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FÖRORD  
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Trosa kommuns förtjänst, genom att de var intresserade av resultaten och därigenom villiga att sponsra bland annat 
vattenanalyser. Särskilt tack till Karl-Axel Reimer, som har varit min främsta kontaktperson och hjälpt mig med att få 
fram bra kartmaterial och bakgrundsinformation. Jag har också fått mycket hjälp av Amanda Engman, som har 
beställt vattenprovflaskor och kylväskor och som frös in kylklampar, så att allt fanns när jag behövde det. 

Min handledare Bo Olofsson har varit till stor hjälp, då han har försett mig med lämplig litteratur, provtagnings-
material och programvara allteftersom. Han har även bistått med vägledning, förklaringar och hjälp och läst det jag 
skrivit och kommit med konstruktiva förslag på förbättringar. Tack även till Institutionen för Mark- och Vattentek-
nik på KTH, som betalade nödvändiga inköp av material, såsom provtagningsflaskor och analyskit med mera. 

Ett stort tack till alla personer i Gisekvarn som har tagit sig tid och ställt upp på intervjuer, ett extra tack till dem som 
jag fick komma och ta vattenprover hos – Utan er hjälp hade jag inte kunnat genomföra det här arbetet! Jag har 
dessutom fått extra hjälp av flertalet personer, däribland de som på olika sätt gjort det möjligt för mig att ta brunns-
vattenprover när de inte var där och andra som lät mig kopiera resultat från deras tidigare enskilda vattenprovtag-
ningar. Ett särskilt tack till Yngve hurtig som lånade mig resultat från tidigare vattenprovtagningar av de gemensam-
ma brunnarna och badplatserna och som hjälpte mig att ro ut i sjön så att jag kunde ta referensprov, samt till Elmer 
Adolfsson som lånade mig roddbåten.  

Till sist vill jag tacka min sambo Johan Karlsson för hjälp med datorproblem och med att läsa igenom det jag skrivit, 
och för att han har stöttat mig och stått ut med mig under den tid jag har arbetat med mitt examensarbete. 



Linda Rutanen  TRITA-LWR Degree Project 15:03 

 

 iv 



Yt- och grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar - En studie av Gisekvarn, Trosa kommun 

 

 v 

SAMMANFATTNING  

Gisesjön ligger i Trosa kommun, ca 9 km sydväst om Vagnhärad. Det är en oligotrof klarvattensjö som rinner ut i 
Östersjön och har ett siktdjup på 5-6 meter, vilket är mycket ovanligt för regionen. Längs Gisesjöns nordöstra strand 
i Gisekvarn har sedan 1950-talet ett fritidshusområde byggts upp i tre etapper. Idag består området av cirka 120 
fastigheter, varav ett fåtal är permanentbebodda medan de flesta nyttjas som sommarboende av varierande grad. 
Området får sin dricksvattenförsörjning genom ett antal gemensamma och privata bergborrade brunnar. Flertalet 
olika avloppslösningar finns, men infiltrationsanläggningar dominerar och vissa har använts sedan området skapades, 
medan andra är helt nyanlagda. 

För att kunna värna Gisesjön ville Trosa kommun få reda på om sjön är påverkad av bebyggelsen i Gisekvarn, 
liksom om grundvattnet i området är påverkat av avloppsanläggningarna. För att ta reda på det intervjuades boende 
på ungefär hälften av fastigheterna om användning, vattenförsörjning och sanitär standard, vilket kompletterades av 
inspektering av marken vid brunn, avlopp och det närliggande området runt fastigheten. Därefter togs vattenprover 
från 28 brunnar och vid 26 platser längs den del av Gisesjöns strand som angränsar till Gisekvarn. Vattenproverna 
analyserades med avseende på pH, hårdhet, konduktivitet, klorid, ammoniumkväve, nitratkväve, nitritkväve, fosfat-
fosfor, mikroorganismer, koliforma bakterier och E. coli. 

Resultaten visade att i brunnsvattnen var pH liksom hårdheten hög, men inom gränsen för tjänligt vatten ur hälso-
synpunkt. Konduktiviteten liksom klorid- och ammoniumhalten varierade mycket i området, och i enstaka brunnar 
var kloridhalten så hög att den kunde indikera yttre påverkan. Ammoniumkväve, fosfatfosfor och nitratkväve 
förekom i varierande halter i området, men även de högsta halterna låg långt under gränsen för vad tjänligt vatten får 
innehålla. Likaså var halterna nitritkväve låga och låg över detektionsgränsen endast i två av de testade brunnarna. 
Halten mikroorganismer liksom koliforma bakterier var mycket varierande i området. Ett brunnsvatten innehöll inga 
mikroorganismer alls, samtidigt som ett annat hade 5000 cfu/ml vilket gjorde vattnet tjänligt med anmärkning. 
Ungefär en tredjedel av brunnarna innehöll så höga halter koliforma bakterier att vattnet var klassat som tjänligt med 
anmärkning eller otjänligt. Tre brunnar innehöll låga halter av E. coli, vilket gör vattnet tjänligt med anmärkning och 
indikerar påverkan från avloppsvatten. 

Sjöns pH var troligtvis påverkat längs strandkanten där det var lägre än i andra delar av sjön. Vattnet var mjukt vid 
alla provpunkter och variationen i halterna var liten. Både halterna av konduktivitet och klorid var mycket låga vid 
alla provpunkter i sjön. För fosfatfosfor, nitratkväve och nitritkväve var halterna under detektionsgränsen. 
Ammoniumkväve däremot förekom i varierande halter längs strandkanten, vid vissa punkter var halterna så höga att 
vattnet kunde räknas som näringsrikt medan det på andra ställen låg under detektionsgränsen. Mikroorganismer 
förekom längs hela den testade strandlinjen i varierande mängder, medan koliforma bakterier och E. coli förekom i 
mycket varierande halter och där vissa punkter inte innehöll några bakterier alls. 

Slutsatsen är att Gisesjön och grundvattnet i Gisekvarn är något påverkat av avloppsanläggningarna i området. De 
främsta bevisen är de varierade och ibland höga förekomsterna av framför allt klorid, ammoniumkväve och E. coli. 
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SUMMARY  

The lake Gisesjön is situated in the municipality Trosa, approximately 9 km southwest of Vagnhärad. It is an 
oligotrophic clearwater lake with a visibility depth of 5-6 meters, which is very rare in the region. Along the north-
eastern shore of lake Gisesjön, the area Gisekvarn is situated where about 120 summer cottages have been built up in 
three stages since the 1950’s. The area’s drinking-water is supplied from a number of common and private wells, 
whilst there are several different solutions for treatment of the sewage. Constructions for infiltration are dominating 
the area, although some have been in use since the area was founded, whereas others are recently-built. 

To protect the lake Gisesjön, Trosa municipality wanted to find out whether the lake is influenced by the houses in 
Gisekvarn, as well as if the groundwater in the area is influenced by the sewage constructions. The project comprised 
interviews of landowners of approximately 60 of the houses in the area regarding their use of the properties, water 
supply and sanitary standard, supplemented by investigations of the wells, the sewage constructions and the 
surrounding area. Water samples were taken from 28 of the private wells and at 26 spots along the shore which 
bordered the area. The water samples were analysed with respect to pH, hardness, conductivity, chloride, 
ammonium, nitrate, nitrite, phosphate, microorganisms, coliform bacteria and E. coli. 

The results showed that the water from the wells had a high pH-value and hardness, although the values were lower 
than the health limits of potable water. The conductivity as well as the amount of chloride and ammonium varied a 
lot in the area. In some of the wells the amount of chloride was so high that it could indicate an external source of 
pollution. Ammonia, phosphate and nitrate occurred in various amounts in the area, but even the highest amounts 
were far below the limits for potable water set up by the Swedish authorities. Likewise were the amounts of nitrite, 
which only occurred in two of the tested wells. The amounts of microorganisms as well as coliform bacteria were 
very varying in the area. One water sample did not have any microorganisms at all, whereas another had 5000 cfu/ml 
which made the water classified as drinking water with a remark. About a third of the tested wells contained so high 
amount of coliform bacteria that the water got a quality remark. Three of them were classified unsuitable water for 
drinking. Three wells had water containing E. coli bacteria which gave a quality remark and indicate influence from 
sewage. 

The lake’s pH was influenced along the shore, where it was lower compared to other parts of the lake. The water was 
soft at all test points and the values fall within a narrow range. Both the conductivity and the amounts of chloride 
were very low at all test points in the lake. The contents of phosphorus, nitrate and nitrite were so low that they 
couldn’t be measured. Ammonia however existed in various amounts along the shore, at some places the amounts 
were so high that the water could be classified as eutrophic, whereas at other sites no ammonia could be measured. 
Microorganisms occurred in various amounts along the whole tested part of the shore. Coliform bacteria and E. coli 
occurred in very various amounts, at some sites no bacteria could be found. 

The conclusion is that lake Gisesjön and the groundwater in Gisekvarn is slightly affected by the sewage 
constructions in the area. The principal proves are the various and occasionally high occurrences of above all 
chloride, ammonia and E. coli. 
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ORDLISTA  

Nedan följer en förklaring av ord och förkortningar som förekommer i arbetet. 

Aerob är en process eller organism som kräver fri tillgång på syre. 

Anaerob är en process eller organism som kräver syrefria förhållanden. 

Avrinningsområde är det område som avvattnas genom samma vattendrag, sjö eller hav. Det innebär att slutligen 
kommer  all nederbörd som faller inom en sjös avrinningsområde att komma till sjön. 

BDT-vatten kallas också gråvatten och är det avloppsvatten som kommer från bad, disk och tvätt. Alltså i princip 
allt avloppsvatten som produceras i ett hushåll förutom toalettvattnet. 

Buffertkapacitet är förmågan att neutralisera sura ämnen. (Naturvårdsverket, 2006) 

CFU Med CFU avses levandehalten, ordagrant betyder förkortningen CFU "koloniformande enheter", d.v.s. 
organismer som växer fram vid odling. (PK Group, 2006) 

Dagvatten är allt vatten som rinner av tak, hårdgjorda ytor etc efter regn och snösmältning. (Weglert och Regnér, 
1992) I tätbebyggda områden innehåller det ofta mycket tungmetaller och renas då ibland. Vanligtvis genomgår 
dagvatten inte någon rening alls utan avleds till lämplig recipient eller infiltreras (Weglert och Regnér, 1992). 

Diabas är en fin- eller medelkornig, mörkt grå till svart gångbergart, som till 65-35 volymprocent består av 
kalciumrik plagioklas (labrador-bytownit) och till 35-65 volymprocent av pyroxen; även olivin kan förekomma. 
(Nationalencyklopedin, 2006) 

Dräneringsvatten är det vatten som dräneras från till exempel husgrunder. Det samlas upp under markytan för att 
sedan ledas bort till vanligtvis ett dike eller en infiltrationsanläggning. (Weglert och Regnér, 1992) 

E. coli är en förkortning för bakteriearten Escherichia coli som lever i de nedre delarna av tarmarna hos 
varmblodiga djur och är nödvändig för normal matsmältning. 

Eutrof betyder näringsrik. Ordet används ofta vid beskrivning av näringsstatus hos sjöar och vattendrag. 

Fastighet är normalt ett mark- och/eller vattenområde som utgör en rättslig enhet. En fastighet med dess 
fastighetstillbehör såsom byggnader utgör fast egendom. (Julstad, 2000) 

Fauna är det samlade djurbestånd, av alla arter eller av en enskild grupp, som förekommer inom ett visst område, i 
en viss miljö eller under en viss tidsperiod. (Nationalencyklopedin, 2006) 

Ftalater är salter eller estrar av ftalsyra och används framförallt som mjukgörare i PVC-plast. Forskning visar att 
ftalater har negativ påverkan på fortplantning och tillväxt hos människor och djur. (Susning.nu, 2006) 

Glacial är något som är bildat i anslutning till (eller på annat sätt förknippad med) en glaciär eller inlandsis. 
(Nationalencyklopedin, 2006) 

Hårdhet i det här arbetet innebär totalhårdhet, vilket är summan av kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. 

Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i växternas omvandling av 
solljus till energi genom fotosyntes (Wikipedia, 2006) 

Koliforma bakterier är alla aeroba och fakultativt anaeroba, gramnegativa, icke sporbildande, stavformiga bakterier 
som förjäser laktos med gasbildning inom 48 timmar vid 37 °C. (Nationalencyklopedin, 2006) 

Konduktivitet betyder ledningsförmåga och beskriver ett materials förmåga att leda ström. (Nationalencyklopedin, 
2006) 

Korrosion är angrepp på ett material genom en kemisk reaktion med omgivningen. Elektroner vandrar från 
anodytan där oxidation och därmed angreppet sker, till katodytan där reduktionen sker. (Wikipedia, 2006) 

Mikroorganism är en organism som är så liten att den inte går att se med blotta ögat. (Nationalencyklopedin, 2006) 

Mjäla är en kornfraktion med partikelstorlekar mellan 0,02 och 0,002 mm i diameter. (Nationalencyklopedin, 2006) 

Mo är en kornfraktion med partikelstorlekar mellan 0,2 och 0,02 mm i diameter. (Nationalencyklopedin, 2006) 

Närsalter är ämnen som växter behöver för att kunna växa, dvs näring. Överskott av närsalter i till exempel en sjö 
som fungerar som recipient för avloppsvatten kan göra den övergödd, vilket i sin tur stör balansen i sjön. 

Oligotrof betyder näringsfattig och används om miljöer som till exempel en sjö. (Nationalencyklopedin, 2006) 

Parasit är en organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad, dock normalt utan att den 
senare dödas. (Nationalencyklopedin, 2006) 

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler, vilket är organiska föreningar som framställs genom klorering av 
bifenyl. Ämnena är miljö- och hälsoskadliga och påverkar bland annat människors immunförsvar och fortplantnings-
förmåga. (Nationalencyklopedin och susning.nu, 2006) 

pH beskriver vätejonaktiviteten och är ett mått på surhet. (Susning.nu, 2006) 

http://susning.nu/Salter
http://susning.nu/Estrar
http://susning.nu/PVC
http://susning.nu/Fortplantning
http://susning.nu/Tillv%e4xt
http://susning.nu/M%e4nniskor
http://susning.nu/M%e4nniska
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Energi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotosyntes
http://susning.nu/Immunf%f6rsvar
http://susning.nu/Fortplantning
http://susning.nu/V%e4tejon
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Salisk är en term använd om ljusa mineral och ljusa bergarter som är rika på kisel och aluminium. (Nationalencyklo-
pedin, 2006) 

Skarn är en term för bergarter bestående av kalcium-, magnesium- och järnrika silikatmineral och som förekommer 
tillsammans med vissa järn- och sulfidmalmer (skarnmalmer). (Nationalencyklopedin, 2006) 

Spillvatten är det avloppsvatten som produceras i ett hushåll. 

Svartvatten är det avloppsvatten som kommer från toaletten. 

Tungmetall är en metall eller legering med densitet högre än 4 500-5 000 kg/m3 (Nationalencyklopedin, 2006) 

Zooplankton är detsamma som djurplankton, vilket är djur som lever i den fria vattenmassan (söt- eller saltvatten) 
och som mer eller mindre passivt förs runt med strömmar. (Nationalencyklopedin, 2006) 
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Nyckelord: Gisesjön; Gisekvarn; Grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar; Ytvattenpåverk-
an från enskilda avloppsanläggningar 

INTRODUKTION  

Området Gisekvarn beläget längs Gisesjöns nordöstra 
strand ligger i Södermanlands län och tillhör Trosa 
kommun. Trosa är en miljömedveten kommun som 
aktivt verkar för en hållbar utveckling och kommunen 
arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan 
från dess olika verksamheter. Utvecklingsarbetet i 
kommunen avser att baseras på kretsloppstänkande, 
där alla delar bildar en helhet och tillsammans bidrar 
till ökad eller åtminstone bibehållen kretsloppskapa-
citet och biologisk mångfald. 

Gisesjön anses vara en skyddsvärd sjö då den är när-
ingsfattig, har ett ovanligt stort siktdjup för regionen 
och hyser ett antal skyddsvärda arter. För att kunna 
skydda och bevara sjön är det värdefullt för Trosa 
kommun att veta huruvida sjön och grundvattnet i 
området Gisekvarn påverkas av områdets enskilda 
avloppsanläggningar. (Trosa kommuns hemsida) 

Det är inte tidigare känt huruvida Gisesjön och 
grundvattnet i området är påverkat av bebyggelsen i 
Gisekvarn eller ej. Tidigare gjorda undersökningar i 
sjön har främst syftat till att beskriva dess fauna och 
status och inte huruvida den är påverkad av bebyg-
gelsen i Gisekvarn eller inte. För bad- respektive 
dricksvattnen har intresset varit att ta reda på huruvida 
de innehållit tillräckligt låga halter av olika kompo-
nenter för att klassas som lämpligt för respektive 
användningsområde. 

Tidigare undersökningar 

Det finns ett antal tidigare undersökningar gjorda i och 
vid Gisesjön och i dricksvattenbrunnar i området, en 
kort beskrivning av dem följer nedan. 

