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Sammanfattning 

 
Ingaröåsens lämplighet för återinfiltration av vatten från sjön Återvallsträsk, Värmdö 

kommun 
Ebba Pegestam 

 
Grundvatten är ett hett ämne i dagens samhälle, speciellt då grundvattenbristen är mer förekommande 

vid varma och torra somrar. Det är nog många som minns sommaren 2018 där det mättes rekord i 

temperatur och soltimmar, men även i låga grundvattennivåer.   

De rådande klimatförändringarna medför mer extrema väder där samhället, inklusive kommunerna, 

behöver anpassa sig och öka beredskapen. Värmdö kommun är en av dessa kommuner, som vill se över 

dricksvattentillgångarna och säkra dricksvattnet för en kommande klimatförändring och 

befolkningsökning. Kommunen ligger i Stockholm skärgård där många från Stockholm har sina 

fritidsboenden, men nu ökar även permanenta boende för varje år. För att säkra 

dricksvattenförsörjningen, inte endast inför klimatförändringar, utan även för större befolkning behöver 

de tänka ut ett alternativ för att öka dricksvattenresurserna om det skulle behövas.  

Ett alternativ är att pumpa upp vatten från sjön Återvallsträsk på Ingarö, och låta det infiltrera i 

Ingaröåsen genom infiltrationsbassänger. Kommunen använder sig redan av Ingaröåsen för 

dricksvattenanvändningen genom tre brunnar belägna vid Fladen, Rosenmalm och Fågelvik, men 

alternativet är att utöka åsens resurser för ett större grundvattenmagasin. Ingaröåsen är en rullstensås 

som består av sorterat och rundat material vilket lämpar sig bra åt dräneringsalternativ då vattnet lätt 

infiltrerar marken utan att det stannar kvar i porerna.  

Kandidatarbetets syfte är att, utifrån kemiska analyser och kornstorleksanalys, samt litteraturstudier, 

undersöka om Ingaröåsen som är placerad i närheten av Återvallsträsk lämpar sig för en återinfiltration 

av ytvatten från sjön Återvallsträsk. Studien undersöker även om kvaliteten på sjön lämpar sig för att 

återinfiltreras. Kandidatarbetet är en del av ett större arbete som Geoveta utför. Geoveta är ett 

konsultbolag som inriktar sig på miljö-och geovetenskapsfrågor och problem kopplade till det. 

Litteraturstudien gjordes för att ta fram information om åsens uppbyggnad, tillkomst, problem kopplade 

till åsen som deponier och täkter. Fältarbetet innebar att åsen inventerades, jord och vattenprover togs 

för både kemisk analys och mekanisk torrsiktning för att analysera jordartens uppbyggnad.  

 Materialet i Ingaröåsen består främst av sand och då mest mellan- och finsand med ensgraderat och 

sorterat material. Kemiska analysen på jordmaterialet påvisade att kvaliteten var god utan några 

anmärkningar. Sjön Återvallsträsket har visat sig ha goda möjligheter för en konstgjord infiltration, men 

analyserna visade på förhöjda halter av bakterier och organiskt material vilket inte är så lämpligt för 

dricksvattenanvändning. 

 Slutsatsen är att Ingaröåsen lämpar sig för infiltration av ytvatten i och med dess goda kvalitet och 

att de bör återanvända den gamla infiltrationsanläggningen som redan finns vid Rosenmalm. Dels 

eftersom det är störst jorddjup där och dels att grundvattnet flödar neråt mot fladen därifrån. 

Återvallsträsk behöver analyseras vidare och sedan utredas om bakteriehalterna är för höga eller om det 

går att åtgärda innan det infiltreras i åsen. Den förhöjda halten av organiskt material bör gå att åtgärdas 

genom luftning av vattnet i bassängerna.  

 

Nyckelord: Rullstensås, isälvsmaterial, Ingaröåsen, grundvatten, återinfiltration, Återvallsträsk, 

Värmdö kommun 
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Abstract 

 
Suitability of Ingaröåsen for Re-Infiltration of Water From the Lake Återvallsträsk, 

Värmdö Municipality 
Ebba Pegestam 

 
The question about groundwater in today’s society is a controversial subject where the current climate 

change leads to more extreme weather and the society has to increase the readiness to it.  

 Värmdö kommun has taken action to this and has given Geoveta the work to determine if it is possible 

to re-infiltrate water from the lake Återvallsträsk into the esker on Ingarö. This bachelor’s work is a 

small project within the larger one and aiming to investigate if the esker on Ingarö is suitable for re-

infiltration from the lake Återvallsträsk. This work includes a literature study in order to get information 

about the structure of the esker and origin and problems linked to it used for landfills and gravel pits. It 

also includes a field study where soil and water samples were taken to be analyzed in a chemistry lab 

and for dry sieving to see what the samples contains and how the particle size distribution is formed. 

The material in the esker contains mostly sand and some gravel and the quality turned out fine. The 

quality in the lake turned out to not be so good, containing elevated levels of bacteria and organic 

material.  

 The conclusion is that the esker is suited for re-infiltration of lake water, but the lake needs to be 

continuously tested again and further analyzed and determine if the elevated levels of organic material 

and bacteria can be reduced.  

 

Key words: esker, glaciofluvial, Ingarö esker, groundwater, artificial filtration, Återvallsträsk, 

Värmdö kommun 
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1. Inledning 
Värmdö kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en befolkningstillväxt runt 1,5% 

per år (Värmdö kommun, u.å.). Kommunen är belägen i Stockholms skärgård och under sommartid 

flyttar närmare 100 000 människor ut till kommunen för att bo i sommarstugor nära naturen (ibid) och 

det leder till en högre användning av vatten, både i form av dricksvatten- och dagvattenanvändning.  

 En annan faktor som sätter press på kommunens dricks- och dagvattentillgång är de rådande 

klimatförändringarna som medför mer extrema väderförhållanden i form av torka under sommar-

halvåret. Hela samhället måste börja anpassa sina tillgångar och öka beredskapen mot mer extremt väder 

(Stockholms stad, 2020) och Värmdö kommun likaså. Till följd av detta har Värmdö kommun anlitat 

Geoveta, ett konsultföretag som inriktar sig på miljö- och geovetenskapsfrågor, för arbetet att se över 

möjligheten för återinfiltration av vattnet från sjön Återvallsträsk på Ingarö, en ö i Värmdö kommun. 

För att kunna ta reda på så mycket om Ingaröåsen som möjligt kommer det krävas både en litteratur-

studie och ett fältarbete. I fält kommer jordprover att samlas för att analyseras, dels med hjälp av 

mekanisk siktning, för att utröna sorteringskoefficienten och graderingstalet för provet och dels genom 

kemisk analys vid ackrediterat laboratorium Eurofins, för att göra organiska analyser och se mängden 

PFAS i jorden. Detta är viktigt för att kunna avgöra jordens kvalitét för en eventuell återinfiltration i 

åsen. Det kommer även tas vattenprover för analys från sjön Återvallsträsk för att bestämma om sjön är 

lämplig för återinfiltration.  

