klorid‐ och natriumhalter. Brunnarna är 
lokaliserade till områdena Ornöboda, Brevik och Långviksholmen vid Kyrkviken. De två brunnar med 
högsta kloridhalterna 450 respektive 570 mg/l var belägna på Långviksholmen vid Kyrkviken. De 
brunnarna hade också de högsta natriumhalterna 270 respektive 250 mg/l. 

 
Figur 3. Brunnar med förhöjda natrium och kloridhalter vid provtagningstillfällena 100818 och100820. 

6 Diskussion  
Fastighetsregistret visade sig vara otillräckligt som adressregister för att nå de som använde sig av 
vatten från enskild brunn. I flera fall var det släktingar eller bekanta som bodde i fastigheten och 
använde brunnen. De var också särskilt svårt att nå fastighetsägare med adress i annat land. För att få 
en bättre svarsfrekvens var det nödvändigt att komplettera med sökningar via adressregister i Eniro 
och Hitta, samt att genomföra telefonintervjuer. 
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Antalet permanentboende på Ornö är troligen större än de som enligt fastighetsregistret hade adress 
Ornö. Vi mötte vid våra besök på plats ett flertal personer som var skrivna i en annan kommun men 
som i praktiken bodde året om på Ornö. Det sammantaget med den stora ökningen av boende 
sommartid innebär att grundvattenuttaget periodvis är betydande och mindre grundvattenmagasin 
nära havet kan då löpa en stor risk för saltvatteninträngning.  

Underlaget till brunnsinventeringen utgjordes av fastighetsägarnas enkätsvar, vilket innebär att exakta 
koordinater för brunnen inte är känd. I den brunnsdatabas som framställdes med enkätsvaren som 
underlag av Haninge kommun (Lena Johansson, personlig kommunikation) framgår endast vilka 
fastigheter som har en brunn, inte var på fastigheten brunnen ligger. För att exakt geografiskt läge på 
brunnar fordras en inventering i fält med GPS vilket inte var möjligt inom ramen för detta projekt.  En 
fastighet kan också ha en mycket stor areal med ett stort antal arrendefastigheter med tillhörande 
brunnar (exempelvis Sundby 7:520), vilket kan innebära svårigheter att redovisa brunnars lokalisering i 
nuvarande brunnsdatabas. 

Antalet av kommunen kända enskilda brunnar ökade avsevärt genom denna undersökning. Det finns 
dock behov att även fortsättningsvis samla information om brunnar i en GIS‐baserad brunnsdatabas 
hos kommunen. Under 2011 och 2012 planeras en inventering av enskilda avloppsanläggningar av 
SMOHF (Södertörns Miljö‐ och HälsoskyddsFörbund). I samband med inventeringen planeras även 
provtagning av enskilda brunnar. Resultatet av denna provtagning bör föras in i databasen över 
enskilda brunnar för att säkerställa framtida kvalitet för planering av VA‐frågor. 

Det krävs normalt en fördjupad utredning för att kunna konstatera orsaken till att en brunn är 
påverkad av saltvatteninträngning och en annan närliggande brunn inte är det. Brunnar med likartade 
förhållanden kan ha helt olika förutsättningar, se figur 4. 

 

Figur 4. Brunn C får vatten från i huvudsak en dåligt vattenförande spricka. Den övre delen av sprickan 
töms efter en tid på sitt söta vatten. Via den undre delen av sprickan trycks det salta vattnet upp utan 
att sina. Brunnen ger vatten med hög salthalt. SNV (2006) 
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Brunnarna med höga halter fanns vid Ornöboda, Hässelmara, Långviksholmen vid Kyrkviken och 
Brevik. Ornö är en stor ö som är förhållandevis glest bebyggd. Bebyggelsen är dock koncentrerad till 
kustområden där stora uttag medför risk för saltvatteninträngning speciellt under långa torrperioder 
med låga grundvattennivåer. Brunnarna vid Långviksholmen har ett mycket litet tillrinningsområde 
vilket också ökar risken för saltvatteninträngning. En undersökning av kloridhalter i brunnar på Ornö 
som genomfördes för cirka 15 år sedan visade också på höga halter i fem brunnar vid Långviksholmen 
(Ståhl 1995). Slutsatsen i den rapporten var att de höga halterna härrörde från relikt havsvatten 
eftersom det antogs att vattenuttaget sannolikt var begränsat. Något som kan stödja denna slutsats är 
att andra joner som sulfat och kalcium och magnesium är höga i även de analyser som genomfördes 
2010. Idag är uttaget troligen ganska stort i förhållande till det begränsade inströmningsområdet som 
utgörs av den avgränsad udde med berg i dagen som Långviksholmen utgör, vilket innebär en ökad risk 
för saltvatteninträngning i området. 