År 1976 och 1984 gjordes en liten enkätundersökning 
om fisk- och kräftförekomst i Gisesjön där förekom-
sten av vissa fiskarter fastställdes. (Andersson, 1984) 

I juni 1997 gjordes en undersökning av bottenfaunan i 
Gisesjön. Då konstaterades det att Gisesjön var 
obetydligt påverkad av föroreningar och försurning, 
och att sjön hade en mycket skyddsvärd fauna, varför 
det var viktigt att halten närsalter inte steg. (Birgegård, 
1998) 

Vid en värdering av Gisesjön från naturvårdssynpunkt 
bedömdes sjöns fågelliv vara kraftigt påverkat av 
mänsklig aktivitet. Därutöver konstaterades sjön ha 
hög biologisk mångformighet, sällsynt stort siktdjup 
för regionen och ett högt naturvärde som borde 
bevaras genom att förhindra ytterligare kalhyggen eller 
skogsdikningar i sjöns närhet. (Haglund, 1987) 

År 2003 gjordes en kartläggning av zooplankton-
samhällena i 23 sjöar i Södermanlands län, däribland 
Gisesjön som ingår i ett regionalt miljöövervaknings-
program. Zooplanktonsamhällenas artsammansättning 
ligger till grund för bedömning av miljöförhållandena i 
sjöarna. I rapporten framkommer att Gisesjön har 
fattiga förhållanden, vilket ger en näringsfattig sjö med 

liten artrikedom och ett artfattigt zooplanktonsam-
hälle. Samtidigt har sjön god buffertkapacitet, ganska 
låg klorofyllhalt och relativt stort siktdjup. (Svensson 
och Lundberg, 2004) 

Trosa kommun har vid flertalet tillfällen provtagit 
vattnet i Gisesjön. Proverna har analyserats avseende 
kemiska egenskaper och togs i oktober 1992, oktober 
1998, februari, augusti och april 1999 oktober 2001 
och oktober 2003. Tomtägarföreningen har vid de två 
gemensamma badplatserna tagit prover i maj 2001 och 
i juni 2005 för att försäkra sig om badvattenkvaliteten. 
Proverna har analyserats med avseende på halten 
mikroorganismer. 

Tomtägarföreningen har provtagit de gemensamma 
brunnarna, och enskilda personer har gjort provtag-
ningar av privata dricksvattenbrunnar. 

SYFTE  

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på om 
Gisesjön är påverkad av fritidsbebyggelsen i 
Gisekvarn, belägen vid sjöns nordöstra ände, liksom 
om grundvattnet i området påverkas av nuvarande 
avloppssystem. Med hänsyn till områdets förmodade 
framtida utveckling gjordes också en uppskattning av 
huruvida den befintliga VA-situationen är långsiktigt 
hållbar, eller om sjöns egenskaper kommer att 
förändras. 

METODIK  

I början av juli 2005 delades informationsblad om 
examensarbetet ut till de boende i Gisekvarn. Detta 
för att informera om kommande intervjuer och 
vattenprovtagningar och vad som var målet med 
arbetet. Från mitten av juli till slutet av augusti samma 
år, intervjuades boende på 58 av fastigheterna i olika 
delar av Gisekvarn. Frågorna handlade om fastig-
heternas användning, vattenförsörjning och sanitära 
standard. Dessutom inspekterades vilken marklutning, 
höjd över och avstånd till sjön, jordart och vegetation 
det var vid brunn, avloppsanläggning och i området 
runt fastigheten. 

För att kunna analysera grundvattnet i området valdes 
utifrån intervjuerna 28 stycken enskilda dricksvatten-
brunnar ut för provtagning. Gemensamt för alla var 
att deras vatten inte renades med filter innan konsum-
tion, vilket gjorde analysresultaten mer rättvisande. I 
övrigt valdes brunnar ut som skilde sig så mycket som 
möjligt från de andra i olika avseenden, såsom vegeta-
tion, läge i området, antal användare, avstånd och 
höjdskillnad till närmaste avloppsanläggning, typ av 
avlopps- och toalettanläggning etc. 

Vattenprover från sjön togs på 26 ställen längs strand-
kanten vid antagna inflöden av yt- och grundvatten 
(Fig. 1). Provtagningspunkterna valdes ut där yt- och 
djupvattenväxter förekom i större mängd än på de 
flesta andra ställen runt sjön, och/eller där vegetation-
en var påtagligt tätare på land i ett stråk ner mot sjön. 
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Vattenproverna togs från land varför tillgängligheten 
också påverkade valen av provtagningsplatser. För att 
få referensvärden på sjövattnet togs även ett vatten-
prov i mitten av sjön med hjälp av en lånad roddbåt. 

Alla vattenprover förutom 9 av sjövattenproverna 
skickades in till ALcontrol i Linköping för analys av 
mikroorganismer och närsalter. Antalet mikroorga-
nismer analyserades med metoden ”SS-EN ISO 6222” 
vid 22°C i 3 dygn och omfattade intervallet 10-5000 
cfu/ml. E. coli analyserades vid 44°C och koliforma 
bakterier vid 35°C och för båda användes metoden 
”Colilert 18” med intervallet 1-2400 cfu/100ml. 
Ammoniumkväve analyserades med metoden ” SS-EN 
ISO 11732,mod” med mätosäkerheten ±15-30% och 
nedre rapportgräns vid 0,01 mg/l. Både nitrat- och 
nitritkväve analyserades med metoden ” SS-EN ISO 
13395,mod”. För nitratkväve var mätosäkerheten ±10-
25% och den nedre rapportgränsen 0,01 mg/l och för 
nitritkväve var mätosäkerheten ±15-25% och den 
nedre rapportgränsen 0,001 mg/l. Halten fosfatfosfor 
analyserades med metoden ” SS-EN ISO 1189,mod” 
med mätosäkerheten ±10-35% och nedre rapport-
gräns vid 0,002 mg/l. 

Samtliga vattenprover analyserades dessutom med 
avseende på pH, konduktivitet, hårdhet och kloridhalt. 
pH och konduktivitet analyserades med hjälp av pH- 
och konduktometern HI9811. För pH var noggrann-
heten ±0,2 och för konduktiviteten ±2%. Både hård-
het och kloridhalt analyserades med hjälp av ett ”test-
kit” genom titrering. Analysmetod för hårdhet var 
”EDTA titration” och noggrannheten i intervallet 0-30 
mg CaCO3/l var 0,3 mg och i intervallet 0-300 mg 
CaCO3/l, 3 mg. 100 mg CaCO3/l räknades om till 
40,32 mg Ca/l. Analysmetod för kloridhalten var 

”mercuric nitrate titration” som i det aktuella intervall-
et 0-100 mg/l hade en noggrannhet på 1 mg/l. 

Resultaten från vattenproverna och intervjuerna sam-
manställdes i en excel-fil, vilken användes som grund 
för utvärdering av resultaten. I kartprogrammet Surfer 
framställdes kartbilder där punkter markerade provtag-
ningsplatserna och deras halter av olika ämnen. I 
statistikprogrammet Statistica gjordes grafer som 
visade på spridningen av halten av ämnena vid de olika 
provtagningsplatserna, dessutom användes korrela-
tionsmatriser och ANOVA som är en metod för 
variansanalys för att framställa olika sorters grafer över 
samband mellan olika ämnen och faktorer. För båda 
programmen ändrades alla halter som var under 
detektionsgränsen till noll, eftersom de inte kunde 
hantera kvalitativa specialtecken. 

Utöver det praktiska arbetet har en sammanställning 
gjorts av befintligt material avseende undersökningar 
av sjön, information om VA-hanteringen och resultat 
från tidigare vattenkemiska provtagningar i området, 
som finns hos bl.a. privatpersoner och Trosa 
kommun. 

TEORI  

Det här avsnittet innehåller fakta om spillvatten från 
hushåll och de vanligaste enskilda avloppslösningarna. 

Hushållsspillvattens ämnesinnehåll 

Innehållet i spillvatten från olika hushåll kan variera 
mycket. BDT- och svartvatten innehåller olika stora 
mängder av smittämnen, syreförbrukande ämnen, 
närsalter och tungmetaller, medan organiska miljögift-
er vad man vet endast förekommer i BDT-vatten. 
(Johansson, 1998)  

Av närsalterna kommer den allra största delen från 
svartvattnet. Separering och alternativ behandling av 
toalettvattnet skulle därmed kraftigt minska mängden 
närsalter i spillvattnet. Recirkulering av näringsämnena 
skulle dessutom minska övergödningen och behovet 
av tillverkning av konstgödsel, vilket därmed sparar 
mineralresurser och energi. (Avloppsguiden, 2006)  

Mängden tungmetaller och miljögifter i spillvattnet är 
det som är enklast för producenten att påverka. En 
medveten producent kan minska tillförseln av giftiga 
ämnen, och få ett avloppsvatten nästintill fritt från 
tungmetaller och miljögifter. (Johansson, 1998) 

BDT-vatten 

Vad bad- disk- och tvättvatten innehåller är mycket 
beroende av producentens beteende, särskilt när det 
gäller fosfor, tungmetaller och olika sorters miljögifter. 
(Johansson, 1998) 

Smittämnen förekommer normalt sett i mycket liten 
mängd i BDT-vatten, eftersom de till störst del kom-
mer från fekalier, saliv och liknande. Om det däremot 
finns småbarn i hushållet som använder tygblöjor, eller 
om fekalier på annat sätt hamnar i till exempel tvätt-
vattnet, kan BDT-vattnet tillföras stora mängder smitt-
ämnen. (Johansson, 1998) 

Fig. 1 Karta över Gisekvarn med provpunkterna i 
enskilda dricksvattenbrunnar och vid sjökanten 
markerade. 
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Syreförbrukande ämnen Den största delen syreförbruk-
ande ämnen i ett hushållsspillvatten kommer från 
BDT-vattnet. (Johansson, 1998) 

Närsalter Knappt en fjärdedel av ett hushålls utsläpp av 
fosfor kommer från BDT-vattnet. Den största delen 
av fosforn i BDT-vattnet har sitt ursprung i tvätt-
medel. Använder hushållet tvättmedel utan eller med 
låg halt av fosfater kan fosforhalten i BDT-vattnet 
halveras. 10 % av hushållets kväveutsläpp kommer 
från BDT-vattnet. (Johansson, 1998) Knappt 1/6 av 
spillvattnets innehåll av kalium har sitt ursprung i 
BDT-vattnet. (Avloppsguiden, 2006) 

Tungmetaller Källor till tungmetaller i BDT-vatten är 
bland annat akvarellfärger som kan innehålla stora 
mängder kadmium och krom, varför till exempel 
rengöring av penslar under kran bidrar till att kraftigt 
öka halten tungmetaller i spillvattnet. Svårare att 
påverka är tillskottet av kvicksilver till spillvattnet, som 
frigörs från lagningar med amalgam när munnen 
sköljs, och kadmium som kommer från rökare. 
(Johansson, 1998) Även tillförseln av zink, kadmium 
och koppar från korrosion på avloppsrör är svår att 
påverka. (Levlin, 2005) 

Miljögifter Om organiska miljögifter förekommer i 
spillvattnet eller inte beror till störst del på producent-
ernas beteende. De vanligaste källorna till miljögifter i 
avloppsvattnet är rengöringsmedel, lösningsmedel och 
färgrester. (Johansson, 1998) Även hårvårdsprodukter, 
kosmetika och tvättvatten efter rengöring av golv och 
väggmaterial innehållande PCB och ftalater kan tillföra 
miljögifter till spillvattnet. (Levlin, 2004) 

Svartvatten 

De ämnen som finns i svartvattnet, förutom toalett-
pappret, har först passerat genom en människa, vilket 
gör det svårare för producenten att påverka svartvatt-
nets innehåll än BDT-vattnets. (Johansson, 1998) 

Smittämnen Fekalierna är den främsta källan för 
smittämnen i ett hushålls spillvatten. Urin innehåller 
en betydligt mindre mängd smittämnen så länge det 
inte blandas med fekalierna. (Johansson, 1998) 

Syreförbrukande ämnen Drygt en tredjedel av de 
syreförbrukande ämnena i ett hushålls spillvatten 
kommer från fekalierna, medan endast en mindre 
mängd har sitt ursprung i urinen. (Johansson, 1998) 

Närsalter Urinen bidrar till hälften av fosforn i 
spillvattnet, medan fekalierna står för drygt en 
fjärdedel. Den absolut största delen av kvävet i 
spillvattnet, 80 %, kommer från urinen, medan endast 
10 % har sitt ursprung i fekalierna. (Johansson, 1998) 
Cirka två tredjedelar av kaliumet i spillvattnet kommer 
från urinen och en fjärdedel från fekalierna. 
(Avloppsguiden, 2006) 

Tungmetaller Normalt sett tillförs en mycket liten 
mängd tungmetaller till svartvattnet. De kommer från 
maten vi äter och återfinns i fekalierna. (Johansson, 
1998) Från människor som har amalgamfyllningar kan 
korrosion av dem bidra till en stor del av kvicksilver-
tillförseln till spillvattnet via urin och fekalier. Även 

zink och kadmium kan tillföras avloppet via fekalier 
och urin. (Levlin, 2004)  

Miljögifter För många miljögifter är det osäkert om de 
förekommer i svartvatten eller inte. Till exempel är det 
inte känt om läkemedel transporteras ut ur kroppen 
via urin och fekalier. (Avloppsguiden, 2006) 

Risker med ämnen från spillvatten i grundvatten 
och sjöar 

Spillvatten innehåller både ämnen som förekommer 
naturligt och sådana som inte gör det. Om reningen 
inte fungerar tillräckligt bra, kan höga halter av 
naturligt förekommande ämnen nå grundvatten och 
sjöar och därmed ha en förorenande effekt på grund 
av den höga koncentrationen. Ämnen som inte före-
kommer naturligt är ofta giftiga och kan ha förödande 
effekt på miljön som de hamnar i. 

Smittämnen 

Smittämnen är mikroorganismer av olika slag som 
sprider sjukdomar hos människor, djur och växter. De 
som tas upp i det här avsnittet är främst skadliga för 
människan, och sprids genom bland annat dricksvatt-
en. 

Bakterier Den största delen av bakterierna i spillvattnet 
är sådana som normalt förekommer i människans 
tarmflora. Om de här relativt snälla bakterierna ham-
nar i dricksvattnet kan de orsaka diarréer och kräk-
ningar. Andra bakterier kan genom dricksvattnet ge 
upphov till svåra sjukdomar och ibland även leda till 
döden. (Bokalders och Block, 1997) 

Virus En av de största smittspridningsvägarna för 
virussjukdomar är genom vatten förorenat av avlopps-
vatten. (Smittskyddsinstitutet, 2006) Sjuka personer 
avsöndrar virus främst genom avföringen. Om virus 
från svartvatten läcker in i en dricksvattenbrunn eller 
transporteras till en sjö eller annat vattendrag, blir de 
kontaminerade. Eftersom de viktigaste virusen är 
mycket smittsamma, (Lund och Lindqvist, 2004) är 
risken stor att de som dricker av vattnet eller badar i 
det blir smittade. (Smittskyddsinstitutet, 2006) Virus 
kan överleva länge utanför människokroppen, till 
exempel i en dricksvattenbrunn eller i en frusen sjö, 
men de kan inte föröka sig där. (Lund och Lindqvist, 
2004) 

Parasiter kan förekomma i vatten under lång tid efter 
att det har smittats. Människor och djur kan smittas 
från både dricksvatten och badvatten. En speciell sorts 
parasit är en av de vanligaste källorna till diarré hos 
människor. (Hansen och Stenström, 2001) Globalt sett 
är parasiter den största orsaken till sjukdom hos 
människor, och de är upphov till många av de idag 
allvarligaste existerande sjukdomarna. (Vitaviva, 2006) 

Syreförbrukande ämnen 

Syreförbrukande ämnen är organiska eller oorganiska 
ämnen som förbrukar syre när de bryts ner av 
mikroorganismer. Tillförsel av syreförbrukande ämnen 
till sjöar och vattendrag kan leda till syrebrist, med risk 
för att växter och djur som tidigare levt där dör. 
Syrebristen kan också leda till anaerob nedbrytning, 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2259.aspx
http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2259.aspx
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vilket resulterar i illaluktande och explosiva gaser. 
(Bokalders och Block, 1997, Johansson, 1998) Vid 
total avsaknad av syre bildas svavelväte vid nedbryt-
ningen, vilket är giftigt för alla flercelliga organismer 
(Naturvårdsverket, 2006). 

Närsalter 

Ett ökat tillskott av närsalter till sjöar och vattendrag 
leder i regel till ökad växtlighet i dem, (Naturvårds-
verket, 2006) och ofta även till minskad biologisk 
mångfald (Avloppsguiden, 2006). Vissa av algerna som 
växer till avger giftiga ämnen, vilka kan ge människor 
och djur flera olika sorters sjukdomar och besvär om 
de kommer i kontakt med dem, vid till exempel bad i 
en sjö. När allt fler växter sedan dör och sjunker till 
botten, blir sedimentlagren tjockare och sjön grundare. 
Samtidigt åtgår än mer syre vid nedbrytningen av den 
ökade mängden organiskt material, vilket ökar risken 
för syrebrist. (Naturvårdsverket, 2006) Om övergödda 
sjöar och vattendrag tillförs ytterligare näringsämnen, 
kan planktonförekomsten bli så riklig att vattnet 
grumlas och därmed hindrar ljuset att nå botten, vilket 
missgynnar bottenvegetationen. 