Syftet med kandidatarbetet är att, utifrån kemiska analyser och kornstorleksanalys, samt litteratur-

studier, undersöka om Ingaröåsen som är placerad i närheten av Återvallsträsk lämpar sig för en åter-

infiltration av ytvatten från sjön Återvallsträsk. Studien undersöker även om kvaliteten på sjön lämpar 

sig för att återinfiltreras. Kandidatarbetet är en del av ett större arbete som Geoveta utför. 
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2. Bakgrund 

2.1. Isälvssediment 
Den senaste istiden startade för ca 115 000 år sedan, avsmältningen av isen började för 20–18 000 år 

sedan och det dröjde lång tid, 9 000 år, innan all is var bortsmält från Skandinavien (Västerås stad, 

2019). Isälvssediment bildades av vattenströmmar i och under den smältande isen. Strömmarna tog med 

sig löst material, allt från sten till lera medans det forsade fram tills det närmade sig iskanten och 

hastigheten saktade av och materialet sjönk till botten. De flesta isälvar använde dalgångarna i 

berggrunden som transportvägar då vattenflödet följer topografin nedåt (SGU, 2020). Det som skiljer 

isälvssediment från morän är att materialet är väl sorterat med avseende på kornstorlek och normalt har 

rundade större partiklar, vilket beror på transport i olika tidsspann och hastighet (ibid.). Rullstensås och 

deltan är två exempel på isälvsediment och just rullstensås är den mest kända, just för att åsar alltid varit 

viktiga för människor (ibid.).  

 

2.2. Rullstensås 
Definitionen av rullstensås är en långsträckt ryggform bestående av isälvsavlagringar som bildats av 

smältvattensediment från inlandsisen (Nationalencyklopedin, 2020).  

En rullstensås bredd och höjd avgörs till del av hur snabbt den överliggande inlandsisen retirerade samt 

av hur mycket material och vatten som isälven transporterade (Västerås stad, 2019). Då åsen till största 

delen består av sorterat, rundat grus och sand medför det en bra genomsläpplighet av vattnet som 

ansamlas längre ner i åsen och i den dalgång som åsen bildats i (ibid.). De minsta kornstorlekarna silt 

och ler avsattes istället i lugna områden runt åsen, på havs- och sjöbotten (Hedenborg, 2018), vilket 

visas i figur 1. 

 Åsar har alltid varit viktiga för människor. Eftersom materialet är torrt, hållfast och åsar oftast har en 

hög topografi som gör att det lätt går att ta sig fram i naturen, har de ofta och långt tillbaka i historien 

använts för underlag åt vägar (SGU, 2020). Då materialet är väl sorterat och lätt att gräva i har de använts 

till täktverksamheter där de olika materialen brutits ut och sålts till privatpersoner eller företag för 

byggindustrin (ibid.) 

Det viktigaste som åsar medför är dock att vara naturliga reningsverk och magasin för grundvattnet, 

som oftast används till dricksvatten. Detta är viktigt att skydda och därför försöker samhället nu hitta 

andra alternativ än naturgrus från rullstensåsar till byggnationer och liknande, till exempel krossat urberg 

(SGU, 2020).  

Figur 1. En schematisk bild av på en typisk rullstensås, där själva åsen är uppbyggd av grövre material som sand 

och grus, där vatten lätt kan dränera.  
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2.3. En jords tekniska egenskaper 
Jordens uppbyggnad består utav tre olika faser; fast-, flytande- och gasfas (Larsson, 2008). Den fasta 

fasen består av mineral- och lerpartiklar, men även av organiskt material och dessa fungerar som jordens 

skelett (ibid). Den flytande fasen består av markvatten eller porvatten som finns i hålrummen av 

jordskelettet (ibid). De dominerade ämnena i porvattnet är upplösta salter i form av anjoner och katjoner 

(Hellqvist, 2014). Gasfasen består utav kväve, syre, koldioxid och andra gaser, alltså samma 

beståndsdelar som atmosfären, men kan ibland vara ”andra gaser” som ammoniak och metan (ibid). 

Jordens tekniska egenskaper är viktigt inom geoteknik och miljögeologi, för att till exempel kunna 

förutspå hur vatten och föroreningar tränger ner i marken och beter sig. Några av egenskaperna är 

kornstorleksfördelning, permeabilitet och kapillaritet.  

 

2.3.1. Kornstorleksfördelning 
Kornstorleksfördelningen är en viktig egenskap då den ger information om andra egenskaper hos en 

jord (SGI, 2019). Om det finns information om kornstorleksfördelningen ger det information om hur 

stabilt jordmaterialet är, om det är lämpligt som dräneringsmaterial eller hur tjälfarligt det är (ibid). Om 

man vill packa ett material stabilt är det lättare om kornen är olika stora för att mindre material kan passa 

in i hålrummen mellan större korn, men om man vill kunna dränera materialet är det istället viktigt att 

kornen är lika stora så att hålrummen finns kvar för att vattnet ska kunna rinna igenom (ibid). Mindre 

korn leder vanligtvis till en sämre vattengenomsläpplighet, som kallas för permeabilitet (ibid). Olika 

sammansättningar ger olika jordarter. Indelningen av mineraljord med avseende på kornstorlek enligt 

SGI (2008), presenteras i tabell 1.   

 
Tabell 1. Indelning av mineraljord med avseende på kornstorlek. 

Huvudfraktion Underfraktion Fraktionsgränser [mm] 

Mycket grov jord Stora block >630 

 Block >200–630 

 Sten >63–200 

Grovjord Grus >2–63 

 Grovgrus >20–63 

 Mellangrus > 6,3–20 

 Fingrus >2–6,3 

 Sand >0,063–2,0 

 Grovsand >0,63–2,0 

 Mellansand >0,2–0,63 

 Finsand >0,063–0,2 

Finjord Silt >0,002–0,063 

 Grovsilt >0,02–0,063 

 Mellansilt >0,0063–0,02 

 Finsilt >0,002–0,0063 

 Ler ≤0,002 

 

För att ta reda på jordartens sammansättning behövs sorteringskoefficienten och graderingstalet räknas 

ut, vilket bestäms enligt följande formler:  

Trasks sorteringskoefficient 𝑆𝑜 = √
𝑑75

𝑑25
  där;  

d75= diametern av partikeln av passerat material där kurvan mäter 75% i diagrammet. 

d25= diametern av partikeln av passerat material där kurvan mäter 25% i diagrammet. 

Sorteringskoefficienten bestämmer sorteringsgraden på jordprovet enligt tabell 2:  
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Tabell 2. Sorteringskoefficienten bestämmer sorteringsgraden för ett jordprov med en lerhalt mindre än 5%. 

Benämning Sorteringskoefficient 

Sorterade jordarter <2,5 

Ofullständiga sorterade jordarter 2,5 – 3,5  

Osorterade jordarter (vanligen morän) >3,5  

   

 Graderingstalet, 𝐶𝑢 =
𝑑60

𝑑10
 där;  

d60= diametern av partikeln av passerat material där kurvan mäter 60% i diagrammet. 

d10= diametern av partikeln av passerat material där kurvan mäter 10% i diagrammet.  

Graderingstalet på jordprovet bestäms enligt SGI (2008) och visas i tabell 3: 

 
Tabell 3. Graderingstalet bestämmer kornfördelningen på ett jordprov.  