I jämförelse med den 15 år gamla undersökningen från Ornö förefaller fler områden ha förhöjda 
kloridhalter. I den undersökningen analyserades totalt 135 brunnar, dock framgår inte av rapporten 
hur många av dessa som var från Ornö eller antalet analyserade per område. En jämförelse med 
kloridhalter från SGUs brunnsdataregister bör tillsammans med de insamlade data kunna utgöra 
underlag för att utforma kartor som visar risk för saltvatteninträngning på Ornö. En sådan karta kan 
användas vid kommunens planering (bygglov, strandskyddsdispens etc). 

Två av brunnarna med förhöjda klorid‐ och natriumhalter (vid Långviksholmen och Ornöboda) tillhörde 
samfälligheter och har troligen stora uttag vilket ytterligare kan öka risken för saltvatteninträngning.  

För ett flertal brunnar var natriumhalten högre än kloridhalten räknat i ekvivalenter. Det kan innebära 
ett tillskott av natrium från andra källor som berggrund eller jordlager. 

Eftersom det var svårt att erhålla uppgifter om brunnens djup (särskilt för äldre brunnar) var det inte 
möjligt att undersöka sambandet mellan brunnsdjup och kloridhalt. Eftersom sådana uppgifter oftast 
bygger på muntliga uppgifter från fastighetsägare (som i sin tur ofta fått muntlig information från 
brunnsborrare eller tidigare fastighetsägare) kan tillförlitligheten vara begränsad. 

7 Slutsatser och rekommendationer 
I studien skickade 762 enkäter ut till samtliga fastighetsägare på Ornö. Efter att de inskickade svaren 
kompletterats med telefonintervjuer erhölls totalt 606 svar, dvs en 80% svarsfrekvens. 349 
fastighetsägare uppgav att de tog sitt vatten från en enskild brunn, 212 fastigheter var anslutna till en 
gemensam brunn. Uppgifter om brunnens djup visade sig vara svåra att erhålla. 

Studien visade att det fanns brunnar med höga klorid‐ och natriumhalter i områdena Ornöboda, 
Hässelmara, Långviksholmen och Brevik. De högsta halterna fanns på Långviksholmen som också har 
ett mycket begränsat tillrinningsområdet.  

Det finns anledning att även i fortsättningen samla information kontinuerligt om brunnars läge och 
kemiska data i det fall fastighetsägaren genomfört en analys av brunnsvattnet i en brunnsdatabas hos 
Haninge kommun. Genom en sådan brunnsdatabas får kommunen ett relevant beslutsunderlag för 
planering och uppföljning. En uppföljning av kloridhalten bör också ingå som ett led i  
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miljöövervakningen.  

Det fortsatta arbetet bör omfatta: 

‐ Utformning av rutiner för att sammanställa och i framtiden införa data om enskilda brunnar i 
en GIS‐databas. 

‐ Sammanställning och bearbetning av genomförda analyser (inklusive data från SGUs 
brunnsarkiv) till ett underlag för kartor som visar områden för ökad risk för 
saltvatteninträngning. En sådan karta kan utgöra underlag för kommunens framtida planering. 

‐ Uppföljning och återkommande analys av brunnar i områden där kloridhalterna är höga. 

‐ Information till samtliga fastighetsägare (ev utdelning i samtliga brevlådor) på Ornö där risken 
för saltvatteninträngning beskrivs samt rekommendationer om vattenanvändning tex med 
hänvisning till SGUs rapporter om grundvattennivåer. 
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