Kväve är ett av de viktigaste näringsämnena för växter 
och kan därför bidra till övergödning i sjöar och 
vattendrag (Bokalders och Block, 1997). Det är däre-
mot endast reglerande av tillväxten där vattenomsätt-
ningen är obegränsad, såsom i hav (Avloppsguiden, 
2006). Kväve förekommer i spillvatten i form av 
ammoniumjoner, nitrat, nitrit och som organiskt bun-
det kväve. Nitrat är giftigt för fiskar och höga halter av 
nitrat och nitrit i dricksvatten är farligt även för män-
niskor. (Bokalders och Block, 1997) Hos människor 
med låg syrahalt i magen, som hos barn under 1 år, 
kan nitrat ombildas till nitrit i magen, vilket sedan 
reagerar med hemoglobinet i blodet och minskar dess 
syreupptagningsförmåga. Det finns teorier om att intag 
av höga halter av nitrit kan leda till magcancer. 
(Bergström et al, 2000) Eftersom grundvattnet omsätts 
mycket långsamt, kan nitrat finnas kvar i brunnsvatten 
långt efter det att tillförseln upphört. (Naturvårdsverk-
et, 2006) 

Fosfor är ett av de viktigaste näringsämnena och det 
som reglerar tillväxten där vattenomsättningen är 
begränsad, såsom i sjöar, vattendrag och vissa kustnära 
områden. (Naturvårdsverket, 2006) Fosfor finns i spill-
vatten som olika sorters fosfater och organiskt bundet 
fosfor. Den största delen är i sådan form att det är 
tillgängligt för biologisk produktion, vilket leder till att 
det i sjöar ökar tillväxten av organiskt material och 
därmed även risken för övergödning. (Bokalders och 
Block, 1997) Om en sjö har syrebrist till följd av 
övergödning, kan fosfor bundet i sedimenten frigöras, 
vilket leder till fortsatt övergödning. (Avloppsguiden, 
2006) 

Tungmetaller och miljögifter 

Tungmetaller och miljögifter finns normalt inte i 
naturen, varför de kan vålla stor skada på levande 
organismer om de sprids. 

Tungmetaller i sjöar och dricksvattenbrunnar kan ha 
negativ påverkan på människor, djur och växter, då 

vissa av dem är mycket giftiga. Särskilt kvicksilver, 
kadmium och bly är skadliga i höga halter. Sjöar och 
vattendrag som mottar stora mängder tungmetaller, får 
en kraftigt utarmad fauna. När tillskottet av tungmetal-
ler minskar eller avtar helt, återhämtar sig faunan till 
stor del. (Naturvårdsverket, 2006) 

Miljögifter är kemikalier som har spridits i naturen, och 
som ofta orsakar skador på människor och djur som 
har blivit utsatta för dem. Miljögifterna är organiska 
föreningar med låg vattenlöslighet, varför de i vatten i 
huvudsak förekommer bundna till partiklar som så 
småningom sedimenterar till botten. Därifrån kan 
gifterna sedan läcka ut i vattnet under lång tid efter det 
att tillförseln upphört. De organiska miljögifterna 
består av många olika ämnen med mängder av skilda 
biologiska effekter. Olika arters känslighet för gifterna 
skiljer sig ofta väldigt. Människor och djur kan 
omvandla vissa naturliga gifter och föroreningar till 
mindre farliga ämnen. Ibland kan avgiftningsprocessen 
dessvärre leda till att även kroppens egna ämnen bryts 
ner. En av de allvarligaste effekterna av miljögifter är 
kroniska skador på det centrala nervsystemet, vilka kan 
uppstå redan efter mycket små giftmängder. (Natur-
vårdsverket, 2006) Andra allvarliga effekter av miljö-
gifter är cancer, minskad fortplantningsförmåga (Av-
loppsguiden, 2006) och störning av hormonomsätt-
ningen, med många olika skadeverkningar som följd. 
(Naturvårdsverket, 2006) 

Vanligast förekommande reningsmetoder för 
enskilt avloppsvatten 

Nedan följer en beskrivning av de vanligaste renings-
metoder av avloppsvatten för enskilt bruk som 
används idag. För samtliga reningsmetoder gäller att 
de behöver förbehandling för att inte sätta igen, vilket 
görs med en slamavskiljare som kan anpassas efter 
vattnet den ska behandla. Vilken den efterföljande 
reningsmetoden är beror till störst del på markförhåll-
andena där den är placerad. Infiltration är vanligast 
och den metod som tidigare rekommenderades av 
Naturvårdsverket. Där infiltration inte passar kan en 
markbädd anläggas, vilken ger möjlighet till kontroll av 
reningseffekten. Även en resorptionsanläggning kan 
fungera där, men tillåts inte alltid av kommunerna då 
den bara kan rena vattnet under den växtaktiva delen 
av året. 

Förbehandling 

Innan avloppsvattnet kommer till den verkliga 
reningsanläggningen, måste det förbehandlas för att 
inte sätta igen senare reningssteg. Detta sker vanligtvis 
genom att ta bort bland annat de tyngsta och de 
lättaste partiklarna i avloppsvattnet.  

Slamavskiljare förbehandlar avloppsvatten (Weglert och 
Regnér, 1992) genom att avskilja upp till 70 % av de 
avsättbara och suspenderade ämnen som finns i 
vattnet. (Eklund och Stridh, 1995) Partiklar som är 
tyngre och lättare än vatten, såsom grus och fett, 
sorteras bort på botten och ytan. (Avloppsguiden, 
2005) Mängden organiska ämnen, fosfor och kväve 
kan också reduceras med upp till 20 % vid förbehand-
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lingen. (Eklund och Stridh, 1995) Det finns två olika 
sorters slamavskiljare: Tvåkammarbrunn, som har två 
kamrar och bara kan användas för förbehandling av 
BDT-vatten, och trekammarbrunn som är en slamav-
skiljare med tre kamrar vilken används för förbehand-
ling av alla sorters avloppsvatten från hushåll. (Avlop-
psguiden, 2005) Avloppsvattnet bör uppehållas i 
slamavskiljaren i minst ett dygn för att ge tillräcklig 
avskiljning av föroreningar. Slamavskiljarens storlek 
avgörs såtillvida av mängden vatten som förbrukas 
under ett dygn, vilket beror på antalet människor och 
om vattentoalett är ansluten eller inte. Hur ofta den 
slamtöms avgör också volymen då slammet efter ett år 
beräknas uppta lika stor volym som vattnet. Slammet 
bör tömmas varje år och lika ofta är det lämpligt att 
kontrollera så att slamavskiljaren är tät och att läckage 
inte förekommer. Om flödesförhållandena ändras kan 
slammet börja lämna slamavskiljaren med vattenflödet, 
så kallad slamflykt. Det leder till att slammet hamnar i 
reningsanläggningen som därmed får försämrad 
funktion på grund av igensättning. I värsta fall kan 
reningsprocessen bli så störd att den helt slutar att 
fungera. Slamflykt kan orsakas av överbelastning, till 
exempel när ett fritidsboende blir permanent. Det är 
också vanligt förekommande när grundvatten läcker in 
i samband med tillfälliga flödestoppar och när vattnet 
av andra anledningar flödar för snabbt genom slamav-
skiljaren. (Weglert och Regnér, 1992) 

Inspektionsbrunn En inspektionsbrunn placeras framför 
avloppsbädden om det endast finns en sprid-
ningsledning. Den gör det möjligt att kontrollera så att 
slamavskiljaren fungerar och att endast avloppsvatten 
kommer in i reningsanläggningen. (Weglert och 
Regnér, 1992) 

Fördelningsbrunn En eller flera fördelningsbrunnar 
används om det finns flera stycken spridningsledning-
ar. De är placerade precis framför avloppsbädden och 
fördelar vattnet som kommer från slamavskiljaren 
jämnt mellan ledningarna. Det är mycket viktigt att 
fördelningsbrunnen är placerad rakt, annars blir 
fördelningen sned vilket kan påverka reningseffekten. 
Fördelningen och tätheten i ledningarna bör control-
leras varje år för att bevara funktionen i reningsanlägg-
ningen. (Weglert och Regnér, 1992) 

Rening 

I reningssteget som kommer efter slamavskiljaren 
avskiljs fosfor, organiskt material och andra syreför-
brukande ämnen till relativt stor del, medan i princip 
allt kväve förblir kvar i vattnet. Vilken sorts reningsan-
läggning som kan användas beror på flera faktorer: 
Vilken sorts mark det är där anläggningen ska ligga, 
hur hög grundvattenytan är, avstånd till dricksvatten-
brunnar och andra vattentäkter och vad kommunen 
tillåter. (Weglert och Regnér, 1992) 

Infiltration 

Infiltration är en vattenreningsmetod där vattnet via 
spridningsledningar leds ut i marken och silas genom 
marklagren ner till grundvattnet. Det första marklagret 
är ett konstruerat spridningslager (Avloppsguiden, 
2005) bestående av singel eller makadam (Weglert och 

Regnér, 1992), mellan det och de naturliga jordlagren 
bildas en biofilm som reducerar mängden organiskt 
material och smittämnen. Vattenreningen fortgår i 
marken till dess att grundvattennivån är nådd, och då 
har troligen även fosforhalten minskat. (Avloppsguid-
en, 2005) 

För att en infiltrationsanläggning ska fungera måste 
flera faktorer vara uppfyllda: Ledningarna ska ligga 
minst en meter över berg respektive över den högsta 
grundvattennivån. Avståndet till vattentäkt såsom 
dricksvattenbrunnar måste vara tillräckligt, vilket beror 
på hur anläggningen är placerad i förhållande till 
vattentäkten och vilken sorts mark det är däremellan. 
Oavsett marksort bör en infiltrationsanläggning aldrig 
vara placerad högre än en närliggande dricksvatten-
brunn. Anledningen till de här förbehållen är att vid 
olämplig placering av en infiltrationsanläggning kan 
dåligt renat avloppsvatten förorena dricksvattentäkter 
och därmed orsaka bland annat sjukdom. Sjöar är 
normalt inte lika känsliga och därför behövs oftast inte 
samma skyddsavstånd som till brunnar, däremot bör 
infiltrationsledningarna fortfarande ligga minst en 
meter ovan grundvattenytan. Det bör även vara ett 
visst avstånd till tomtgräns, dike, väg, hus etcetera, på 
grund av den negativa påverkan det renade avlopps-
vattnet kan ha på dem. 

Förutom tillräckliga avstånd kräver anläggningen också 
rätt sorts marklager. De får inte vara för täta, för då 
kan inte vattnet infiltreras tillräckligt snabbt och en 
opraktiskt stor yta skulle behövas. De får inte heller 
vara för genomsläppliga eftersom vattnet då skulle 
rinna igenom alldeles för snabbt och därmed inte 
hinna renas tillräckligt innan det når grundvattnet. Hur 
stor yta som behöver användas för infiltrationen beror 
på vilken jordart som finns, vilken mäktighet den har 
och hur stor vattenmängd som ska infiltreras. (Weglert 
och Regnér, 1992) Genom att ersätta spridningslagret 
med en indränanläggning, kan infiltrationsprocessen 
effektiviseras och ytbehovet för infiltrationen halveras. 
Anläggningen består av moduler som är uppbyggda av 
vertikala skivor av plast täckta med en veckad geo-
textil. I geotextilen bildas en mycket effektiv biofilm 
som påskyndar nedbrytningen av partiklarna i avlopps-
vattnet. (Bokalders och Block, 1997) 

Infiltrationsbäddens uppdelning, läge och sträckning 
kan anpassas efter terrängen för att få optimal funk-
tion, men ledningarna bör ligga på samma höjd för att 
underlätta fördelningen. Anläggningen ska vara place-
rad så högt som möjligt i förhållande till grundvatten. 
Däremot får marken inte luta för mycket, efter avlop-
psvattnet då riskerar att rinna ut på ytan istället för ner 
i marken. 

För att infiltrationsbädden ska fungera bra behöver 
den vara ventilerad, vilket ordnas genom en kombine-
rad ventilations- och luftningsbrunn i slutet av varje 
infiltrationsledning. Om infiltrationsbädden inte ligger 
på ett garanterat frostfritt djup, måste den dessutom 
vara isolerad för att kunna bibehålla sin funktion på 
vintern. (Weglert och Regnér, 1992) 
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Om infiltration kan användas eller inte bestäms 
primärt av jordarten som finns där infiltrationsanlägg-
ning ska byggas. De alternativ till vanlig infiltration 
som finns kan användas när förhållandena för infiltra-
tion inte är de bästa: 

Grund infiltration används då infiltrationsrören måste 
läggas grunt till följd av att den bästa marken ligger 
högt, eller för att få tillräckligt avstånd till 
grundvattenyta eller berg. För att avloppsvatten inte 
ska komma ovanför markytan läggs ett marklager 
ovanpå den grunda infiltrationsbädden, vilket resulte-
rar i en liten kulle. 

Förstärkt infiltration används om marklagren är för täta 
eller för genomsläppliga. Marken under sprid-
ningslagret byts ut mot till exempel markbäddssand 
och ger därmed anläggningen tillräckligt bra renings-
funktion. 

Upplyft infiltration används när det inte går att infiltrera i 
den befintliga marken, till exempel på grund av att den 
är för tät. Markbäddssand och spridningslager läggs 
ovanpå marken och allt täcks med mjuka massor. 

Eftersom det inte finns någon möjlighet att kontrollera 
reningen av vattnet när det lämnar bädden, är det svårt 
att veta om metoden fungerar bra. Bevis på att ren-
ingsfunktionen är dålig kommer först då infiltrationen 
sätter igen eller när dricksvattenbrunnar blir förorena-
de på grund av påverkat grundvatten. (Avloppsguiden, 
2005) 

Markbädd 

Där det inte går att infiltrera vattnet kan en markbädd 
anläggas. Det är en 2 – 2.5 meter djup bädd där vattnet 
renas när det filtreras igenom ett sandlager mellan en 
eller flera övre och undre perforerade ledningar, de 
övre belägna cirka 1 meter ovanför de undre. De övre 
ledningarna leder vattnet från slamavskiljare och 
fördelningsbrunn till markbädden, där det rinner ut 
genom ledningshålen ner i sanden. (Weglert och 
Regnér, 1992) I sandfiltret avlägsnas organiskt material 
och smittämnen, en del fosfor avskiljs och binds in i 
sanden och en del kväve omvandlas till nitrat. 
(Avloppsguiden, 2005) Efter reningen samlas vattnet 
upp i den undre ledningen (Weglert och Regnér, 1992) 
och leds bort till en lämplig recipient såsom en sjö, en 
å, ett dike eller liknande. (Avloppsguiden, 2005) Både 
de övre och de undre ledningarna slutar i varsin 
ventilationsbrunn, vilka optimerar bäddens funktion 
genom att göra den välventilerad. Dräneringsledning-
arna slutar i en tät utloppsledning där det finns en 
provtagningsbrunn som möjliggör kontroll av renings-
funktionen i markbädden. Allt vatten fångas inte upp 
och leds ut till recipienten, utan en del infiltreras i 
marken under markbädden, varför det är viktigt att 
den inte ligger direkt på berg eller i nivå med grund-
vattenytan. Markbädden kan anpassas efter hur mycket 
avloppsvatten den ska rena genom att ha större eller 
mindre yta. (Weglert och Regnér, 1992) 

Innesluten markbädd Markbäddar finns också som 
färdiga moduler, så kallade inneslutna markbäddar, där 
de olika lagren är inneslutna i en plastbehållare med 
isolerat lock. Isoleringen gör att inneslutna markbäd-

dar kan placeras mer ytligt än de som ligger i direkt 
anslutning till omkringliggande mark, eftersom de inte 
fryser lika lätt. Locket förhindrar också inläckning av 
ytvatten/dräneringsvatten, vilket förbättrar möjlighet-
erna att kontrollera reningsprocessen. Liksom i en 
infiltrationsanläggning kan det övre spridningslagret i 
en innesluten markbädd ersättas med en indränanlägg-
ning för att effektivisera reningsprocessen och därmed 
minska ytbehovet. (Bokalders och Block, 1997) 

Filter Sanden i en markbädd fungerar som ett slags 
filter. På liknande sätt kan andra material användas för 
rening av avloppsvatten. En torvbädd kan fungera 
som filtermaterial. Den har en viss förmåga att absor-
bera fosfor och kväve och något bättre renande egen-
skaper än en traditionell markbädd. Torvbädden måste 
bytas ut varje år, men genom att kompostera den kan 
torven och näringsämnena tillgodogöras som jordför-
bättringsmedel och växtnäring. Som fosforfälla kan ett 
filter av lättklinkerkross, kalkstenskross, masugnsslagg 
eller torvaska ihopsmält med kalk eller podsoljord 
användas. Materialen absorberar fosfor och behöver 
därför bytas ut när de blivit mättade för att bibehålla 
sin funktion. Fosforfällan läggs som ett eget steg efter 
den huvudsakliga reningen och bör utformas så att det 
är lätt att byta filtermaterial. (Bokalders och Block, 
1997) 

Resorption  

Resorption är en reningsmetod där avloppsvattnet, 
efter att ha passerat slamavskiljare och fördelnings-
brunn, förs ut i en ytligt placerad bädd (Weglert och 
Regnér, 1992) i ett växtbevuxet område. Där renas 
vattnet genom biologisk nedbrytning i marken och 
upptag av näringsämnen av växterna i närheten. (Av-
loppsguiden, 2005) Växterna suger också upp vatten 
och gör tillsammans med avdunstningen att vattnet 
”försvinner”. (Eklund och Stridh, 1995) En resorp-
tionsanläggning är inte beroende av den befintliga 
markens egenskaper på samma sätt som infiltrations-
anläggningar och markbäddar. Den kan placeras där 
jordlagren är täta eller obefintliga. Om platsen för 
anläggningen till stor del består av berg eller liknande, 
kan schaktmassor tillföras för att bygga upp en resorp-
tionsbädd. Resorptionsledningarnas placering kan 
anpassas efter terrängen, men bör ligga på så hög och 
torr mark som möjligt. Bädden kan tätas i botten för 
att undvika risken för förorening av närliggande 
vattentäkt och grundvatten, vilken framför allt 
föreligger när marklagren är tunna. Resorptionsanläg-
gningar har begränsad kapacitet, vilket gör det nödvän-
digt att förhindra att dagvatten kommer in i systemet.  
Av samma anledning kan inte heller vattentoalett 
kopplas på (Weglert och Regnér, 1992), vilket för 
övrigt inte heller är lämpligt då metoden är dålig på att 
rena vatten från smittämnen. Då den här reningsmeto-
dens funktion grundar sig på växternas upptag kan den 
bara användas på sommarhalvåret, eftersom växterna 
inte är lika aktiva när det är kallt. (Avloppsguiden, 
2005) 
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Minireningsverk  

I minireningsverk används kemisk eller biologisk 
rening, alternativt både och, efter förbehandling i 
slamavskiljare. Kemisk rening består av fällning, vilket 
innebär att kemikalier tillsätts för att reagera med 
ämnena man vill ha bort från avloppsvattnet, till 
exempel fosfor. Komplexen som bildas blir för tunga 
för att följa med vattnet och sjunker till botten, där de 
sedan kan tas bort genom slamsugning. (Weglert och 
Regnér, 1992) Vid den biologiska reningen används 
mikroorganismer, vanligtvis bestående av olika sorters 
bakterier, för att reducera mängden organiskt material, 
kväve och ibland även fosfor som finns i vattnet. 
(Bergström et al, 2000) Minireningsverk producerar ett 
renat avloppsvatten, där prov kan tas ut för kontroll av 
reningsfunktionen innan det avleds till en lämplig 
recipient på samma sätt som för markbädd. Vissa 
minireningsverk innehåller slamavskiljare och kan 
därmed kopplas direkt till avloppsvattenledningen. 
(Weglert och Regnér, 1992) 

Toaletter 

Det finns många olika sorters toaletter, som beroende 
på hur de fungerar behöver olika sorters efterbehand-
ling. I Sverige är vattentoaletten där allt blandas och 
spolas bort med stora mängder vatten den vanligaste 
varianten, även om snålspolande och separerande 
vattentoaletter är på framgång. I fritidshusområden är 
emellertid de biologiska toaletterna, ofta utan tillförsel 
av vatten, betydligt vanligare. 