Kornfördelning Graderingstal 

Ensgraderat <6 

Mellangraderat 6–15 

Månggraderat >15 

Språnggraderad Vanligen högt 

 

Tabellerna kan sedan slås ihop för att få en större överblick över vilken typ av jordart det är (tabell 4): 

 
Tabell 4. Sorteringskoefficientens och graderingstalets påverkan på vilken typ av jordart som provtagits. 

Typ av jordart Sorteringskoefficient Graderingstal 

Sorterade jordarter, 

ensgraderade 

<2,5 <5 

Ofullständigt sorterade 

jordarter, mellangraderade 

2,5 – 3,5  5 – 15  

Osorterade jordarter, 

månggraderade. Ofta Morän 

>3,5 >15 

 

2.3.1.1. Jordarter 

2.3.1.1.1. Lera 

All lera förutom moränleror har avsatts på botten av hav och insjöar som sediment (SGI, 2019). 

Jordarten ska innehålla mer än 40 viktprocent finjord, alltså <0,06 mm i diameter, där minst 40 procent 

består av lerpartiklar, <0,002mm i diameter (ibid). Lera består av vatten till största del då den har en stor 

förmåga att behålla vattnet i porerna, därför är permeabiliteten låg (ibid).  

 

2.3.1.1.2. Siltjordar 

Enligt SGI (2019) ska siltjordar innehålla partiklar vars storlek i diameter mäter 0,002–0,06mm, alltså 

så pass små att de inte kan urskiljas med blotta ögat och så pass lätta att de eroderas av vind och vatten. 

Siltjordar har en stor förmåga att suga åt sig vatten på relativt kort tid och hålla kvar det i dess porer, 

vilket gör den till en tjälfarlig jordart i vilken det lätt bildas tjälskador, exempelvis vägar och andra 

anläggningar byggda på en siltjord (ibid). En vattenmättad siltjord är även flytbenägen, och kan börja 

röra sig om den utsätts för rörelser eller vibrationer (ibid).  

 

2.3.1.1.3. Sand och grus 

Partikelstorleken för sand mäter i diameter 0,06-2mm och för grus 2-60mm (SGI, 2019). Likt silt är 

sand lätteroderat av vind och vatten på grund av dess storlek, men till skillnad mot siltjordar släpper 

både sand och grus igenom vatten lätt och torkar sedan snabbt, därför räknas de inte som tjälfarliga 

jordarter och är lätta att bygga uppepå (ibid). De tillhör friktionsjordar vilket betyder att skjuv-

hållfastheten till större delen beror på friktion mellan jordkornen, (Hellqvist, 2014), och ger en hög 

rasvinkel där sand- och grusslänter kan bli väldigt höga innan de rasar.  
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2.3.1.1.4. Morän 

Morän är Sveriges vanligast jordart och täcker ca 75% av landets översta jordtäcken (SGI, 2019). Då 

Morän bildats på plats från inlandsisens avlagring har den ingen kornstorlekssortering och är alltså en 

osorterad jordart med en sammansättning som varierar stort från finkornig lermorän till grovkornig 

grusmorän (ibid). Den speglar underlagets berggrund som inlandsisen har eroderat där sten-och 

blockhaltiga sandiga moräner finns i områden med magmatiska bergarter och lermoräner finns i 

områden med sedimentära bergarter (ibid).  

 

2.3.2. Permeabilitet 
Som redan nämnts är permeabilitet ett mått på hur genomträngligt ett material är för vatten. Det är extra 

viktigt att veta när man ska välja dräneringsmetod, t.ex. för en infiltrationsbädd, eller när man ska 

bedöma hur tjälfarligt materialet är (SGI, 2019). Grus har alltså en högre permeabilitet än exempelvis 

Silt. En generell uppskattning är att ju större kornstorlek ett material har, desto högre permeabilitet har 

det. Permeabiliteten bestäms av kvoten av transporthastighet och den hydrauliska gradienten (k) (SGI, 

2019). Om värdet på permeabiliteten är större än 0,1mm/s betecknas materialet som självdränerande 

och om värdet är mindre än 0,001 mikrometer/s betecknas materialet som tät (ibid). Permeabiliteten 

påverkas av många faktorer, såsom; materialets kornstorleksfördelning, mineralsammansättning, form, 

textur, porvolym och vattenmättnadsgrad. Det är inte bara materialets egenskaper som bestämmer 

permeabiliteten, även vattnets egenskaper som temperatur och viskositet spelar roll (ibid).  

 

2.3.3. Kapillaritet och kapillär stighöjd 
Enligt SGI (2019) är kapillaritet ett mått på en vätskas förmåga att stiga eller hållas kvar i ett jordmaterial 

under ytspänning. Den maximala stighöjden som kan nås är dit vattnet stiger i en jordpelare med 

nedersta öppningen i vatten (ibid). I jordar med tjällyftande egenskaper, såsom silt, kan stighöjden nå 

upp till 2–10 m, medans hos grus kan stighöjden nå max 5cm (ibid). Därför är grus bra att bygga på, då 

den inte ger upphov till tjälfara som kan leda till sprickor i marken. Grus kan då användas som 

kapillärbrytande skikt som kan bryta eller hejda den kapillära stigningen. I frågor som rör bl.a. tjälfara 

och dräneringsdjup är det alltså viktigt att känna till den kapillära stighöjden hos en jordart.  

 

2.4. Grundvatten 
Grundvatten är det vatten som finns i porerna i jordlagret eller berggrunden som är vattenmättat 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Dricksvattnet som samhället använder idag kommer till 50% från 

grundvattentäkter (Eveborn et al. 2017). Hälften av vattnet från grundvattentäkter är naturligt och hälften 

är konstgjort (Jönsson och Wikström, 2003), exempelvis från infiltrationsbäddar.  

 

2.4.1. Bedömning av grundvatten för dricksvattenanvändning 
För att kunna tolka resultatet från vattenprovet måste det finnas underlag av bedömningskriterier för 

användning av vattnet som dricksvatten, som är aktuellt i detta fallet. För en bedömning av råvatten för 

dricksvatten måste tre olika aspekter bedömas enligt SGU (2013):  

 

• Hälsa 

• Estetiskt tilltalande 

• Teknisk användbarhet i anläggningar för dricksvatten 

 

Gränsvärdena som SGU använder gäller inte råvattnets kvalitet, utan kvaliteten på vattnet som når 

konsumenten. Så om råvattnets kvalitet inte uppfyller kraven, kan det behöva renas innan det går ut i 

dricksvattenrören. 

 

2.4.2. Olika ämnens påverkan på råvatten till dricksvatten 

2.4.2.1. pH och alkalinitet 

Vattnets alkalinitet och pH är ett mått på vattnets surhet respektive buffringsförmåga och har därför en 

stor betydelse för andra ämnens förekomst och löslighet i vattnet (SGU, 2013). I råvatten som är avsett 
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för dricksvatten bör pH-värdet vara högre än 6,0 och helst över 6,5 för att undvika ledningskorrosion 

och höjda metallhalter i vattnet (ibid). Alkaliniteten bör vara högre än 30 mg/l för samma orsak som 

pH-värdet (ibid). Livsmedelsverket har dock en annan syn än SGU vad gäller pH-värdet. De 

rekommenderar ännu högre värden för pH: mellan 7,0 till 9,5 för att minska korrosionsangrepp, men ett 

högre pH-värde än så kan ge problem med utfällningar och smak (ibid).  

 

2.4.2.2. Syre och redoxförhållanden 

Syrehalt och redoxpotential är av betydelse när man karaktäriserar grundvattnet då de påverkar många 

ämnens löslighet och således ämnenas halter i vattnet (SGU, 2013). Låga halter av grundvattnets 

järnhalt, manganhalt och sulfathalt ger en hög redoxpotential vilket är bra ur en dricksvattensynpunkt 

(ibid). Det innebär att vattnet har en god luftning som gör att organiska föroreningar snabbt bryts ner 

(ibid). Vatten med en låg redoxpotential behöver oftast behandlas för förhöjda halter av järn, vilket är 

ett vanligt problem i Sverige (ibid). En mycket låg redoxpotential leder oftast till att svavelväte avges 

och vattnet brukar då lukta som ruttna ägg, men är normalt ofarligt för dricksvatten (ibid).  

 

2.4.2.3. Oxiderbarhet, färg och turbiditet 

Oxiderbarhet (𝐶𝑂𝐷𝑚𝑛) är ett mått på hur mycket organiska ämnen som finns lösta i vattnet, en såkallad 

kemisk syreförbrukning (SGU, 2013). Färgen på vattnet ger också en antydan på halten organiska ämnen 

i vattnet (ibid). Grundvattnets turbididet är ett mått på hur grumligt vattnet är och kan också bidra med 

en ökad rörelse av organiska ämnena, som i sin tur kan absorberas på små partiklar i vattnet (ibid). Då 

dricksvatten ska se tilltalande ut, kan dessa parametrar utgöra ett problem för användningen om vattnet 

har en stark färg eller är grumligt.  

 

2.4.2.4. Salter; klorid, sulfat och elektrisk konduktivitet 

Salter är kemiska föreningar, bestående utav katjoner och anjoner lösta i vatten (SGU, 2013). Anjonerna 

är för det mesta lättrörliga i marken och grundvattnet, så när kvaliteten på vattnet ska undersökas är 

klorid och sulfat, alltså de negativa jonerna, av intresse (ibid). En stor halt av dessa kan vara ett tecken 

på saltvatteninträngning eller påverkan från grundvatten av dålig kvalitet (ibid). Konduktiviteten ger ett 

mått på innehållet av lösta joner som finns i vattnet, då konduktivitet står för ledningsförmåga (ibid). 

Höga halter av klorid i dricksvatten kan leda till saltsmak.  

 

2.4.2.5. Kväve; Nitrat, nitrit och ammonium 

Nitratjonen är lättrörlig i mark och grundvatten och höga halter av kväveföreningar i dricksvattnet kan 

leda till negativa hälsoeffekter (SGU, 2013).   

 

2.4.2.6. Metaller 

Koppar, zink, krom och nickel är metaller som oftast förekommer i låga halter i grundvatten (SGU, 

2013). Höga halter av dessa i grundvatten kan leda till negativa hälsoeffekter (ibid). Koppar kan ex ge 

missfärgningar av hår och sanitetsporslin.  

 

2.4.2.7. Fluorid och bor 

Mineraler av fluor förekommer i jord och berg i Sverige men i grundvattnet förekommer den negativa 

jonen fluorid som kan orsaka negativa hälsoeffekter med för höga halter i vattnet (SGU, 2013). Även 

bor kan utgöra negativa hälsoeffekter med för höga halter (ibid).  

 

2.4.2.8. Mikrobiologiska parametrar 

Problem med föroreningar från avlopp, naturgödsel eller djurspillning kan orsaka patogener i form av 

bakterier, parasiter och virus i grundvattnet (SGU, 2013). Detta kan öka risken för negativa hälsoeffekter 

med för höga halter i dricksvattnet, som stora sjukdomsutbrott (ibid). För att kunna bedöma riskerna 

används olika indikatorbakterier som med sin närvaro även indikerar på att andra sjukdomsframkallande 

bakterier kan finnas i vattnet (SGU, 2013). Ett exempel på indikatorbakterie är E.coli som antyder 

avföring från människor eller djur via avlopp eller naturgödsel. Koliforma bakterier förekommer också 

i grundvatten och kan ge en indikation av påverkan från avföring (SGU, 2013). Antalet mikroorganismer 

ger en generell fingervisning av den totala bakteriehalten i vattnet (ibid). Bedömningen av dessa 
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parametrar lutar sig mot gränsvärden från Livsmedelsverket respektive Socialstyrelsen, där Livsmedels-

verkets gränsvärden gäller för utgående dricksvatten till konsument och Socialstyrelsens riktvärden 

gäller vid den enskilda vattenförsörjningen (ibid). 

  

2.4.3.  Grundvattenbildning 
Den hydrologiska processen som fyller på grundvattenmagasinen kallas för grundvattenbildning och 

vattenbalansen i ett avrinningsområde kan visas genom ekvationen: 𝑃 = 𝐸𝑇 + 𝑅 + ∆𝑆 där;  

 

• P står för nederbörd, i form av snö eller regn 

• ET står för evapotranspiration, summan av evaporation och transpiration  

• R står för avrinning 

• ∆S står för hur den magasinerade mängden vatten förändras över en tid  

 

Självklart påverkar även människor vattenbalansen genom exempelvis uttag av vatten via pumpning, 

eller intag av vatten genom konstgjord infiltration (Eveborn et al. 2017.). 

 

2.4.4. Grundvattenflöde 
Grundvattenflödet påverkas av porositet, hydraulisk gradient, hydraulisk konduktivitet och vattnets 

hastighet. Den hydrauliska gradienten är vattenpotentialskillnaden mellan två punkter på olika höjder 

dividerat med avståndet mellan punkterna (Wikipedia, 2017) och den hydrauliska konduktiviteten är ett 

mått på jordens kapacitet att leda vattnet (Bovin et al. 2015).   

Definitionen av porositet är tomrummen mellan jordpartiklarna som antingen är fyllda med luft eller 

vatten. Volymen i porerna kallas porvolym och den totala volymen av endast jord kallas skrymvolym 

(Eriksson, et al. 2017). Porositet är då volymprocenten mellan porvolymen och skrymvolymen (ibid). 

Den effektiva porositeten är den del av porvolym som medverkar i grundvattenflödet (Persson et al. 

2014). Porositeten varierar med olika kornstorlekar då exempelvis lerpartiklar ligger mer kompakt än 

ett mullrikt material (Eriksson et al. 2017).  

 

2.5. Återinfiltration 
Som tidigare beskrivits i avsnittet Grundvatten kommer hälften av allt dricksvatten ifrån 

grundvattentäkter, varav hälften av detta kommer ifrån konstgjort grundvatten. Infiltrationsbäddar är 

alltså redan en prövad metod för att säkra dricksvattnet till samhället. Det vanligaste är att en akvifär 

fylls på naturligt genom regnvatten eller genom infiltration från sjöar och floder.  