Biologiska toaletter 

I biologiska toaletter används inte vatten som tran-
sportmedel. Avföringen samlas i en behållare under 
toaletten där den bryts ner biologiskt som i en 
kompost, vilket leder till en betydande volymminsk-
ning. För att den aeroba förmultningsprocessen ska 
fungera bra krävs rätt förhållande mellan temperatur, 
fuktighet och syretillförsel. Den biologiska processen 
avtar mer och mer ju kallare det blir. För att behålla 
tillräcklig värme (18oC) även på vintern, kan det räcka 
att isolera behållaren eftersom nedbrytningsprocessen 
alstrar värme, alternativt kan behållaren placeras i ett 
uppvärmt utrymme eller förses med värmeslingor. För 
att åstadkomma lagom fuktighet och rätt balans mellan 
kväve och kol, kan olika sorters organiskt avfall såsom 
matavfall, strö, spån etc. behöva blandas med 
avföringen. I större behållare kan också kompostmask 
tillsättas, vilka ökar syretillförseln och nedbrytnings-
hastigheten.  

Biologiska toaletter kan användas i både fritids- och 
permanentbebodda hus. Storleken på behållaren kan 
anpassas efter hur ofta och hur många som använder 
toaletten. De små behållarna får plats inne i själva 
toalettutrymmet, men måste i regel tömmas innan 
innehållet är färdigkomposterat. Det sker vanligtvis i 
en större latrinkompost, där mullen efterkomposteras i 
minst 6 månader för att undvika spridning av bakte-
rier. Hur ofta behållaren måste tömmas beror på hur 
stor den är, hur ofta toaletten används och hur bra den 
fungerar, där avdunstningens effektivitet är särskilt 

viktig. Vissa små toaletter kräver elanslutning, då 
nedbrytningstakten påskyndas genom bland annat 
uppvärmning av behållaren och omrörning av avfallet, 
det senare kan också göras manuellt. Större behållare 
placeras vanligtvis utanför toalettutrymmet. De behö-
ver oftast tömmas först efter ett till två år, vilket är 
långt efter det att innehållet är färdigkomposterat. 
Mullen kan därmed användas direkt som jordförbätt-
ringsmedel utan att behöva mellanförvaras. 

Det är nödvändigt att den biologiska toaletten är 
anpassad efter användningsgraden och har tillräckligt 
stor behållare. I underdimensionerade toaletter kan 
den aeroba nedbrytningen övergå i anaerob på grund 
av dålig syretillförsel, vilket leder till utveckling av 
illaluktande och explosiva gaser. (Mårtensson, 1996) 

Nyare biologiska toaletter är försedda med ventilation 
som förbättrar förhållandena för nedbrytningsprocess-
en och gör toalettutrymmet i princip luktfritt. Det sker 
antingen genom självdrag eller med ett mekaniskt 
system som är fläktstyrt. Särskilt vid självdrag bör 
luftrören vara isolerade där de går genom kalla 
utrymmen, detta för att luftcirkulationen ska fungera 
och motverka bildning av kondens. Röret som avleder 
luften bör gå så högt ovanför taket att lukten inte 
riskerar att slå ner i omkringliggande område. 
(Mårtensson, 1996) 

Urinseparerande biologiska toaletter Det finns biologiska 
toaletter både med och utan urinseparering. Utan 
urinseparering får den komposterade mullen en högre 
näringshalt, men kan i sin tur bli för blöt och behöva 
någon sorts avrinning, effektivare ventilation eller 
tillsats av strömedel. Med urinseparering blir 
komposten torrare och får därmed oftast högre 
syrehalt, vilket förbättrar förutsättningarna för rätt 
sorts förmultning (aerob). Komposten behöver i det 
här fallet ofta fuktas under förmultningen för att inte 
bli så torr att processen avstannar. Det kan göras 
antingen med vatten eller med en del av den avskiljda 
urinen. Vid urinseparering är det lättare att undvika 
dålig lukt som bildas då kvävet i urinen ombildas till 
ammoniak. Om mullen ska flyttas innan den är färdig 
underlättar det också om urinen inte ligger i, eftersom 
den bidrar till en stor del av massan. Vid urinsepare-
ring får mullen ganska låg näringshalt, men den 
fungerar fortfarande utmärkt som strukturförbättrare i 
jorden. Samtidigt kan den separerade urinen användas 
som näringstillskott i sig själv utblandat med vatten. 
Det finns speciella tankar för urin med tillkopplad 
vattenslang, så kallade ejektortankar, som vid bevat-
tning automatiskt suger upp urin och spär ut den med 
vatten. (Mårtensson, 1996) 

Två exempel på urinseparerande biologiska toaletter är 
”Miljötoaletten” och ”Separett”. ”Miljötoaletten” är en 
förtorkningstoalett där urinen samlas upp i en grund 
skål som värms upp så att vätskan avdunstar, medan 
fekalierna i behållaren fördelas jämt med en roterande 
skiva och sedan snabbt torkar in med hjälp av ett 
inbyggt värmeelement. Den här toaletten kräver elan-
slutning för uppvärmningen och den roterande skivan. 
(Mårtensson, 1996) Även ”Separett” finns som för-
torkningstoalett, men de flesta modellerna fungerar så 
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att urinen avleds via ett rör till vald behållare eller 
anläggning, såsom t.ex. en ejektortank, reningsanlägg-
ning etcetera. Fekalierna samlas upp i en behållare och 
efterkomposteras sedan i en avsedd kompost eller 
grävs ner. Vissa modeller kräver elanslutning för att 
fläkten ska fungera. (Broschyr från Separett) 

Biologiska toaletter är utmärkta om man vill minimera 
sin påverkan på miljön. Eftersom ett lokalt kretslopp 
skapas ökar hushållningen med naturresurserna. Dess-
utom blir hushållets totala vattenförbrukning betydligt 
mindre än om vattentoalett används, vilket är nöd-
vändigt i områden med vattenbrist. (KO, 2002) Andra 
anledningar till att installera biologiska toaletter är att 
kommunen inte tillåter vattentoaletter, att toalett ska 
installeras i ett hus utan tillgång till det kommunala 
avloppsnätet, eller om markförhållandena inte lämpar 
sig för att anlägga en avloppsanläggning som klarar 
påkoppling av vattentoalett. (Mårtensson, 1996) 

Torrtoaletter 

Grundprincipen för torrtoaletter är att urin, fekalier 
och papper samlas i en behållare, så kallade latrinkärl, 
som hämtas genom kommunen för omhändertagande. 
Innehållet kan även komposteras av toalettinnehava-
ren om särskilt tillstånd från kommunen har erhållits. 
Torrtoaletter finns i många olika varianter, (Eklund 
och Stridh, 1995) till exempel frystoaletten där avfallet 

fryses ner till under – 10°C, vilket sedan hämtas av 
kommunen eller komposteras, och förpackningstoalet-
ten som förpackar avfallet i plastfolie efter varje 
användning. Plasten kan däremot innebära stora 
problem vid omhändertagandet av avfallet. (Konsu-
mentverket, 2002) Dessutom finns kem-, förångnings- 
och förbränningstoalett med flera. Beroende på 
energi- och kemikalieförbrukning är de olika 
varianterna mer eller mindre miljövänliga. (Eklund och 
Stridh, 1995) 

Vattentoaletter 

Vattentoaletter använder vatten för transport av 
avfallet. Transportsträckan kan vara flera kilometer 
lång genom avloppsledningar till det kommunala 
reningsverket, eller endast några meter till fastighetens 
egen avloppsreningsanläggning eller septiktank. Den 
egna reningsanläggningen måste vara godkänd för 
ändamålet av kommunen och ska föregås av en 
trekammarbrunn. Septiktank är en sluten behållare 
som vanligtvis endast används för uppsamling av 
svartvatten från vattentoalett. Tanken töms av kom-
munens entreprenörer mot en avgift, och avloppsvatt-
net renas sedan i kommunens reningsverk på samma 
sätt som avloppsvattnet som kommer dit genom 
avloppsledningarna. 

En ”vanlig” vattentoalett förbrukar mellan 6 – 9 liter 
vatten per spolning beroende på hur gammal den är. 
(Bergström et al, 2000) Den största mängden vatten 
går åt till tömning och påfyllning i vattenlåset 
(Petersens, Johansson och Andersson, 2001). I 
bostäder med den här sortens toaletter är de en av 
källorna som förbrukar mest vatten i hushållet. För så 
kallade snålspolande vattentoaletter åtgår mindre än 3 
liter vatten per spolning.(Bergström et al, 2000) Det 

finns också ett antal extremt snålspolande toaletter 
vars spolvolym är mindre än 1 liter. Många 
snålspolande toaletter har två olika spolvolymer att 
välja på, en stor och en liten. I regel är den på 4 
respektive 2 liter, men det finns de som har en liten 
spolning på endast några deciliter och en större 
spolning på ett par liter. De extremt snålspolande 
toaletterna har vanligtvis antingen ett specialkonstru-
erat vattenlås som till exempel rymmer mycket mindre 
vatten än traditionella, eller någon sorts vakuumsystem 
som transporterar avfallet till störst del med hjälp 
vakuum och ibland endast använder vatten för att 
skölja toalettkoppen. På flera varianter kan man själv 
ställa in hur stor vattenmängd som ska åtgå vid stor 
respektive liten spolning. (Petersens, Johansson och 
Andersson, 2001) 

Urinseparerande vattentoaletter 

Urinseparerande vattentoaletter är oftast uppbyggda så 
att de har en främre skål för urin och en bakre för 
fekalier och papper för att kunna skilja de olika 
fraktionerna åt. Urinen avleds, eventuellt tillsammans 
med lite vatten som sköljer skålen, till en separat 
behållare belägen under markytan. (Petersens, 
Johansson och Andersson, 2001) Behållaren töms då 
den är full eller då urinen ska användas. Fekalierna och 
pappret spolas ner med vatten och kan antingen ledas 
till det kommunala avloppsledningsnätet eller till en 
enskild avloppsanläggning. (Mårtensson, 1996) 

Hybridtoaletter 

Det finns toaletter som använder vatten för transport, 
men där avfallet sedan behandlas på andra sätt än vad 
som är normalt för vattentoaletter. (Konsumentverket, 
2002) Exempel på ett sådant system är Aquatron, som 
kopplas till en snålspolande vattentoalett och separerar 
flytande och fast avfall med centrifugalkraft. Vätskan, 
bestående till störst del av vatten och urin, avleds till 
ett separat rör. Därefter rinner den igenom en UV-
enhet och belyses med UV-ljus för att reducera 
mängden bakterier och virus. Efter det samlas vätskan 
upp i en tank eller leds till det kommunala avlopps-
nätet eller en enskild reningsanläggning, såsom till 
exempel infiltration. Det fasta avfallet faller ner i en 
behållare där det bryts ner biologiskt. Förmultnings-
hastigheten kan ökas om kompostmask tillförs vilket 
dessutom ökar volymminskningen upp till 95 %. 
(Mårtensson, 1996) 

PLATSBESKRIVNING  

Nedan följer en platsbeskrivning av Gisesjön och 
området Gisekvarn. Dessutom en redogörelse för 
berggrund jordarter och topografi i Gisekvarn. 

Gisesjön 

Gisesjön ligger i Trosa kommun ca 9 km sydväst om 
Vagnhärad (Fig. 2) på en höjd av 27,3 meter över 
havet. Det är en oligotrof klarvattensjö (Haglund, 
1987) som rinner ut i Östersjön. Sjön är som mest 26.5 
meter djup (Svensson och Lundberg, 2004) och har ett 
siktdjup på 5-6 meter, vilket är mycket ovanligt i den 
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här regionen. Gisesjöns yta är ca 1,7 km2 och rymmer 
ett 20-tal öar, holmar och skär. Den har ett 
avrinningsområde på ca 16 km2, inom vilket det finns 
tre mindre sjöar. Det finns åtta stycken tillopp till sjön 
varav endast ett är varaktigt, de övriga sju består av 
mindre bäckar och diken. Utöver fritidsbebyggelsens 
avloppsanläggningar finns det inga kända utsläpp i 
sjöns avrinningsområde. Däremot förekommer måttlig 
skogsdikning och ringa åkerdikning (Haglund, 1987). 

Gisesjöns stränder är ”relativt flacka och består 
omväxlande av hällar, sten, grus och block” (Haglund, 
1987). Omgivningen består av 95 % skog och 5 % 
öppen mark såsom äng och åker (Birgegård, 1998). 
Närmast sjön dominerar blandskog bestående av 
framförallt tall, björk och al. Längre bort från strand-
kanten övergår blandskogen i barrskog. (Haglund, 
1987) 

Det finns rikligt med kortskottsväxter såsom 
notblomster och braxengräs på delar av sjöbotten, 
medan övrig vattenvegetation är sparsamt förekom-
mande. Vid Gisesjön häckar 8-10 arter av sjöberoende 
fåglar, både årliga och tillfälliga. (Haglund, 1987) Vid 
en undersökning av Gisesjöns botten i juni 1997, 
klassades sjöns fauna som mycket skyddsvärd då den 
huseras av 3 mindre vanliga nattsländsarter och fors-
levande dagslända. Den sistnämnda indikerar att det 
finns områden med mycket goda syrgasförhållanden i 
sjön. Dessa områden antas vara små då Gisesjön 
domineras av djur gynnade av föroreningar, i det här 
fallet lika med syrgasfattiga vatten, varför halterna av 
närsalter i sjön inte bör tillåtas öka. Däremot visade 
undersökningen att andelen föroreningskänsliga djur 
var så pass stor att sjön kunde bedömas som 
obetydligt påverkad av föroreningar. Även försur-
ningspåverkan kan antas vara obetydlig då förekom-
sten av snäckor och slamsländor, som inte tål pH 
under 5.5, var normal vid undersökningen. (Birgegård, 
1998)  

Mänsklig påverkan på sjön är broar och vägar som 
byggts mellan öarna i sjöns nordöstra del, där har man 
också fyllt ut ett 30 meter långt strandparti med 
makadam. Det stora antalet människor som vistas vid 
sjön för bland annat bad och fiske orsakar en kraftig 
störning på fågellivet, medan livet i och runt sjön i 
övrigt verkar opåverkat av mänskliga ingrepp. Efter 
önskemål från de boende i området beslutade läns-
styrelsen att förbjuda motorbåtstrafik i sjön. Det har 
troligen gynnat djurlivet i och kring sjön och även ökat 
trivseln för de människor som vistas där. (Haglund, 
1987) 

Gisekvarn 

Gisekvarn är ett sommarstugeområde angränsande till 
Nynäs naturreservat (Trosa kommun, 2006), beläget 
vid Gisesjöns nordöstra strand, ca 9 km sydväst om 
Vagnhärad i Trosa kommun. Området består av cirka 
120 fastigheter med främst fritidsbebyggelse. 