Det finns olika metoder för återinfiltration och det vanligaste i Sverige, Norge och Tyskland är när 

vatten från en närliggande sjö eller flod pumpas upp och får infiltrera marken genom infiltrationsbäddar 

(Bekele et al. 2018). Denna metod ger en bättre kvalitét på vattnet i jämförelse med andra metoder då 

det går att anpassa bäddarna genom att tillsätta halter av kemikalier beroende på den ursprungliga 

vattenkvaliteten på sjön eller floden (ibid.).  

 Enligt Jönsson & Wikström, (2003), finns det åtminstone två olika typer av återinfiltration: 

konstgjord och naturlig återinfiltration. Skillnaden på dessa är att vid konstgjord återinfiltration, sätts ett 

tätskikt avgränsande mot filterbädden som samlar upp vattnet efter infiltration i sandbäddarna. Vid 

naturlig infiltration finns inget tätskikt utan vattnet fortsätter infiltrera ner i jordlagren till grund-

vattennivån där det blandar sig med det naturliga grundvattnet. Det positiva med en konstgjord 

återinfiltration är att man är säker på att allt vatten är behandlat vid upptag i brunnen, till skillnad från 

naturlig infiltration där man måste veta precis hur grundvattnet rör sig för att inte få in obehandlat vatten 

blandat med det behandlade (ibid). Den konstgjorda infiltrationen är mer kostsam medans den naturliga 

infiltrationen är både billigare och ett lättare processalternativ, enligt Jönsson & Wikström (2003). 

Dessutom kan eventuellt innehåll av organiskt material i råvattnet minskas i en naturlig återinfiltration 

genom att först infiltrera filtrerbädden och sedan det naturliga marklagret (ibid). 

2.6. Vattenskyddsområde 
Vattenskyddsområdet är en geografisk avgränsning som innehåller föreskrifter till skydd för vatten i 

marken (Länsstyrelsen, 2020). Föreskrifterna innehåller förklarningar till olika verksamheter om hur 

marken får vidröras och användas, samt hur kemikalier och avfall måste hanteras (ibid). Det kan gälla 
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alltifrån förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Det inrättas där vattnet fungerar som en tillgång för 

samhället, exempelvis vid ett grundvattenmagasin som en ås, där vattnet brukar renas till dricksvatten i 

kommunen (ibid). Området ska inte bara omfatta grundvattenmagasinet, utan bör även omfatta området 

där vatten kan rinna till magasinet, och på så sätt blanda sig med det ”rena” vattnet (NSVA, 2018).  

Indelningen av vattenskyddsområdet baseras på vilken rinntid vattnet har från att en förorening 

transporteras genom sjöar och vattendrag fram till vattentäktszonen (Naturvårdsverket, 2011). Därför är 

ett vattenskyddsområde indelat i olika zoner beroende på hur stort behovet är för att skydda vattentäkten;  

 

• Vattentäktszon 

• Primär skyddszon 

• Sekundär skyddszon 

• Tertiär skyddszon 

 

Vattentäktszonen bör avgränsas runt uttagsbrunnar av råvattnet, den primära zonen ska avgränsas så att 

en olyckshändelse hinner upptäckas och åtgärder vidtas innan en eventuell förorening når 

vattentäktszonen (Naturvårdsverket, 2011). Sekundär skyddszon ska omfatta ytvattendragens eller en 

sjös tillflöden samt småskalig ytvattendränering till den primära zonen, och en tertiär skyddszon ska 

uppmärksamma eventuella föroreningar som i ett långt tidsperspektiv kan påverka vattentäkten (ibid).  
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3. Metod 

3.1. Litteraturstudie 

3.1.1.  Litteratursökning 
För att få fram relevant fakta om Ingaröåsen användes bland annat Google Scholar som söktjänst. 

Sökord som ”Geologi Ingarö”, ”Ingarö grundvattentäkt”, ”Ingaröåsen”, ”Ingarö jordarter” användes för 

att få fram relevanta artiklar och rapporter. Genom att ta bort citationstecken på vardera sida om 

sökorden utvidgades resultaten som där innan oftast var få eller inga.  

 Intressanta och användbara fakta söktes även på myndigheternas hemsidor som SGU, Lantmäteriet, 

Naturvårdsverket etc. för att hitta kartor över området samt beskrivningar av geologin på Ingarö. 

Sökverktyg och databas som Geolagret på SGU har använts för att få fram fakta av området samt att 

tjänsten kartgenerator på SGU har använts likaså och från Lantmäteriet.  

 

3.1.2. Urval 
För att göra ett urval av alla resultat av sökningen i Google Scholar lästes titlar och sammanfattningar 

på resultatsidan för att skapa en översiktlig förståelse för arbetena och se om de matchade kandidat-

rapportens syfte. Detta gjordes för alla sökord som visade resultat för att få fram flera relevanta arbeten 

som hade en matchning med rapportens syfte och frågeställningar.  

 

3.1.3. Bearbetning av data 
Artiklar, rapporter och andra hemsidor som valts ut läses först genom att söka i arbetet efter sökord som 

”Ingarö”, ”åsbildning”, ”Isälvssediment”, ”Rullstensås” etc. för att eventuellt strukturera och organisera 

resultatet i form av rubriker, underrubriker och andra lämpliga teman och kategorier. I denna rapport 

samlas alla resultat angående Ingaröåsen in under rubriken Resultat-Litteraturstudie för att hålla isär alla 

fakta som hittats och resultat från fältarbetet presenterades under rubriken Resultat-fältarbete.  

 

3.1.4. Etik 
Det har varit viktigt att ta fram fakta ifrån säkra källor som rapporter av myndigheter och kommuner 

eller högskolearbeten och inte endast göra Googlesökningar och källhänvisa till diverse internet-

hemsidor. Om användbara fakta har hittats på en källkritiskt relativt osäker hemsida har det varit viktigt 

att försöka hitta samma fakta från en rapport, artikel eller en myndighets hemsida. Detta har gjorts 

genom att hitta de referenser som hemsidan använt sig av och ta ställning till om referensen var använd-

bar eller inte.  

 

3.2. Fältarbete 

3.2.1. Vattenprovtagning 
Utrustning: 

Gummibåt med åror 

Flytväst 

Ruttnerhämtare med markering på snöret för varje meter 

Multimätare med markering på snöret för varje meter 

Följesedel 

Provtagningsprotokoll 

Kylväska 

Kylklampar 

3st provtagningskärl: 

1st plastflaska för mikrobiologisk analys 

1st plaströr för metallanalys 50 ml 

1st plastflaska för kemisk analys 250 ml 

 

 

 

Utförande: 
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Vattenproverna skulle tas så nära punkt 0 i figur 2 som möjligt, detta genomfördes med hjälp utav en 

båt med åror.  

 

 
Figur 2. Karta över tidigare provtagningar vid Återvallsträsket på Ingarö. 

När båten koordinerat sig vid 0an på kartan i figur 2, släpptes en multimätare ner precis över botten, ca 

3,7m (figur 3). Värdena fick stabilisera sig innan de noterades och den kunde dras upp igen.  

 

 
Figur 3. En multimätare släpps ned till strax ovan sjöbotten av Återvallsträsk. 

Efter det släpptes en ruttnerhämtare ned på samma djup som multimätaren, för att hämta upp ett 

vattenprov nära botten (figur 4). Provet hälldes direkt över till 1st plastflaska utan sköljning för 

mikrobiologisk analys, 1st plaströr där röret sköljdes med vattenprovet innan för metallanalys och 1st 

plastflaska där flaskan sköljdes med vattenprovet innan för kemisk analys. Provkärlen lades i en 

kylväska inbäddad i kylklampar innan de fraktades till Eurofins.  
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Figur 4. En vattenfylld Ruttnerhämtare och tre provkärl från en provtagning i Återvallsträsk, Ingarö. 

3.2.2. Jordprovtagning 
Utrustning:  

Jordanalysborr 

Plasthandskar 

16st provtagningskärl: 

6st plastfickor för siktanalys av jordprover 

5st glasburkar för organiska analyser 250 ml 

5st plastburkar för PFAS jord, 500 ml 

 

Utförande: 

Provtagning gjordes på platserna 1–4 i figur 5 och 6, med hjälp utav en jordanalysborr som borrades 

ner i marken till ett visst djup.  

 

 
Figur 5. En översiktskarta över provtagningsställena för jordanalys på Ingarö. Kartan hämtad från Google Maps, 

2020.  
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Figur 6. En detaljerad bild över provtagningsställe 1,2,3 och 5, för jordanalys på Ingarö. 
 

Prov 1 och prov 2 togs i en gammal infiltrationsbassäng i Rosenmalm (figur 7), i samma borrhål fast på 

olika djup, 1.10m respektive 1.20m. För dessa djup fylldes, för vardera djup, tre provtagningskärl, 1st 

glasburk och 1st plastburk, samt 1st provpåse. 

 

 
Figur 7. Plats 1 för jordprovtagning 1 och 2 för analyser på Ingarö. 

Jordprov nummer 3 togs på den nordvästra sidan av ett gammalt grustag vid Fågelvik (figur 8), med 

hjälp utav jordanalysborren på 60cm-1m djup. Där fylldes 1st plastburk, 1st glasburk samt 2st provpåsar 

med samlingsprov.  
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Vid provtagningsställe nummer 3, på den sydöstra sidan av det gamla grustaget vid Fågelvik (figur 9), 

togs jordprov nummer 4 från 60-95cm ned i marken, där det efter 95 cm gick över mot ett grövre material 

som inte gick att borra ner i. Samlingsprovet fyllde 1st glasburk, 1st plastburk samt 1st provpåse.  
 

Figur 9. Provtagningsplats nummer 3, för jordprov nummer 4 av Ingaröåsen. 
 

Prov 5 togs på 1,10–1,20 m djup där 1st glasburk, 1st plastburk och 1st plastficka fylldes.  

10 st provkärl transporterades till Eurofins för kemisk analys (figur 10), och 6 st provpåsar togs till labb 

för siktanalys.  

 

Figur 8. Provtagningsställe nummer 2 för jordprov 3 av Ingaröåsen 
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Figur 10. Plast- och glasburkar fyllda med jordprover inför analys av Eurofins.  

 

3.2.2.1. Siktanalys 

Utrustning: 

Siktsatser i storlek 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0,125, 0.0063mm + siktbotten och lock. 

Skakapparat för siktar 

Provdelare i 20mm storlek 

Våg med två decimalers noggrannhet 

Borste 

Pensel 

Stålbunkar 

Mortel  

5st jordprov från olika ställen runt Ingaröåsen, se figur 5.  

 

Utförande: 

Jordprovet vägdes upp till 1000–1500 gram för att vara ett stort prov nog att kunna delas upp i två 

delprov. Provet fördelades i en provdelare för att avgränsa material större än 20 mm samt dela upp 

provet. De två proven vägdes sedan var för sig. Proven i två olika siktsatser som ställdes i en avsedd 

skakmaskin i 20 minuter. Siktsatsens olika delar togs ur satsen var för sig och innehållet tömdes i en 

bunke som vägdes med två decimalers noggrannhet innan det hälldes till en gemensam bunke. 

Vikten från varje enskild sikts innehåll delades med totalsumman av materialet för att få ut en vikt-

procent för vardera sikts material. Viktprocenten drogs därefter av från föregående summor för att få ut 

viktprocenten av passerat material för varje sikt. Kornstorleksfördelningen presenterades i en kurva där 

både sorteringskoefficienten samt graderingstalet kunde räknas ut ifrån.  
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4. Resultat 

4.1. Litteraturstudie 

4.1.1. Områdesbeskrivning 
Ingaröåsen ligger på ön Ingarö, som tillhör Värmdö kommun i Stockholms län. Åsen består av 

isälvsavlagringar i form av en rullstensås som sträcker sig ända från Ålstäket på Värmdölandet till 

Mörtviken på södra Ingarö, se figur 11. Ingaröåsen syns tydligt genom en åsform som sträcker sig från 

Brunn till öster om Återvall, se figur 13. Den ligger, som sig bör, i en dalgång av berggrunden, vilket 

figur 12 visar.  

Enligt studier gjorda av Nathorst (1881), består åsen av omväxlande sand- och gruslager med rundade 

stenar. Stenarna i de övre skikten är mer skarpkantade. Det finns även skarpa stup med gruslager som 

ligger över horisontella sandskikt (ibid). Glaciallera hittas i stor omfattning och främst mellan och på 

urberget men även längs åsryggen (Nathorst, 1881; Lindén, 2001). Runt Ingaröåsens sidor hittas även 

svallsand (Lindén, 2001). De vanligaste bergarterna som hittas i rullstensåsen och svallsanden är 

sandsten, porfyr och silurisk kalksten (Nathorst, 1881). En jordartskarta över Ingaröåsen ritades 2001 

av Lidén för SGU, men en noggrannare beskrivning av jordarterna gjordes aldrig för den kartan, och 

därför är beskrivningarna senast gjorda av Nathorst, 1881.  

 

 
Figur 11. Jordartskarta som visar vart Ingaröåsen sträcker sig på Värmdö. Kartan är hämtad från SGU, 2020. 
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Figur 12. En topografisk karta över Ingaröåsen som visar att åsen ligger i en berggrundsänka.  

Glacialleran är som redan nämnt utbrett över området och speciellt på Ingarö visas den i dagen på flera 

platser, men täcks även av postglacial lera på några ställen (figur 13). En analys av innehållet i 

glacialleran på Ingarö gjord av Nathorst (1881) visas i tabell 5. 

 
Tabell 5. Kemiskt innehåll i glaciallera, taget söder om Kolbacken, Ingarö. Data hämtad från Nathorst, 1881. 

Prov Kalk % Magnesium % Fosforsyra % 

Söder från Kolbacken 1,64 1,87 0,171 

 

Enligt Nathorst (1881), hittas kalkhaltig glaciallera i de undre lagren som kallas för märgel. Denna 

märgel kan vara olika tjock beroende på frånvaro eller närvaro av postglaciallera eller vanlig glaciallera 

utan någon kalkhalt. På Ingarö hittas märgeln runt 1–1,6m ned i jordlagren. I tabell 6 redovisas en analys 

gjord vid Beatelund på Ingarö och en märgel där innehållet.  
 

Tabell 6. Kemiskt innehåll i märgel, taget vid Beatelund, Ingarö. Data hämtad från Nathorst, 1881. 