Fastigheten Gisekvarn 1:3 var ursprungligen en 
kvarnfastighet som användes till jordbruk och hade 
kvarn med tillhörande såg. När verksamheten lades 

ner användes kvarnen under en kortare tid till 
verkstadsrörelse. Då åkerjordens kvalitet inte motive-
rade fortsatt jordbruk, började fastigheten 1959 att 
exploateras för sommarstugebebyggelse. En byggnads-
plan antogs och fastigheten med 600 meter strandlinje 
längs Gisesjön indelades i ett 90-tal tomter à cirka 
3000 m2. Hela strandlinjen, åkerområden och ett 
centralt skogsområde undantogs från tomtindelningen 
för att kunna nyttjas av alla. Enligt planbestämmel-
serna fick inte stadigvarande bosättning förekomma 
utöver de år 1959 redan befintliga permanentbostäder-
na. Densamma anger också att vattentoaletter inte fick 
installeras, inte heller anläggningar som krävde avlop-
psledningar var tillåtna. Vatten skulle tillgodoses gen-
om brunnar, huvudbyggnaden fick vara högst 70 m2 
och uthus max 30 m2. (Österberg, 1959) 

År 1968 beslutades att även Gisekvarn 2:2, belägen 
nordväst om den ursprungliga fastigheten Gisekvarn 
3:1, skulle exploateras för fritidsbebyggelse. En bygg-
nadsplan upprättades, och liksom tidigare fick den 
största delen av den 1.3 km långa strandkanten vara 
tillgänglig för alla. Undantaget var endast en ca 300 m 
lång sträcka längst i nordväst som ingår i två av de då 
nybildade fastigheterna, på grund av att den branta 
terrängen där gjorde strandkanten otillgänglig. Knappt 
hälften av området blev indelat i tomter med en 
genomsnittlig area på 2500 m2, övrig mark anvisades 
som allmän plats. Även i det här området angav 
planbestämmelserna att endast fritidsbosättning fick 
förekomma och att vattenförsörjningen skulle tillgodo-
ses med borrade brunnar. De flesta tomterna har 
också sommarvattenledningar med sjövatten dragna 
till tappställen utomhus, vilket används i huvudsak för 
bevattning. Enligt byggplanen är största tillåtna 
bostadsyta 100 m2 plus ytterligare byggnad till annat än 
bostadsändamål på 30 m2. (Österberg, 1968) 

Den södra delen av Gisekvarn beslutades 1979 att 
användas för fritidsbebyggelse och omfattade en del av 
fastigheten Gisekvarn 2:4, belägen sydväst om 
Gisekvarn 1:3. En byggnadsplan upprättades som 
angav att de sex nybildade tomterna inte fick vara 
mindre än 3000 m2, med huvudbyggnad om max 

Fig. 2 Trosa och Vagnhärad och i den nedre vänstra 
delen Gisesjön och Gisekvarn. (Hittas hemsida) 
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70 m2 och uthus eller källare om 30 m2 som störst. 
Den ursprungliga fastigheten gränsade till Gisesjön i 
väster, men tomterna placerades så att de inte syns 
från sjön och enligt den då införda strandskyddslagen 
ligger de inte heller närmare strandkanten än 100 
meter. Torrtoalett såsom mulltoalett eller liknande 
skulle användas och avloppsvattnet avsågs avledas till 
slamavskiljare i form av trekammarbrunn och sedan 
till resorptionsanläggning. (Österberg, 1978) De tre 
byggnadsplanerna kan ses i figur 3. 

Berggrund 

Berggrunden i Gisekvarn (Fig. 4) tillhör det så kallade 
urberget (Olofsson, 2005) och består till störst del av 
leptit till leptitgnejs, salisk respektive mörk, där delar 

av båda är glimmer- och/eller skarnblandade. Särskilt 
längs sjökanten finns både större förekomster och 
tunna lager av skarn. Leptiter, glimmerleptiter och 
skarnleptiter förekommer separat, men består oftare 
av tunna skikt som är varvade med varandra. Den här 
sortens bergarter skiljer sig ofta från omgivande 
bergarter genom deras stora magnetiska totalintensitet. 
(Stålhös, 1975) 

I södra delen av området dominerar grå till rödgrå 
kvartsdiorit till granodiorit, vilka båda tillhör gruppen 
gnejsgraniter. De är här starkt ådergnejsomvandlade 
och migmatiserade, vilket gör att bergarten har en 
mycket heterogen struktur. (Stålhös, 1975) 

Genom den norra delen av Gisekvarn går en större 
diabasgång som är bredare än 25 meter, och en mindre 
som är mellan 3 och 25 meter bred. Diabaserna tillhör 
en yngre generation bergarter som troligtvis är ca 1200 
miljoner år gamla. De innehåller en betydande mängd 
magnetit, vilket i de flesta fall gör dem kraftigt magne-
tiska. Diabaser är vanligtvis svarta till mörkgrå i färgen, 
medan dess vittringsyta antingen är ljusare grå eller 
rostfärgad. (Stålhös, 1975) 

Vid vattnet i norra delen av Gisekvarn finns ett litet 
område där berggrunden består av urkalksten. Det är 
en marmorbergart som är genomgående kristallin och 
domineras av kalcit. Den här bergartens lager är 
vanligtvis kraftigt veckade, isärslitna och brantställda 
och kan vid större förekomster vara ett 100-tal meter 
mäktiga. (Stålhös, 1975) 

Jordarter 

De jordarter som förekommer i Gisekvarn är främst 
glacial lera och sandig-moig morän, men även en 
mosse bestående av torv finns belägen i den nordväst-
ra delen av området. (Persson, 1975) (Fig. 5) Fig. 3 Karta över de tre byggnadsplanerna 

(Österberg, 1978). 

Skiffrighet med gradtal för stupning 

 
 

Diabasgång bredare än 25 m 

 
Kvartsdiorit till granodiorit, grå till rödgrå, 
gnejsig 
 

Urkalksten (marmor), delvis dolomitisk 

 
Leptit till leptitgnejs, mörk, ofta 
kalidominant 

 

Skarnkvartsit, ljus (tunna lager) 

500 m

Fig. 4 Berggrundskarta över området runt Gisesjön med Gisekvarn markerat (Stålhös, 1975). 
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Glacial lera har avsatts direkt av den senaste landisen 
och dess smältvatten, och är ett av de mest finkorniga 
materialen från isälvarna. Glacial lera är ett samlings-
namn för tre olika sorters lera, vilket innebär att leran i 
Gisekvarn består av en eller flera av följande slag: 
Varvig lera som helt består av lera, vilken är den 
dominerande. Varvig lera med skikt av mo och mjäla, i 
vilken den förhärskande leran är varvad med mo 
och/eller mjäla. Varvigheten kommer av årstidsvaria-
tioner i isälvarnas flöde. Glacial finlera som inte är 
varvig och har en lerhalt på minst 25 %. I Gisekvarn 
ligger leran ovanpå morän och i vissa fall direkt på 
berggrunden. Den glaciala lerans mäktighet är vanligt-
vis mycket varierande och kan vara betydande även i 
små sänkor. (Persson, 1975) I det här området bedöms 
den däremot som genomgående mycket tunn. 
(Olofsson, 2005)  

Morän är en osorterad jordart bestående av äldre 
jordlager upptagna av landisen blandat med material 
som den bröt loss från berggrunden. Grus och mindre 
fraktioner utgör den största delen av moränen, som 
kan innehålla olika mängder stenar och block. Den 
morän som finns i Gisekvarn är sandig-moig, vilket 
innebär att den domineras av sand och mo. Den ligger 
direkt på berggrunden och är på de flesta ställen inte 
mäktigare än några meter, vilket gör att den återspeglar 
berggrundens ytform. (Persson, 1975) Den största 
delen av moränen i området är överlagrad av glacial 

lera (Olofsson, 2005) och syns därför inte på ytan.  

Mossar är en sorts torvavlagring som oftast har 
utvecklats från kärr, vilka i sin tur vanligtvis bildas 
genom igenväxning av sjöar. Torvavlagringar kan 
också bildas vid försumpning av mark som tidigare har 
varit torr. Mossar kännetecknas framför allt av ett 
slutet täcke av vitmossor med tuvbildande arter och en 
i övrigt ganska artfattig flora sammansatt av olika ris. 
På mossar bildas olika typer av mossetorv, beroende 
på dess vegetation. I de fall då kärr har varit upphov 
till mossen ligger mossetorven, som då vanligtvis 
består av ett ganska tunt lager (0,5 m), ovanpå ett 
tjockare lager av kärrtorv. (Persson, 1975) 

Topografi 

Gisesjöns vattenyta ligger på 27,3 meter över havet. 
(Haglund, 1987) Området Gisekvarn är relativt kupe-
rat och ligger till stor del 5-10 meter över sjöytan, men 
har flera delar, särskilt i söder och nordöst, som ligger 
uppåt 15-20 meter över sjöytan. (Lantmäteriet, 2006) 

KEMISKA OCH MIKROBIOLOGISKA 

RIKTVÄRDEN  

Socialstyrelsen har satt upp allmänna råd innehållande 
rekommendationer för hur stora halter av olika para-
metrar enskilt dricksvatten bör innehålla. De allmänna 
råden gäller för privat bruk av dricksvatten från 

500 m

 

Mosse 

 

 

Glacial lera 

 

 

Morän, sandig-moig 

 

 

 

Urberg 

 

 

 

Gyttjelera 

 

Fig. 5 Jordartskarta över området runt Gisesjön med Gisekvarn markerat (Persson, 1975). 

 

Tabell 1 Riktvärden för 
mikroorganismer, kem-
iska ämnen och egen-
skaper i dricksvatten som 
underlag för bedömning 
av dricksvattenprov 
(SOSFS 2003-17 (M)). 
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vattenverk, enskilda brunnar och enskilda dricksvat-
tenanläggningar där uttagen understiger 10m3 per dygn 
eller försörjer färre än 50 personer. Vattnet klassas 
som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt i 
fråga om mikrobiologiska, kemiska och fysiska para-
metrar baserade på hälsomässiga (h), estetiska (e) eller 
tekniska (t) grunder. (SOSFS 2003:17 (M)) 

Tjänligt vatten lämpar sig väl att dricka och att 
använda till andra hushållsändamål. Vatten Tjänligt 
med anmärkning har inte lika bra sammansättning, 
men kan vanligtvis användas utan begränsningar och 
medför normalt inte några hälsorisker. Otjänligt vatten 
innebär en hälsorisk och bör därför inte användas till 
dryck eller matlagning. I tabell 1 kan riktvärdena ses 
för de olika parametrarna som är analyserade i den här 
undersökningen. (SOSFS 2003:17 (M)) 

RESULTAT  

Intervjuer 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten från 
intervjuerna med personer boende på fastigheter i 
Gisekvarn. 

Fastigheternas användning 

Av de 58 fastigheter som intervjuades var 11 
permanentbebodda. De övriga användes från enstaka 
veckor eller helger på sommaren, till hela sommaren 
och även delvis på vintern. De flesta fastigheterna 
användes främst av 2 personer, emedan det var vanligt 
att flera bodde där enstaka helger eller veckor under 
sommaren. De allra flesta hade tänkt fortsätta använda 
fastigheten på samma sätt som tidigare. Två av de 
dåvarande fritidsbebodda fastigheterna kommer 
eventuellt att bli permanentbebodda, medan ett 
permanentboende ska bli endast sommarstuga. Två 
fastigheter skulle definitivt användas mer i framtiden 
och tre eventuellt mer.  

Dricksvattenförsörjning 

Alla fastigheter som intervjuades fick sitt vatten från 
bergborrade brunnar. Fyra av de intervjuade fastighet-
erna hade inte vatten indraget i huset, utan hämtade 
det från en handpump utomhus. Sex stycken hade 
vatten indraget i huset, men inte kopplat det till något 
annat än vattenkranar i kök och på toaletten. 20 
fastigheter hade indraget vatten och dusch i huset. 14 
hade även tvättmaskin och lika många hade därutöver 
också diskmaskin. Sju av fastigheterna tog vatten från 
områdets gemensamma handpumpar. 20 stycken 
delade brunn med ytterligare en eller upp till 16 andra 
fastigheter. De resterande fick vatten från en egen 
borrad brunn. Knappt hälften upplevde att deras 
vatten hade kvalitetsbrister. Rostfärgat vatten, järn-
smak och lukt var vanligt, men uppstod främst då 
vattnet inte använts på ett tag. 10 stycken renade 
vattnet innan användning och då vanligtvis med 
kolfilter.  

Avloppsvattenbehandling 

Infiltration var den dominerande reningsmetoden för 
BDT-vatten. Några få hade stenkista och enstaka hade 

resorption, markbädd, tank, använde det för bevatt-
ning eller hade ingen lösning alls. De allra flesta 
fastigheter hade reningsanläggningar som var mellan 
20 och 40 år gamla. Endast två stycken var yngre än 10 
år och ytterligare fem var yngre än 20 år. Toalettav-
loppslösningarna var generellt sätt yngre och de flesta 
var mellan 10 och 30 år gamla. 28 av fastigheterna 
hade en ”vanlig” vattentoalett varav fyra var snålspo-
lande. Avfallet samlades vanligtvis upp i en septiktank, 
men behandlades i enstaka fall i en infiltrationsanlägg-
ning. Lika många, alltså 28 stycken, hade någon sorts 
biologisk toalett, vanligtvis separerande, där avfallet 
antingen komposterades eller samlades upp i tunnor 
som sedan hämtades genom kommunens försorg.  

Vattenprover 

Nedan följer de resultat som har erhållits utifrån sjö- 
och brunnsvattenproverna. För de olika sorterna 
mikroorganismer och närsalter gäller att den nedre 
analysgränsen är högre än 0, varför de provtagnings-
punkter med halten 0 i figurerna nedan kan ha det 
värdet eller ett annat som är lägre än detektionsgrän-
sen. Referensprovet för sjövattnet som togs i mitten av 
sjön syns inte på kartorna. 

Brunnsdjup 

Två av de provtagna brunnarna i området hade okänt 
djup, varför de inte finns utmärkta i figur 6. Av de 
återstående 26 brunnarna låg största delen av de 
djupaste i den östra delen av området, medan de 
grundaste brunnarna till störst del låg i den södra delen 
(Fig. 6). De provtagna brunnarna i området hade djup 
i intervallet 25–100 meter (Fig. 7), jämfört med drygt 
200 brunnar i ett större område i regionen som låg 
inom intervallet 27-149 meter (Fig. 8). Brunnsdjupen i 
Gisekvarn är relativt jämnt fördelade inom intervallet, 
med ett mediandjup på 62 meter (Fig. 7). Brunnarna i 
regionen har ett mediandjup på 70 meter. 

Fig. 6 Karta över Gisekvarn med läge och djup för de 
testade brunnarna. 
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pH 

pH beskriver vätejonaktiviteten och är ett mått på 
surhet. 

Brunnar De provtagna brunnsvattnen i området hade 
ett pH i intervallet 6,8-8,3, jämfört med intervallet 6,1-
8,9 för ett urval bergborrade brunnar i hela 
Södermanlands län. (Pousette et al, 1984) Området 
dominerades av brunnsvatten med ett pH på 7,8-8,3 
(Fig. 10). Brunnar med något lägre pH återfanns i den 
nordöstra och södra delen (Fig. 9). Medianvärdet för 
de provtagna brunnarna i Gisekvarn var 7,9, vilket är 
nära medianvärdet för hela Södermanland, som låg på 
7,8. (Pousette et al, 1984) Hälften av brunnarna hade 
ett pH-värde inom intervallet 7,75-8,1. (Fig. 10) 

ANOVA visade ett statistiskt signifikant samband på 
nivån 0,048 mellan pH-värdet i brunnsvattnen och 
toalettavloppslösning på fastigheten. De hushåll som 
samlade sitt svartvatten i en tank hade högst median-
värde för pH i brunnsvattnet. Brunnar hos hushåll där 
svartvattnet infiltrerades hade ett lägre medianvärde, 
medan det lägsta medianvärdet fanns hos dem som 
hade separationstoalett och som komposterade fekalier 
och papper medan urin och vatten användes för 
bevattning av trädgården. (Fig. 11) 

Sjö Fyra sjöprover längst i norr hade aningen basiskt 
vatten med pH på 7,1-7,2 (Fig. 9 och 10). Referens-
provet i mitten av sjön hade högst pH-värde av alla 
vattenprover med 7,4. De resterande sjöproverna 
söderut längs strandkanten påvisade neutralt vatten 
med ett pH på 7,0 (Fig. 10). 

Hårdhet 

Hårdhet i det här arbetet innebär totalhårdhet, vilket är 
summan av kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. 

Brunnar De provtagna brunnsvattnen i området hade 
en hårdhet på 7-76 mg Ca/l och medianvärdet var 
57 mg Ca/l (Fig. 13), jämfört med 9-277 mg Ca/l och 
medianvärdet 44 mg Ca/l för hela Södermanland 
(Pousette et al, 1984). Medianvärdet var därmed något 
högre medan den högsta halten var betydligt lägre för 
de provtagna brunnarna i Gisekvarn än för hela 
Södermanland. Förhållandet mellan vattnets hårdhets-
grad, koncentrationen av kalcium samt magnesium 
och tyska hårdhetsgrader kan ses i tabell nr 2. 
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Fig. 7 Fördelning av 
brunnsdjup i de testade 
brunnarna i Gisekvarn. 

Fig. 8 Fördelning av 
brunnsdjup i ett om-
kringliggande område. 

 

Fig. 9 Karta över Gisekvarn med läge och pH för 
provpunkterna. 

Fig. 10 Fördelning av pH i 
de testade brunnarna res-
ektive vid provpunkterna 
längs sjökanten i 
Gisekvarn. 

 

Fig. 11 Samband mellan 
pH-värde i brunnsvatt-
net och toalettavlopps-
lösning på fastigheten. 
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Av de 28 provtagna brunnarna hade en mycket mjukt 
vatten (0-14 mg Ca/l), fem hade mjukt vatten (15-
35 mg Ca/l), 20 stycken hade medelhårt (36-71 mg 
Ca/l) och två stycken hade mycket hårt vatten (71-151 
mg Ca/l).  (Fig. 12) 

Sjö Alla sjövattenprover visade på ett mycket mjukt 
sjövatten (Fig. 12) med en totalhårdhet på 6,4-
6,9 mg Ca/l (Fig. 13). 

Konduktivitet 

Konduktivitet betyder ledningsförmåga och beskriver 
ett materials förmåga att leda ström. (Nationalencyklo-
pedin, 2006) 

Brunnar I den södra delen av Gisekvarn hade de 
testade brunnarna i snitt lägre konduktivitet än i de 
övriga delarna. Andelen brunnar med hög konduktivi-
tet var störst i mitten av området. (Fig. 14) 

De provtagna brunnsvattnen i området hade en 
konduktivitet på 4-52 mS/m med medianvärdet 
32,5 mS/m (Fig. 15), jämfört med 16-340 mS/m och 
medianvärdet 43 mS/m för hela Södermanland. 
(Pousette et al, 1984) Hälften av de provtagna 
brunnarna i Gisekvarn hade en konduktivitet på 24-
37 mS/m. (Fig. 15) Generellt sett hade brunnarna i 
området betydligt lägre konduktivitet än andra berg-
borrade brunnar i Södermanland.  

ANOVA visade ett statistiskt signifikant samband på 
nivån 0,003 mellan konduktiviteten i brunnsvattnen 
och vegetationen vid avloppsanläggningen. Högst 
konduktivitet hade brunnsvatten på fastigheter där 
avloppsanläggningen var omgärdad av äng eller gräs, 
medan den var lägre i brunnar där avloppsanläggning-
en var omgärdad av skog. (Fig. 16) 

Det fanns ett svagt omvänt proportionellt samband 
mellan konduktiviteten i de testade brunnsvattnen och 
lutningen i området respektive brunnens höjd över 
sjön. (Fig. 17 och 18) Ett något starkare proportionellt 
samband fanns mellan brunnsvattnens konduktivitet 
och deras kloridhalt. (Fig. 19) 

Sjö Alla sjöprover, inklusive referensprovet, hade en 
konduktivitet på 4,0 mS/m. (Fig. 15) 

Fig. 12 Karta över Gisekvarn med läge och totalhård-
het (mg Ca/l) för de testade provpunkterna. 

Tabell 2 Förhållande mellan vattnets hårdhetsklass 
och koncentration av kalcium och magnesium och 
tyska hårdhetsgrader. 

Fig. 13 Fördelning av total-
hårdhet för de testade brun-
narna respektive för prov-
punkterna längs sjökanten i 
Gisekvarn. 
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Fig. 14 Karta över Gisekvarn med läge och konduktivi-
tet (mS/m) för de testade provpunkterna. 
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Klorid 

Den uppmätta kloridhalten anger mängden salt i 
vattnet. 

Brunnar De provtagna brunnsvattnen i Gisekvarn hade 
en kloridhalt på 4-59 mg/l medan medianvärdet var 
10 mg/l (Fig. 21), jämfört med 2-1020 mg/l och 
medianvärdet 18 mg/l för hela Södermanland. 
(Pousette et al, 1984) 75 % av brunnsvattenproverna i 
Gisekvarn hade lägre kloridhalt än 18 mg/l (Fig. 21). 
Av de testade brunnarna i området återfanns de med 
högst kloridhalt i vattnet i den nordöstra delen 
(Fig. 20). 

De brunnsvatten som upplevdes ha kvalitetsbrister 
hade högre medianvärde för kloridhalten än de som 
upplevdes som felfria. Sambandet var statistiskt 
signifikant på nivån 0,046. (Fig. 22) Det fanns också 
ett statistiskt signifikant samband mellan kloridhalt 
och vegetation vid brunnen på nivån 0,000. Brunnarna 
som var omgärdade av blandskog hade vatten med 
högst medianvärde för kloridhalten, medan det var 
lägst för de brunnar som var omgärdade av blandskog 

Fig. 15 Fördelning av 
konduktivitet för de 
testade brunnarna res-
pektive för provpunk-
terna längs sjökanten i 
Gisekvarn. 
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Fig. 16 Sambandet mellan 
konduktiviteten och vege-
tationen vid reningsanläg-
gningen. 
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Fig. 17 Sambandet mellan konduktiviteten och lutning-
en i området. 
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Fig. 18 Sambandet mellan konduktiviteten och brun-
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Fig. 20 Karta över Gisekvarn med läge och kloridhalt 
(mg/l) för de testade provpunkterna. 
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och gräsmatta. (Fig. 23) Kloridhalten hade ett propor-
tionellt samband med konduktiviteten (Fig. 19). 

Sjö Alla sjövattenprover hade en kloridhalt inom inter-
vallet 3-6 mg/l, där de flesta låg på 4 mg/l (Fig. 21).  

Ammoniumkväve 

Detektionsgränsen vid analys av halten ammonium-
kväve i vattenproven var 0,010 mg/l. 

Brunnar De provtagna brunnsvattnen i området hade 
halter av ammoniumkväve i intervallet <0,01- 
0,13 mg/l och medianvärdet var 0,005 mg/l (Fig. 25), 
jämfört med intervallet <0,01-1,15 mg/l och median-
värdet 0,02 mg/l för hela Södermanland. (Pousette et 
al, 1984) Ammoniumhalten i det testade brunnsvattnet 
i området var relativt lågt jämfört med andra brunnar i 
Södermanland. 75 % av proverna hade mindre än 
0,02 mg/l (Fig. 25) och ingen av de provtagna brun-
narna innehöll högre mängder ammoniumkväve än att 
vattnet ur den synvinkeln anses vara tjänligt. 

I hälften av de provtagna brunnarna innehöll vattnet 
så låga halter ammoniumkväve att de inte var detekter-
bara. De brunnarna låg framför allt i den nordöstra 
och sydöstra delen. Högst andel testade brunnar med 
detekterbara halter av ammoniumkväve i vattnet hade 
de sydvästra och mellersta delarna av området. 
(Fig. 24) 

Sjö Längst i söder och i norr hade sjöproverna liksom 
referensprovet så låga halter ammoniumkväve att de 
inte var mätbara (Fig. 24). Av de övriga sjöproverna 
var den högsta halten 1,5 mg/l, medan resterande sjö-
prov som högst hade en ammoniumhalt på 0,39 mg/l 
samtidigt som medianvärdet var 0,15 mg/l. (Fig. 25)  

Fig. 21 Fördelning av klor-
idhalt för de testade brunn-
arna respektive för prov-
punkterna längs sjökanten i 
Gisekvarn. 
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Fig. 22 Sambandet 
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Fig. 23 Sambandet mellan kloridhal-
ten och vegetationen i området. 

Fig. 24 Karta över Gisekvarn med läge och ammoni-
umkvävehalt (mg/l) för de testade provpunkterna. 

 

Fig. 25 Fördelning av halten 
ammoniumkväve för de testade 
brunnarna respektive för prov-
punkterna längs sjökanten i 
Gisekvarn. 
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Fosfatfosfor 

Detektionsgränsen vid analys av halten fosfatfosfor i 
vattenproven var 0,002 mg/l. 

Brunnar De provtagna brunnsvattnen innehöll halter av 
fosfatfosfor i intervallet <0,002-0,010 mg/l. 
Medianvärdet för de provtagna brunnarna i området 
var <0,002 mg/l, eftersom det var detektionsgränsen. 
(Fig. 27) Den största andelen av de provtagna 
brunnarna i området innehöll således så låga halter 
fosfatfosfor att de inte var detekterbara. Störst 
koncentration av provtagna brunnar med detekterbara 
halter av fosfatfosfor fanns i den mellersta delen av 
området. (Fig. 26) Alla brunnsvatten hade halter som 
låg långt under gränsen för hygienisk anmärkning.  

Sjö Alla sjövattenprover innehöll så låga halter 
fosfatfosfor att de låg under detektionsgränsen. 
(Fig. 26) 

Nitratkväve 

Detektionsgränsen vid analys av halten nitratkväve i 
vattenproven var 0,010 mg/l. Vid analys av halten 
nitratkväve är det den sammanlagda halten av nitrat- 
och nitritkväve som mäts. 

Brunnar De provtagna brunnsvattnen i området hade 
halter av nitratkväve i intervallet <0,010-0,25 mg/l och 
medianvärdet var 0,011 mg/l (Fig. 29), jämfört med 
intervallet <0,1-155,4 mg/l och medianvärdet 
0,3 mg/l för hela Södermanland. (Pousette et al, 1984) 
Nitratkvävehalterna i området var således generellt sett 
betydligt lägre än de i andra brunnar i Södermanland. 

I ungefär hälften av brunnsvattenproverna fanns så 
låga halter nitratkväve att de inte gick att detektera. 

Fig. 26 Karta över Gisekvarn med läge och fosfatfosfor-
halt (mg/l) för de testade provpunkterna. 

Fig. 27 Fördelning av hal-
ten fosfatfosfor i de testade 
brunnarna i Gisekvarn. 
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Fig. 28 Karta över Gisekvarn med läge och halt av ni-
trat- och nitritkväve (mg/l) för de testade provpunk-
terna. 

Fig. 29 Fördelning av hal-
ten nitratkväve i de testade 
brunnarna i Gisekvarn. 

NO3-N + NO2-N (mg/l)

           Median = 0,011

           25%-75% = (0, 0,081)

           Non-Outlier Range = (0, 0,2)

           Outliers

Nit rat kväve

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26



Linda Rutanen  TRITA-LWR Degree Project 15:03 

 

 18 

Brunnarna som innehöll mätbara halter nitratkväve var 
fördelade över hela området, med något större andel i 
den södra delen. (Fig. 28) Alla brunnar hade tjänligt 
vatten med avseende på nitratkväve.  

Sjö Alla sjövattenprover innehöll så låga halter 
nitratkväve att de var under detektionsgränsen 
(Fig. 28). 

Nitritkväve 

Detektionsgränsen vid analys av halten nitritkväve i 
vattenproven var 0,001 mg/l. 

Brunnar Detekterbara mängder nitritkväve fanns i två 
av de 28 brunnsvattenproverna, båda brunnarna var 
belägna i den sydvästra delen av området. (Fig. 30) 

Den högsta halten var 0,008 mg/l (Fig. 31), varför 
samtliga prover innehöll tjänligt vatten. Som högst har 
3,38 mg/l uppmätts i en brunn på annan plats i 
Södermanland. (Pousette et al, 1984) 

Sjö Alla sjövattenprover innehöll så låga halter 
nitritkväve att det inte var detekterbart (Fig. 30). 

Mikroorganismer 

Mikroorganismer är organismer som är så små att de 
inte går att se med blotta ögat. (Nationalencyklopedin, 
2006) 

Brunnar De provtagna brunnsvattnen i området hade 
halter av mikroorganismer inom intervallet 0-5000 
cfu/ml. Medianvärdet var 50 cfu/ml och endast två av 
de testade brunnarna hade vatten med mer än 
290 cfu/ml. (Fig. 33) 

Fig. 30 Karta över Gisekvarn med läge och nitritkväve-
halt (mg/l) för de testade provpunkterna. 

Fig. 31 Fördelning av hal-
ten nitritkväve i de testade 
brunnarna i Gisekvarn. 
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Fig. 32 Karta över Gisekvarn med läge och halt av 
mikroorganismer (cfu/ml) för de testade provpunk-
terna. 

Fig. 33 Fördelning av halten 
mikroorganismer för de testa-
de brunnarna respektive för 
provpunkterna längs sjökanten 
i Gisekvarn. 
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Halten mikroorganismer i de testade dricksvattenbrun-
narna var relativt jämn över hela området, bortsett 
från i norr där halterna var något lägre. Ett vattenprov 
från en brunn i den sydvästra delen av området 
innehöll fler än 1000 cfu/ml (Fig. 32), vilket gör 
vattnet tjänligt med anmärkning. Alla andra vattenpro-
ver innehöll så låga halter mikroorganismer att de ur 
den synvinkeln klassas som tjänliga. 

Sjö De sjövattenprover med högst halt av mikroorga-
nismer var tagna längs den norra halvan av strand-
linjen. Alla sjövattenprover påvisade innehåll av 
mikroorganismer (Fig. 32). Halterna var i intervallet 
87-2500 cfu/ml, medan medianvärdet var 375 cfu/ml 
(Fig. 33). 

Koliforma bakterier 

Koliforma bakterier är alla aeroba och fakultativt 
anaeroba, gramnegativa, icke sporbildande, stavform-
iga bakterier som förjäser laktos med gasbildning inom 
48 timmar vid 37 °C. (Nationalencyklopedin, 2006) 

Brunnar De provtagna brunnsvattnen hade halter av 
koliforma bakterier i intervallet 0-2400 cfu/100ml, 
medan medianvärdet var 4,5 cfu/100ml (Fig. 35). I 
drygt 1/3 av brunnsvattenproverna fanns det inga 
koliforma bakterier alls. 2/3 av proverna hade mindre 
än 50cfu/100ml, varför de klassades som tjänliga, 
medan resten av brunnsvattenproverna var antingen 
tjänliga med anmärkning (≥50 cfu/100ml) eller 
otjänliga (≥500 cfu/100ml). Flest prover med höga 
halter av koliforma bakterier kom från brunnar 
belägna i den södra delen av området. Även i den 
mellersta och nordöstra delen fanns enstaka brunnar 
med höga halter koliforma bakterier i vattnet. (Fig. 34) 

Sjö Sjöprovernas halter av koliforma bakterier var i 
intervallet 0-2400 cfu/100ml, medan medianvärdet var 
25 cfu/ml (Fig. 35). De högsta halterna koliforma 

Fig. 34 Karta över Gisekvarn med läge och halt av 
koliforma bakterier (cfu/100ml) för de testade prov-
punkterna. 

Fig. 35 Fördelning av halten koli-
forma bakterier för de testade brun-
narna respektive för provpunkterna 
längs sjökanten i Gisekvarn. 
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Fig. 36 Karta över Gisekvarn med läge och halt av 
E. Coli (cfu/100ml) för de testade provpunkterna. 
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bakterier fanns i sjöproverna tagna längst i norr och i 
söder, medan sjövattenprover tagna vid punkter dare-
mellan hade betydligt lägre halter. Fyra av sjövatten-
proverna längs den mellersta delen påvisade inga 
koliforma bakterier alls. (Fig. 34)  

E. coli-bakterier 

E. coli är en förkortning för bakteriearten Escherichia 
coli som lever i de nedre delarna av tarmarna hos 
varmblodiga djur och är nödvändig för normal mat-
smältning. 

Brunnar I tre av de testade brunnsvattnen i området 
påvisades förekomst av E. coli-bakterier med som 
högst 2 cfu/100ml. Två av brunnarna låg i den södra 
delen och en i den mellersta delen av området. 
(Fig. 36) På grund av förekomsten av E. coli-bakterier 
klassas vattnet i de tre brunnarna som tjänligt med 
anmärkning. 

Sjö Den mellersta delen av den provtagna strandkanten 
hade flera provpunkter där vattnet inte innehöll några 
E. coli-bakterier alls. Vid provtagningsplatserna längst 
i söder och längs den norra delen (Fig. 36) hade 
vattnet halter av E. coli-bakterier på upp till 
40 cfu/100 ml. Medianvärdet för halten E. coli-bakte-
rier i sjöproverna var 4 cfu/100ml (Fig. 37). 

DISKUSSION  

I det här avsnittet diskuteras resultaten från intervju-
erna, grundvattnet och sjövattnet för sig. Möjliga 
anledningar till vad som kan ligga till grund för resul-
taten tas upp och samband mellan olika parametrar 
dryftas. 

Intervjuerna 

Antalet permanentbebodda fastigheter i förhållande till 
de som endast används för fritidsboende i undersök-
ningen kan inte anses vara rättvisande för Gisekvarn 
som helhet, eftersom de som bor där permanent med 
större sannolikhet fanns på plats när intervjuerna 
genomfördes och därför troligtvis är något överrepre-
senterade. 

Grundvattnet 

Grundvattnet har testats genom dricksvattenbrunnar-
na, och det är deras resultat som står som grund för 
diskussionen om huruvida grundvattnet är påverkat 
eller inte. 

Normala värden 

Nedan redovisas de parametrar som hade normala 
värden för brunnsvatten. 

Brunnsdjup Brunnarna i Gisekvarn är generellt sett 
något grundare än de i regionen. Anledningen är 
troligtvis att tillräckliga flöden har uppnåtts på mindre 
djup. 

pH De testade dricksvattenbrunnarna i området hade 
ett pH som är normalt för bergborrade brunnar och 
inom det rekommenderade intervallet för dricksvatten 
(6,5-9,0). Det kan finnas ett faktiskt samband mellan 
pH i brunnsvattnet och fastighetens toalettavloppslös-

ning. De fastigheter som efter rening släppte ut svart-
vattnet i marken genom bevattning eller infiltration 
hade lägre median för pH-värdet, vilket kan bero på 
att svartvatten har lägre pH än grundvatten. Motsatt 
effekt fås av avloppsvatten som har tillförts alkaliska 
ämnen från tvättmedel, varför det skulle kunna vara så 
att brunnsvattnen istället fått förhöjda pH-värden där 
endast BDT-vatten har släppts ut. Antagligen förekom 
påverkan på båda sätt, så att pH i grundvattnet på 
vissa ställen var lägre och andra högre än normalt. 
Troligt är dock att sambandet mellan pH och toalett-
avloppslösning är skenbart och att det egentligen är 
jordlagrens egenskaper som är den verkliga orsaken till 
skillnaden i pH mellan brunnarna i området. 