Prov Kolsyrad kalk, % Kolsyrad 

magnesium, % 

Fosforsyra, % 

Beatelund, under 

gruslager 

 

10,74 0,71 0,168 

  

Den postglaciala leran överlagrar glacialleran på några ställen i området och i synnerhet vid 

rullstensåsens spets i nordväst (figur 13). Inom området mäter den postglaciala leran 0,3–0,9 meter, men 

den kan variera ännu mera på vissa platser (Nathorst, 1881). Nära urberget är den ofta uppblandad med 

postglacial sand på det översta lagret, vilket visas i figur 13. 

Fladen 

Brunn 

Återvall 
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Gyttjelera hittas på några ställen runt Ingaröåsen, till exempel vid den nordvästra spetsen av 

rullstensåsen nära fladen (figur 13). Den förekommer oftast intill postglaciala leror då de benämns som 

en yngre postglacial lera som oftast innehåller organiskt material från vattenlevande växter och djur 

(SGU, u.å.). Figur 13 visar således detta genom att de få gyttjeleror som finns runt Ingaröåsen ligger 

intill en postglacial lera.  

I mitten av åsen ligger en stor torvmosse, omgiven av enstaka kärrtorvsförekomster längs med åsen 

(figur 13). Mäktigheten på torven är varierande i området, men även inom samma mosse/kärr. De 

djupaste borrade mossarna mätte över 4,5 meter och är belägna i Tyresö, men enligt Nathorst, 1881, bör 

samma djup mätas på Ingarö.  

 
Figur 13. Karta som visar jordarterna längs med Ingaröåsen. Data hämtad från Lantmäteriet genom SGU, 2020.  

4.1.2. Grundvatten 
95% av Ingarös kommunala vatten kommer från tre grundvattenbrunnar placerade i området kring 

Ingaröåsen (Länsstyrelsen, 2012). Brunn 1(1) är placerad vid Fladen och tillkom 1970, brunn 2(3) finns 

vid Rosenmalm för att utnyttja ett grundvattenmagasin på en högre nivå och brunn 3(5) är placerad vid 

Fågelvik och tillkom 1981 (ibid). Brunnarnas placering visas i figur 14. Anledningen till att brunn 2 och 

4 inte är nämnda är för att de har tagits ur drift.  

Den maximala uppmätta vattenproduktionen vid vattenverket i Ingarö uppnår idag till ca 2000 

m3/dygn ifrån alla tre brunnar tillsammans (Länsstyrelsen, 2012) och tabell 7 visar resultatet av 

mätningar som gjorts i brunnarna. Grundvattenmagasinet har, förutom en relativt god grundvattentill-

gång även en god vattenkvalitet (Lindström et al, 2009).  

Fladen 

Brunn 

Återvall 
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Figur 14. En karta som visar var grundvattenbrunnarna på Ingarö är placerade. Karta hämtad från Google Earth, 

2020.  

 
Tabell 7. Mätningar av grundvattnet ifrån grundvattenbrunnar på Ingarö. Fakta hämtad från Lindström et al, 

2009. 

Grundvattenbrunnar, 

Ingarö 

Korttidskapacite

t, L/s 

Långtidsk

apacitet, 

L/s 

Nuvara

nde 

uttag, 

L/s 

Hårdhet 

på vattnet, 

°dH 

Kloridhalte

n på vattnet, 

mg/L 

Brunn 1, Fladen 20 10 8 Medelhårt, 

ca 9 

35 

Brunn 3, Rosenmalm 15–20 10 8 Medelhårt, 

ca 9 

18 

Brunn 5, Kolugnarna 15–20 10 8 Relativt 

hårt, ca 11 

23 

 

Enligt Lindström et al (2009), finns det två skilda grundvattenmagasin på olika nivåer i marken. Ett övre 

magasin nära Rosenlund, Fågelvik och Kolugnarna som kallas för Fågelviksmagasinet, där 

grundvattennivån varierar mellan ca +5m till + 6m, och ett undre magasin som ligger på en lägre 

höjdnivå och är beläget nära Potten, Brunn och Fladen som kallas för Fladenmagasinet. 

Grundvattennivån i det magasinet har uppmätts till ca -0,5 m till -0,2m (ibid). Denna skillnad i nivå 

beror på att grundvattenförekomsten i isälvsmaterialet ligger på olika nivåer och är åtskilda genom ett 

ca 5 meters stup under marken, ett så kallat underjordiskt vattenfall (ibid).  

 En utredning gjordes av Orrje&co (1962), för att beräkna och förutspå den framtida 

vattenförsörjningen för Gustavsbergs kommun. För att ta reda på grundvattenströmmens riktning inuti 

Ingaröåsen drevs stålrör ned genom jordlagren, så att sammansättning av jorden och vattengenom-

släppligheten kunde bestämmas. Dessa rör syns på karta 128 i bilaga 3. Kontinuerliga observationer av 

grundvattenståndet utfördes även för vartdera provröret. Rör 22, nära Rosendal, visade ett 8m rikt 

vattenförande sandigt grus som stäckte sig 15,5m under markytan vilket var det rör som gav bäst resultat, 

se Borrprofiler II, ritning 131, i bilaga 3.  

Fladen 

Återvall 
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Även figur 15 visar att jordlagret är djupt vid Rosenmalm. Ritning 129 visar grundvattenståndet för 

vartdera provröret i ett vattenståndsdiagram, där det tydligt framgår att grundvattenströmmen i 

rullstensåsen går åt nordväst från rör 8, mot Fladen, där det idag finns en brunn. Observatorierör 4B är 

det enda som avviker från trenden, orsaken är att röret endast når det övre sandlagret, där grundvattnet 

är avskärmat från det undre grundvattnet genom ett lerhaltigt lager (Orrje &co, 1962). Det styrker det 

tidigare nämnda övre magasinet som är beläget innan stupet, vilket syns i ritning 132, i bilaga 3.  

Undersökningen kunde även konstatera att grundvattennivån är betydligt lägre än markytan, vilket 

betyder att grundvatten inte kan rinna ut till ett vattendrag och rinna ner under marken igen (ibid). 

Strömmen bibehålls intakt tills den når magasinen. Till sist konstaterade undersökningen att isälvs-

sedimenten i rullstensåsen har mycket god hydraulisk kapacitet, eftersom gruslagren sträcker sig i en 

djup dalgång, som även figur 12 visar.  

Med hjälp utav mätningar som Länsstyrelsen gjort 2005, bedöms grustäkten vid Fågelvik vara 

speciellt sårbar då grundvatten har exponerats på flera ställen genom täktverksamheten, vilket kan vara 

fallet i bilden på grustäkten i bilaga 2 (Länsstyrelsen, 2012).  

 
Figur 15. Jorddjupet för Ingaröåsen. 

4.1.3. Återvallsträsk 
Återvallsträsk förser redan Ingarö med grundvatten genom en inducerad infiltration, där ytvattnet 

filtrerar ner i marken och fyller på grundvattnet (Lindström et al., 2009). Sjön har, enligt Lindström et 

al (2009), även goda möjligheter för en konstgjord infiltration, något som Värmdö kommun tidigare 

använt sig av genom bassänginfiltrations vid Rosenlund till och med början av 1980-talet. 
Den nuvarande statusen på sjön är visas i tabell 8.  