Hårdhet Hela området dominerades av medelhårt 
vatten, vilket är normalt för bergborrade brunnar och 
beror på berggrunden och omkringliggande jordlager. 
Medianvärdet för hårdheten i Gisekvarn var något 
högre än för hela Södermanland, vilket möjligen beror 
på förekomst av kalksten i området. 

Fosfatfosfor Den största delen av det fåtal brunnar med 
påvisade halter av fosfatfosfor i vattnet i Gisekvarn låg 
ganska nära varandra. Förekomst av fosfatfosfor i 
grundvatten kan indikera påverkan från avlopp, 
gödsling eller andra föroreningskällor, med det kan 
även ha naturligt geologiskt betingat ursprung. De 
brunnar som hade halter av fosfatfosfor låg även i 
närheten av eller var samma brunnar som de med 
förhöjd halt av ammoniumkväve och klorid i vattnet, 
varför det är troligt att förekomsten av fosfatfosfor i 
brunnarna i Gisekvarn indikerar påverkan från avlopp. 

Avvikande värden 

Nedan redovisas de parametrar som har avvikande 
värden för brunnsvatten. 

Konduktivitet och klorid Konduktiviteten visar på hur 
hög jonkoncentrationen är i vattnet, vilket ofta är 
relaterat till kloridhalten. Det finns inga riktlinjer för 
hur hög konduktiviteten bör vara i dricksvatten, dare-
mot ligger kloridhalten normalt på 5-15 mg/l och höga 
värden indikerar yttre påverkan. Konduktiviteten 
varierade ganska mycket inom området, samtidigt som 
knappt en tredjedel av brunnsvattenproverna innehöll 
högre halter av klorid än vad som anses normalt, vilket 
tyder på att vissa av brunnsvattnen var påverkade. 
Förhöjd kloridhalt kan indikera påverkan från avlopp, 
men även från relikt grundvatten, deponi, vägsalt eller 
dagvatten från väg. Brunnar som är grunda eller dåligt 
tätade får lättare in föroreningar och är därmed mer 
utsatta för yttre påverkan. I och med att ingen deponi 
eller större väg ligger i närheten av Gisekvarn, är det 
troligast att avloppsvatten eller relikt grundvatten har 
förorenat brunnsvattnen. Vissa brunnar hade låga eller 
inga halter av andra ämnen som finns i avloppsvatten, 
varför kloriden i dem troligtvis kommer från relikt 
grundvatten. Andra brunnar hade halter av ämnen från 
avlopp, varför de vattnen antagligen är påverkade av 
avloppsanläggningar i närheten. Konduktiviteten res-
pektive kloridhalten var generellt sett lägre i Gisekvarn 
än i hela Södermanland, vilket skulle kunna tyda på att 
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grundvattnet i Gisekvarn är mindre påverkat av föro-
reningar än generellt i Södermanland. 

Vattenkemin i brunnarna i Gisekvarn visar att konduk-
tiviteten delvis beror av kloridhalten. Enligt beräkning-
ar hade konduktiviteten i brunnsvattnen ett samband 
med vegetationen vid avloppsanläggningen, där medi-
anvärdet för konduktiviteten var högst för avlopps-
anläggningar vid äng eller gräs och lägst i skog. Anled-
ningen skulle kunna vara den att växterna i skogen tar 
upp en större del av avloppsvattnet än vad gräs och 
äng gör, vilket minskar tillförseln av salter till 
grundvattnet. Det skulle också kunna vara så att det 
inte är vegetationen som påverkar utan topografin, i 
och med att de brunnar som hade lägst konduktivitet 
låg relativt högt i området, medan de som hade höga 
värden låg lägre. Det stämmer också överrens med de 
omvänt proportionella sambanden som konduktivitet-
en hade med lutningen i området respektive brunnens 
höjd. I områden som ligger lågt är det oftast liten 
lutning på marken, medan det lutar ganska mycket 
kring områden som ligger högt. Brunnar som har liten 
höjd över sjöytan och därigenom ligger lågt i området, 
skulle kunna påverkas mer av avloppsanläggningarna i 
området än vad brunnar som ligger högre upp gör. För 
brunnar som ligger lågt är det större risk att de tar 
emot vatten som kommer från högre liggande avlop-
psanläggningar, än för brunnar som ligger högt. 

Kloridhalten hade ett statistiskt signifikant samband 
med vegetationen i området. Brunnar i områden med 
blandskog och äng eller gräs hade lägre kloridhalt än 
de belägna i enbart blandskog, vilket skulle kunna tyda 
på att områden som också har gräs eller äng tar upp 
mer avloppsvatten än de med endast blandskog. Det 
fanns också ett statistiskt samband mellan kloridhalten 
i brunnsvattnen och huruvida vattnet upplevdes ha 
kvalitetsbrister eller inte. Medianen för kloridhalten i 
de vatten som upplevdes ha brister var dubbelt så hög 
som för de som upplevdes som felfria, vilket tyder på 
att kloridhalten kan påverka upplevelsen av vattnet 
även när halterna är mycket mindre än att det smakar 
salt. 

Ammoniumkväve, nitratkväve och nitritkväve Ammonium-
kväve i vatten påvisar alltid påverkan från avlopp eller 
liknande. Likaså gör nitratkväve som inte finns 
naturligt i bergborrade brunnar i Sverige, på grund av 
att berggrunden i landet inte innehåller kväve i mine-
ralform. Låga halter ammoniumkväve påvisades i flera 
av brunnarna i området. I ett färre antal brunnar fanns 
låga halter av nitratkväve och i två av brunnarna även 
nitritkväve. Med avseende på halten ammoniumkväve, 
nitratkväve respektive nitritkväve kunde alla brunns-
vatten klassas som tjänliga. Samtidigt påvisar 
förekomst över huvud taget av ammoniumkväve och 
nitratkväve påverkan, vilket i långsiktigt hållbara 
system inte kan anses acceptabelt. Förekomst av nitrit-
kväve kan indikera förorening, men också syrebrist i 
djupa brunnar och ammoniumoxidation i ledningsnät. 
Brunnen med lägst påvisad halt var relativt djup, 
varför syrebrist kan vara orsaken. Båda brunnarna 
hade även halter av ammoniumkväve, varför nitrit-
kvävet kan ha bildats genom ammoniumoxidation. 

Oavsett vilket har ammoniumkvävet troligen kommit 
till brunnen genom avloppspåverkan. Brunnarna i 
området hade generellt sett lägre halter än vad andra 
brunnar i Södermanland hade, vilket skulle kunna tyda 
på att grundvattnet i Gisekvarn är mindre påverkat än 
grundvatten i andra delar av Södermanland. 

Mikroorganismer Det fanns påvisade halter av mikro-
organismer i hela området, där enstaka brunnar hade 
mycket höga halter på upp till 5000 cfu/ml, och andra 
inte hade några alls.  Mikroorganismer förekommer 
naturligt i vatten, men höga halter på minst 1000 
cfu/ml indikerar förorening från vatten eller jord som 
normalt inte har fekalt ursprung. De två brunnar med 
högst halter låg bredvid varandra, varför de sannolikt 
var påverkade av samma föroreningskälla. Eftersom 
variationen i området var stor, är det troligt att fler 
brunnar i området var påverkade även om de hade 
lägre halter än 1000 cfu/ml. Däremot är sannolikheten 
liten att föroreningen hade sitt ursprung i en eller flera 
avloppsanläggningar som behandlade svartvatten.  

Koliforma bakterier Vatten som har minst 50 cfu kolifor-
ma bakterier/100 ml indikerar förorening av fekalt 
eller annat ursprung. Vid halter över 500 cfu/100ml är 
vattnet otjänligt att dricka på grund av hälsorisken. En 
stor del av de testade brunnarna i Gisekvarn hade 
halter av koliforma bakterier som påvisar förorening. 
Alla brunnar med höga halter av koliforma bakterier 
var relativt djupa, vilket gör att de punktvis höga 
halterna och den stora variationen inom området 
troligtvis tyder på att grundvattnet i vissa delar är 
påverkat av avloppsanläggningar i området. 

Ett samband fanns mellan halten koliforma bakterier 
och höjdskillnaden mellan brunn och avlopp, där 
större höjdskillnad ofta innebar högre halter av 
koliforma bakterier. Är det stora höjdskillnader i ett 
område är flödena snabbare i marken, vilket innebär 
att infiltrerat avloppsvatten inte hinner renas lika länge 
innan det når grundvattnet som i flacka områden. 
Därmed är det troligt att koliforma bakterier i brunnar 
i områden med stora höjdskillnader kommer från 
avloppsanläggningar i närheten.  

E. coli-bakterier Tre brunnsprover innehöll E. coli-bak-
terier, vilket indikerar att vattnet var påverkat av 
förorening av fekalt ursprung. Vid grunda eller dåligt 
tätade brunnar kan avloppsvatten komma in ytligt och 
behöver inte ha påverkat grundvattnet. Oavsett om 
grundvattnet är påverkat eller inte, är det troligt att 
avloppsanläggningar i närheten har förorenat brunns-
vattnen. 

Sjön 

Sjövattnet har testats längs strandkanten vid Gisekvarn 
och i mitten av Gisesjön. Det är resultatet från de 
proverna som står som grund för diskussionen om 
huruvida sjövattnet är påverkat eller inte. 

Normala värden 

Nedan redovisas de parametrar som har normala 
värden för sjövatten som inte är påverkat av föroren-
ingar. 
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Hårdhet, konduktivitet och klorid Sjövattenprovernas 
hårdhet varierade väldigt lite och låg alla i det mycket 
mjuka intervallet, vilket är normalt för sjöar och inte 
påvisar någon yttre påverkan. Konduktiviteten liksom 
kloridhalten i sjön var låg och mycket jämn längs hela 
den provtagna strandkanten, vilket tyder på mycket 
litet eller obefintligt tillskott av föroreningar i form av 
salter till sjön. Alla sjöprover hade samma låga 
konduktivitet, 4,0 mS/m, vilket är något lägre än vid 
tidigare provtagningar då konduktiviteten har varit 5,2-
6,0 mS/m. De högre värdena vid tidigare undersök-
ningar kan komma av en årstidsvariation i sjön, då de 
flesta tidigare provtagningar har gjorts på hösten eller 
vintern. Det är också möjligt att det tidigare har fore-
kommit låga tillskott av salter till sjön. 

Fosfatfosfor Nitratkväve och nitritkväve I vattenproverna 
tagna i Gisesjön fanns endast så låga halter av 
fosfatfosfor, nitrat- och nitritkväve att de inte var 
detekterbara. Värdena tyder på goda syreförhållanden 
vid provtagningsplatserna och indikerar inte tillförsel 
av näringsämnen till sjön. Vid tidigare provtagningar 
av sjön har fosfathalten varit som högst 0,0017 mg/l, 
vilket stämmer väl överens med sjövattenproven i den 
här undersökningen. Däremot har halterna av 
nitratkväve varit upp till 0,1 mg/l, vilket är mer än 10 
gånger så mycket som i de här proverna. Samtidigt är 
det fortfarande en mycket låg koncentration varför 
förändringen troligtvis beror på säsongsvariationen. 

Sjöar med totalfosforhalter upp till 0,0125 mg/l 
benämns oligotrofa. Om fosfatfosforn är en stor del 
av totalfosforn i Gisesjön, skulle sjön utifrån de här 
benämningarna dessutom kunna kallas ultraoligotrof, 
förutsatt att halten totalfosfor är högst 0,006 mg/l. 
Däremot är halterna av fosfatfosfor normalt sett lägst 
under sommaren, alltså samma period som proverna 
togs, vilket innebär att det inte är säkert att Gisesjön 
kan benämnas oligotrof ur den här synvinkeln under 
andra tider på året. (Wiederholm, 1999) 

Avvikande värden 

Nedan redovisas de parametrar som har avvikande 
värden för sjövatten. 

pH Eftersom endast ett fåtal vattenprover på samma 
ställe längst i norr hade avvikande pH-värde i förhål-
lande till resten av proverna tagna längs strandkanten, 
är det naturligt att anta att sjövattnet i den delen är 
påverkat. Däremot hade referensprovet mitt i sjön, 
som borde vara minst påverkat av alla vattenprover, 
ännu högre pH-värde. Det kan tyda på att sjöns 
naturliga pH-värde är högre än de funna vid de flesta 
punkter längs strandkanten och att vattnet vid 
stranden därmed är påverkat men minst i norr. Samma 
slutsats kan också dras av att Gisesjön vid tidigare 
undersökningar har haft pH-värden på 6,7-7,3 men 
oftast 7,2 (bilaga x), vilket stämmer väl överrens med 
referensprovet och de nordligaste provpunkterna i den 
här undersökningen. Anledningen till de lägre värdena 
kan vara påverkan från avloppsvatten eller avvattning 
av sjön genom vattendrag. Troligare är att skillnaderna 
beror på de olika jordlagren längs strandkanten, efter-
som jordlager ger vatten lägre pH än berg. 

I tidigare undersökningar har det framkommit att 
Gisesjön har god buffertkapacitet och är obetydligt 
påverkad av försurning (Svensson och Lundberg, 
2003, Birgegård, 1998). Enbart baserat på sjöns pH-
värden vid den här provtagningen är den inte påverkad 
av försurning, eftersom alla värden var neutrala eller 
svagt basiska. I näringsfattiga sjöar varierar emellertid 
ofta pH-värdet med upp till 2 enheter mellan årstid-
erna om alkaliniteten i sjön är låg (Wiederholm, 1999). 
Vid den här provtagningen har alkaliniteten inte 
analyserats. Vid tidigare undersökningar av Gisesjön 
har alkaliniteten uppmätts till 0,14-0,17 mekv/l (Fig. 
y1), vilket angav att sjön hade god buffertkapacitet. 
Där konstaterades det därför att Gisesjön inte var 
påverkad av försurning. (Wiederholm, 1999)  

Ammoniumkväve Förekomst av ammoniumkväve över 
huvud taget och den stora variationen av halterna i 
proven tyder på en yttre påverkan från avloppsanläg-
gning eller liknande. Vid tidigare provtagningar har 
ammoniumhalten som högst varit <0,10 mg/l och 
referensprovet i mitten av Gisesjön innehöll så låga 
halter att de inte var detekterbara, vilket ytterligare 
motiverar att vissa delar av strandvattnet var påverkat.  

Totalkvävehalter på 1,25-5,0 mg/l benämns som 
mycket höga i ett förslag till bedömning av totalkväve-
halten i sjöar. Ett av proverna längs strandkanten 
visade på ammoniumkvävehalter i det här intervallet, 
varför totalkvävehalten måste ha varit minst så hög på 
platsen och därmed gjort vattnet näringsrikt. Två sjö-
prover hade ammoniumkvävehalter inom intervallet 
0,3-0,625 mg/l, där totalkvävehalterna benämns som 
måttligt höga men beroende på halten organiskt kväve 
skulle de kunna vara högre. Resterande sjövattenprov 
hade lägre halter ammoniumkväve vilka benämns låga, 
men där totalkvävehalten kan vara högre. 
(Wiederholm T. 1999) Enligt tidigare undersökningar 
klassas Gisesjön som näringsfattig och obetydligt 
påverkad av föroreningar, samtidigt som den mycket 
skyddsvärda faunan gjorde det viktigt att halterna av 
närsalter i sjön inte steg. (Svensson och Lundberg, 
2003, Birgegård, 1998) 

Koliforma bakterier, E. coli och Mikroorganismer Halten 
mikroorganismer i sjövattenproverna tagna längs 
strandkanten varierade mycket, vilket kan påvisa yttre 
påverkan. Troligtvis är det inte av fekalt ursprung då 
mikroorganismer vanligtvis kommer från andra 
föroreningskällor. Halterna av koliforma bakterier och 
E. coli följde varandra och varierade mycket längs den 
testade strandkanten. Högst halter fanns längst i norr 
och i söder, medan några provpunkter i mellersta 
delen inte innehöll några av den här sortens bakterier 
alls. Referensprovet innehöll både koliforma bakterier 
och E. coli, varför viss förekomst kan anses normal. 
Däremot indikerar de varierande och höga halterna 
både fekal och eventuell annan påverkan på sjövattnet. 
E. coli indikerar alltid fekal påverkan från till exempel 
avlopp, medan koliforma bakterier kan påvisa såväl 
fekal påverkan som annan som medför hälsorisk. 
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SLUTSATS  

Enligt en tidigare undersökning anses fågellivet i 
Gisesjön vara kraftigt påverkat av bebyggelsen i Gise-
kvarn, främst genom aktiviteter såsom bad och fiske i 
närheten av bebyggelsen. I den här undersökningen 
har också framkommit att sjön troligtvis är påverkad 
av avloppsanläggningarna i Gisekvarn. De varierade 
och punktvis höga halterna av ammoniumkväve och 
förekomsten av relativt höga halter E. coli indikerar 
påverkan från avlopp, liksom även halterna koliforma 
bakterier som följer E. coli förhållandevis väl längs 
strandkanten. 

Flertalet parametrar konstaterar påverkan på grundvat-
tnet i delar av Gisekvarn, tydligast är kloridhalt, 
ammoniumkväve och E. coli, men även halten fosfat-
fosfor, nitrat- och nitritkväve, mikroorganismer och 
koliforma bakterier kan påvisa påverkan från avlopps-
anläggningarna i området. Det är mycket troligt att 
enstaka eller flera avloppsanläggningar i Gisekvarn har 
ofullständig rening av spillvattnet och därmed förore-
nar närliggande grundvatten. 

Påverkan på både Gisesjön och grundvattnet i Gise-
kvarn är liten, men den finns. Utifrån intervjuer i 
området framgick att enstaka fastigheter kommer att 
övergå från fritidsboende till permanentboende, sam-
tidigt som vissa kommer att användas i större omfat-
tning och andra mindre, men de flesta fastigheterna 
kommer att fortsätta användas så som idag. Eftersom 
användningen av området inte kommer att minska, 
kommer heller inte påverkan på Gisesjön och grund-
vattnet att göra det om inget görs åt den befintliga 
spillvattenhanteringen, varför den nuvarande VA-
situationen i Gisekvarn inte kan ses som långsiktigt 
hållbar. Även om påverkan på Gisesjön är liten, kom-
mer den sannolikt att förändra sjöns egenskaper i ett 
längre perspektiv. 

Ytterligare undersökningar bör göras för att utvärdera 
vilka anläggningar som idag bidrar till föroreningen av 
sjön och grundvattnet i Gisevarn, och vilka metoder 
för avloppsvattenrening som är lämpliga för området. 
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Yt- och grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar – Bilaga I 

 

 

BILAGA I  –  RESULTAT FRÅN BRUNNSV ATTENPROVERNA  

Plats pH Kond. Hårdhet Klorid Ammonium Fosfat Nitrat Nitrit Mikroorg. E. coli Koliforma 

Enhet  mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l cfu/ml cfu/100ml cfu/100ml 

Brunn 1 7,9 43 174 10 0,021 <0,002 <0,010 <0,001 6 0 1 

Brunn 2 7,9 38 189 8 <0,010 <0,002 0,21 <0,001 55 0 9 

Brunn 3 7,9 34 87 17 <0,010 0,003 0,042 <0,001 240 0 120 

Brunn 4  7,8 48 153 32 0,11 0,01 <0,010 <0,001 0 0 0 

Brunn 5 7,7 32 159 14 <0,010 <0,002 <0,010 <0,001 2 0 5 

Brunn 6 7,1 36 162 59 <0,010 0,003 0,095 <0,001 200 0 41 

Brunn 7 7,8 35 159 13 <0,010 <0,002 0,01 <0,001 39 0 1 

Brunn 8 7,9 30 144 6 <0,010 <0,002 0,014 <0,001 71 0 1200 

Brunn 9 7,6 48 173 49 0,025 <0,002 <0,010 <0,001 30 0 0 

Brunn 10 6,8 12 60 4 <0,010 <0,002 <0,010 <0,001 120 0 28 

Brunn 11 8,1 45 54 15 0,023 <0,002 <0,010 <0,001 8 0 4 

Brunn 12 7,9 40 81 17 0,01 0,003 0,087 <0,001 290 1 50 

Brunn 13 7,9 21 105 9 <0,010 <0,002 0,037 <0,001 200 0 0 

Brunn 14 8,2 34 144 15 0,012 0,003 <0,010 <0,001 9 0 0 

Brunn 15 8,3 36 90 7 <0,010 0,003 <0,010 <0,001 93 0 0 

Brunn 16 8,2 33 134 6 0,092 <0,002 <0,010 <0,001 3 0 0 

Brunn 17 8,2 30 134 4 0,015 <0,002 0,012 <0,001 8 0 0 

Brunn 18 8,3 52 162 21 0,026 <0,002 <0,010 0,002 140 1 550 

Brunn 19 8 32 155 20 <0,010 <0,002 0,032 <0,001 10 0 13 

Brunn 20 7,9 22 114 9 <0,010 <0,002 0,023 <0,001 240 0 120 

Brunn 21 7,4 4 18 4 <0,010 <0,002 0,25 <0,001 120 2 250 

Brunn 22 7,7 14 66 9 <0,010 <0,002 0,2 <0,001 45 0 3 

Brunn 23 7,7 24 126 13 0,018 <0,002 <0,010 <0,001 20 0 0 

Brunn 24 8,1 31 180 6 0,016 <0,002 <0,010 <0,001 0 0 0 

Brunn 25 8,1 30 153 10 0,013 0,002 0,093 <0,001 9 0 0 

Brunn 26 8 24 132 5 <0,010 <0,002 0,075 <0,001 870 0 240 

Brunn 27 8 24 138 4 0,13 <0,002 0,098 0,008 5000 0 2400 

Brunn 28 8,2 33 144 22 0,015 <0,002 <0,010 <0,001 65 0 8 
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Yt- och grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar – Bilaga II 

 

 

BILAGA II  –  RESULTAT FRÅN SJÖVATTENPROVERNA  

Plats pH Kond. Hårdhet Klorid Ammonium Fosfat Nitrat Nitrit Mikroorg. E. coli Koliforma 

Enhet  mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l cfu/ml cfu/100ml cfu/100ml 

Gs-mitt 7,4 4 16,2 5 <0,010 <0,002 <0,010 <0,001 340 4 270 

Gs X-16 7,2 4 17,1 4 <0,010 <0,002 <0,010 <0,001 240 12 1700 

Gs Z-17 7,1 4 17,1 5 <0,010 <0,002 <0,010 <0,001 130 5 1700 

Gs A 7,1 4 16,8 4        

Gs B-1 7,1 4 16,2 4 0,15 <0,002 <0,010 <0,001 530 10 20 

Gs C 7 4 16,5 3        

Gs D 7 4 16,5 4        

Gs E-2 7 4 16,2 4 0,2 <0,002 <0,010 <0,001 980 0 10 

Gs F-3 7 4 16,8 4 0,15 <0,002 <0,010 <0,001 1500 40 40 

Gs G 7 4 16,5 3        

Gs H 7 4 16,2 4        

Gs I 7 4 16,8 3        

Gs J-4 7 4 16,5 6 0,31 <0,002 <0,010 <0,001 830 10 20 

Gs K-5 7 4 16,5 4 0,19 <0,002 <0,010 <0,001 410 0 55 

Gs L-6 7 4 16,8 5 0,095 <0,002 <0,010 <0,001 250 0 0 

Gs M 7 4 16,8 3        

Gs N-7 7 4 16,4 5 0,084 <0,002 <0,010 <0,001 1000 30 30 

Gs O 7 4 16,8 4        

Gs P-8 7 4 15,9 4 0,39 <0,002 <0,010 <0,001 2500 0 0 

Gs Q 7 4 16,5 4        

Gs R-9 7 4 16,5 4 0,25 <0,002 <0,010 <0,001 87 0 20 

Gs S-10 7 4 15,9 4 0,23 <0,002 <0,010 <0,001 830 0 0 

Gs T-11 7 4 16,8 4 0,23 <0,002 <0,010 <0,001 280 0 0 

Gs U-12 7 4 16,2 4 1,5 <0,002 <0,010 <0,001 240 0 10 

Gs Y-13 7 4 17,1 4 <0,010 <0,002 <0,010 <0,001 180 4 1300 

Gs V-14 7 4 16,5 4 <0,010 <0,002 <0,010 <0,001 260 13 1400 

Gs W-15 7 4 16,5 5 <0,010 <0,002 <0,010 <0,001 430 16 2400 
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Yt- och grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar – Bilaga III 

 

 

BILAGA III  –  RESULTAT FRÅN INTERVJUER OCH PLATSUNDERSÖKNINGAR  

Plats 

Brunns 

-djup 

Jordart 

brunn 

Jordart 

avlopp 

Jordart 

område 

Veg. 

brunn 

Veg. 

avlopp 

Vegetation 

område 

Lutning 

brunn 

Lutning 

avlopp 

Lutning 

område 

Avstånd 

avlopp 

Avst. 

sjö 

Enhet m       % % % m m 

Brunn 1 45 berg berg berg gräs gräs blandskog/gräs 27,5 7,5 7,5 30 40 

Brunn 2 61 berg berg berg äng äng blandskog/äng 7,5 12,5 7,5 6 110 

Brunn 3 91 berg berg berg gräs äng blandskog/äng 7,5 7,5 17,5 70 190 

Brunn 4  55 lera lera berg/lera gräs äng blandskog/äng 2,5 7,5 12,5 10 240 

Brunn 5 25 lera lera lera äng gräs blandskog/äng 17,5 7,5 12,5 15 380 

Brunn 6 90 berg berg berg gräs skog blandskog 7,5 7,5 22,5 15 450 

Brunn 7 80 berg berg berg bl.skog gräs blandskog/gräs 7,5 7,5 22,5 25 530 

Brunn 8 100 berg berg berg bl.skog gräs blandskog/äng 32,5 2,5 17,5 15 560 

Brunn 9 63 berg berg berg gräs gräs blandskog 12,5 22,5 27,5 15 350 

Brunn 10 64 berg berg berg gräs skog blandskog/gräs 22,5 12,5 37,5 10 550 

Brunn 11 61 lera lera lera gräs gräs blandskog/gräs 2,5 2,5 2,5 10 200 

Brunn 12 62 morän morän berg/morän gräs gräs blandskog 17,5 17,5 22,5 10 150 

Brunn 13 45 lera lera berg/lera bl.skog gräs blandskog/äng 2,5 5 12,5 15 410 

Brunn 14 75 berg lera berg/lera gräs gräs blandskog/äng 27,5 12,5 17,5 10 480 

Brunn 15 60 berg lera berg/lera gräs skog blandskog/gräs 12,5 7,5 12,5 30 190 

Brunn 16 72 lera lera berg/lera gräs skog blandskog/gräs 2,5 22,5 22,5 8 260 

Brunn 17 45 lera lera berg/lera gräs äng blandskog/gräs 17,5 12,5 22,5 10 320 

Brunn 18 90 lera berg berg/lera äng äng blandskog 2,5 2,5 2,5 7 470 

Brunn 19 46 berg berg berg/lera äng skog blandskog/äng 7,5 7,5 27,5 15 420 

Brunn 20 79 lera lera berg/lera äng skog blandskog/äng 2,5 2,5 7,5 15 410 

Brunn 21  berg berg berg gräs skog blandskog/gräs 12,5 7,5 12,5 10 290 

Brunn 22  berg berg berg bl.skog skog blandskog/äng 2,5 2,5 17,5 25 310 

Brunn 23 38 berg berg berg/lera bl.skog skog blandskog/gräs 7,5 7,5 7,5 13 260 

Brunn 24 38 berg berg berg gräs gräs blandskog/gräs 2,5 22,5 27,5 10 290 

Brunn 25 48 berg lera berg/lera gräs gräs blandskog/gräs 10 17,5 22,5 18 370 

Brunn 26 62 berg lera berg/lera gräs gräs blandskog/gräs 12,5 2,5 15 13 280 

Brunn 27 68 berg lera berg/lera bl.skog skog blandskog/äng 7,5 2,5 37,5 35 210 

Brunn 28 78 berg berg berg   blandskog     490 
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Plats 

höjd- 

skillnad 

brunns 

-höjd 

avlopps 

-höjd 

person 

-dygn 

kvalitets 

-brist standard toalett 

avlopp 

BDT 

avlopp 

toalett 

ålder 

BDT 

ålder 

toalett 

Enhet m m m dygn      år år 

Brunn 1 2,5 4,5 2 620 nej tvättmaskin torrsep bevattning kompost 7 7 

Brunn 2 0,5 7,5 7 310 nej indraget torrsep infiltration kompost 37 18 

Brunn 3 4 5 1 1100 nej tvättmaskin vattentoa infiltration infiltration 25 25 

Brunn 4  1,5 2,5 1 360 ja tvättmaskin vattentoa infiltration infiltration 26 26 

Brunn 5 0,5 2,5 2 950 ja dusch vattentoa markbädd tank 40 20 

Brunn 6 1,5 5 3,5 350 ja diskmaskin torrsep infiltration kompost 10 10 

Brunn 7 0,5 7,5 7 400 nej dusch mulltoa infiltration kompost 40 10 

Brunn 8 2,5 6,5 4 260 nej dusch mulltoa infiltration kompost 40 10 

Brunn 9 1,5 4,5 3 110 ja dusch torrsep infiltration kompost 40 7 

Brunn 10 2,5 8,5 6 340 nej tvättmaskin mulltoa infiltration kompost 28 28 

Brunn 11 0,5 2,5 2 450 nej diskmaskin vattentoa infiltration tank 40 15 

Brunn 12 1,5 8,5 7 650 nej dusch vattentoa infiltration tank 40 20 

Brunn 13 1,5 12,5 11 550 nej dusch vattentoa infiltration tank 20 20 

Brunn 14 3,5 14,5 11 230 ja diskmaskin vattentoa infiltration tank 27 20 

Brunn 15 3 4,5 2 450 ja diskmaskin torrsep infiltration kompost 30 5 

Brunn 16 1,5 3,5 2 210 nej dusch vattentoa infiltration tank 24 22 

Brunn 17 3,5 8 6,5 410 nej dusch vattentoa infiltration tank 40 20 

Brunn 18 1,5 2 3,5 740 nej tvättmaskin vattentoa infiltration tank 20 20 

Brunn 19 0,5 8 7,5 120 ja tvättmaskin vattentoa infiltration infiltration 20 20 

Brunn 20 0 5 5 900 ja diskmaskin vattentoa infiltration tank 40 15 

Brunn 21 0,5 4,5 5 210 ja tvättmaskin vattentoa infiltration tank 40 30 

Brunn 22 3,5 7 3,5 580 ja tvättmaskin torrsep infiltration infiltration 12 3 

Brunn 23 0,5 3,5 2 220 nej dusch torrsep stenkista kompost 40 4 

Brunn 24 2,5 7 4,5 270 ja dusch mulltoa infiltration tank 25 25 

Brunn 25 0 5 5 570 nej tvättmaskin vattentoa stenkista tank 27 27 

Brunn 26 3,5 5 1,5 230 nej dusch vattentoa infiltration tank 30 20 

Brunn 27 5 7 2 270 nej dusch vattentoa infiltration tank 24 24 

Brunn 28       frystoa infiltration tank   

 

 



Yt- och grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar – Bilaga IV 

 

 

BILAGA IV  –  RESULTAT FRÅN TIDIGARE PROVTAGNINGAR AV GISESJÖN  

Parameter \ Datum 921019 981028 990217 990414 990824 011016 031009 

Lufttemp. (oC) 9,2 7,2 -0,7 11,0 19,2 12,0 10.8 

Vattentemp. (oC) 8,6 7,9 2,3 5,5 17,8 11,0 11,7 

Siktdjup (m) >4 6,0 - 5,0 5,0 4,5 5,3 

Djup (m) 2 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Syre (mg/l)  10,5 - 10,8 8,9 10,9 10,1 

Kond. 25°C (mS/m) <5,7 5,8 6,0 5,78 5,92 5,5 5,2 

pH 25°C 6,7 7,3 7,2 7,2 7,2 7,0 7,2 

Ca + Mg (mekv/l) 0,44 0,36 0,38 0,35 0,36 0,34 0,35 

Ca (mekv/l)  0,21 0,21 0,19 0,20 0,18 <0,25 

Mg (mekv/l)  0,15 0,17 0,16 0,16 0,16 <0,25 

Na (mekv/l)  0,14 0,15 0,14 0,15 0,13 0,13 

K (mekv/l)  <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,020 <0,026 

HCO3 (mekv/l) 0,16 0,15 0,16 0,14 0,17 0,15 0,16 

SO4 (mekv/l)  0,18 0,20 0,17 0,19 0,19 0,19 

Cl pot. (mekv/l)  0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 

NH4-N (mg/l)  0,005 <0,050 0,004 <0,050 <0,050 <0,10 

Nitrit-nitrat-N (mg/l)  0,040 0,086 0,1 <0,050 0,034 0,023 

Tot-N (mg/l) 0,38 0,31 0,38 0,36 0,28 0,39 0,36 

PO4-P (mg/l)  <0,002 0,0017 <0,002 <0,002 <0,005 0,0010 

Tot-P (mg/l) 0,015 0,007 0,35 0,009 0,014 <0,010 0,0085 

Tot. org. C (mg/l)  6,0 6,8 8,1 28 8,1 8,4 

pH 0,45 µm 25°C  7,1 7,1 7,2 7,5 7,0 7,4 

Färg 0,45 µm 25°C (m-1) 5 mgPt/l 0,40 0,5 0,7 0,5 0,8 0,56 

Klorofyll A (µg/l)  <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 

Si (µg/l)  460 760 880 430 540 370 

Fe (µg/l)  31 41 92 52 52 27 

Mn (µg/l)  <40 <40 <40 <40 <40 0 

Al lösligt (µg/l)  20 40 70 <30 50 <30 
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Yt- och grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar – Bilaga V 

 

 

BILAGA V  –  RESULTAT FRÅN PRO VTAGNINGAR AV BADPLATSERNA  

Parameter\Badplats och tid Lilla 010517 Lilla 050623 Stora 010517 Stora 050623 

Vattentemperatur (°C) 13 20,8 13 20,7 

Temperatur vid ankomst (°C) 7 15 5 15 

Koliforma 35°C (cfu/100ml) <10 <50 <10 <50 

E-coli 44°C (cfu/100ml) <10 <50 <10 <50 

Int. Enterokocker (cfu/100ml)  <50  <50 

P. F. Streptokocker (st/100ml) <10  <10  
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