 
Tabell 8. Nuvarande översiktlig status på sjön Återvallsträsk. Data hämtad från VISS, 2019.  

ÅTERVALLSTRÄSK STATUS 

EKOLOGISK  God 

KEMISK  Uppnår ej god 

KEMISK STATUS MED UNDANTAG* God kemisk ytvattenstatus 

TILLKOMST/HÄRKOMST Naturlig 

 

Fladen 

Brunn 
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Bedömningen som Vatteninformationssystem Sverige (2020) gjorde 27/03–2020 framkom det att den 

kemiska statusen på sjön inte uppnår god nivå i vattenförekomsten. Detta på grund av att Havs-och 

vattenmyndigheten bedömt att gränsvärdet för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar 

(PBDE) överskrids i alla vattenförekomster i Sverige. Atmosfärisk deposition av ämnena har resulterat 

i att allas respektive gränsvärden överskrids. *Om man bortser från Hg och (PBDE) bedöms den 

kemiska statusen vara god.  

 

4.1.4. Vattenskyddsområde 
Då Ingaröåsen är uppbyggt av isälvssediment som gör att regnvatten lätt kan infiltrera i åsen, bidrar det 

även till en känslighet mot föroreningar (SGU, 2020). Då grundvattnet i Ingaröåsen renas till 

dricksvatten behöver det skyddas mot exempelvis oljespill och andra föroreningar som kan komma att 

förstöra kvalitéten på vattnet (Värmdö kommun, u.å.), därför är hela området runt åsen klassat som ett 

vattenskyddsområde, vilket beslutades senast 2012 av Länsstyrelsen med nya tillhörande föreskrifter 

(Länsstyrelsen, 2012). Vattenskyddsområdet består utav två primära skyddsområden och ett sekundärt 

skyddsområde som visas i figur 16, samt tre vattentäktszoner intill de tre uttagsbrunnarna. Beslutet 

innefattade 16 stycken skyddsföreskrifter som beskrivs översiktligt i bilaga 4 och gäller för hela 

vattenskyddsområdet. 

 

 
Figur 16. Karta över vattenskyddsområdet på Ingarö, hämtad från Värmdö kommun, 2020.  

4.1.5. Deponier i området 
En deponi för hushållsavfall var i bruk 1952–1963 inom området Brunn på Ingarö. En utredning om 

eventuella föroreningar av deponin gjordes utav Tyréns på begäran av kommunen då en planläggning 

av fastigheten Brunn 1:739 inom sekundär skyddszon för Ingarö vattentäkt skulle genomföras (Värmdö 

kommun, 2013). Resultatet från provtagningarna visade överskridna halter av: Barium, PAH, och Zink 

men de bedömdes inte utgöra någon risk för vattentäkten, enligt detaljplanen från Värmdö kommun, 

2013. Ur miljösynpunkt och med en risk att farligt avfall deponerats utan vetskap rekommenderades 

kommunen att avlägsna deponin i samband med planläggningen. Detta var år 2013 och genom-

förandetiden för detaljplanen är fem år från dagen då planen röstas igenom (Värmdö kommun, 2013). 

Inga uppgifter har hittats efter 2013 angående denna deponi. 
 En deponi vid det nedlagda grustaget vid Fågelvik har funnits länge i industriområdet enligt boenden 

i området och enligt ett kandidatarbete gjort utav Dahlberg (2019), men vid fältbesök gjort i mars, 2020 

syntes inga spår av en deponi, förutom fyllnadsmaterial på flera ställen som kan varit från en deponi, 

vilket visas i bilaga 2. 
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4.1.6. Grus- och sandtag 
Grustäkten vid Fågelvik, som är inringad i figur 17, är den täkt som fortfarande är synligt med blotta 

ögat vid fältbesök, men den är nedlagd. Bilaga 1 visar en bildserie över hur grustaget tillkommer och 

växer sig större från 1960-talet. Det gjordes en mätning av länsstyrelsen 2005 av nivån på grundvattnet 

i samband med en kartläggning av grundvattenflödet i norra delen av grustäkten, och resultatet visade 

på att flödet var riktat mot Vallbo, alltså bort från vattenskyddsområdet, mot sydöst (Länsstyrelsen, 

2012). Ett grustag som fortfarande är i bruk är Mark&väg som ligger precis utanför den sydöstra gränsen 

mot vattenskyddsområdet, enligt figur 18. Enligt mätningar som gjorts av Värmdö kommun så ändrar 

grundvattnet sin riktning innan Mark&väg och flödar bort från åsens omfattning, mot sydöst (Andersson 

et al. 2013), så denna grustäkt ska inte ha någon påverkan på grundvattentäkten.  

 
Figur 17. Satellitkarta över det nedlagda grustaget vid Fågelvik, Ingarö. Kartan är hämtad från Google Earth, 

2020.  

 
Figur 18. Satellitbild över ett fortfarande aktivt grustag nära Återvall, Ingarö. Karta hämtad från Google Earth, 

2020. 
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4.2. Fältarbete 

4.2.1. Vattenanalys 
Sjön har en överlag låg och tjänlig halt av ämnen i vattnet (tabell 9). Odlingsbara mikroorganismer och 

Koliforma bakterier visade sig ha en förhöjd halt som var tjänlig med anmärkning. Halten av COD-Mn 

är mycket hög. Gränsvärdena är baserade på SGU’s rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” 

(SGU, 2013).  

 
Tabell 9. Resultat från vattenanalysen i sjön Återvallsträsk, Ingarö.  
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4.2.2. Kemisk analys för jordprov 
Som tabell 10 visar, har alla jordprov som gjorts i fältarbetet visat god kvalitet, där alla värden ligger 

under respektive gränsvärde för känslig mark, enligt Naturvårdsverket (2016) generella riktvärden för 

förorenad mark.  

 
Tabell 10. Resultatet av jordanalysen som Eurofins gjort för jordprov 1–5 från Ingaröåsen. 

 

 

 

4.2.3. Siktanalys för jordprov 
Jordprov 1: 

Trask sorteringskoefficient, 𝑆𝑜 =  √
1,18

0,57
= 1,43516 ≈ 1,44 

Graderingstal, 𝐶𝑢 =
29,95

0,382
= 78,45 

Enligt tabell 2 och 3, sorteringskoefficient och graderingstal är jordarten sorterad och språnggraderad. 

Kurvan är som brantast från 1 mm till 0,5 mm vilket betyder att jordarten främst innehåller mellan- och 

grovsand, enligt tabell 1.  
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Figur 19. Kurva över kornstorleksfördelning för jordprov 1, vid gamla infiltrationsanläggningen på Ingarö. 

Jordprov 2: 

Trask sorteringskoefficient, 𝑆𝑜 = √
0,48

0,18
= 1,62245 ≈ 1,62 

Graderingstal, 𝐶𝑢 =
0,358

0,135
= 2,65 

Enligt tabell 2 och 3 är jordarten sorterad och ensgraderad. Kurvan är som brantast från 0,25 – 0,125mm, 

vilket betyder att provet innehåller mestadels fin- och mellansand, enligt tabell 1. 

 

Figur 20. Kurva över kornstorleksfördelning för prov 2, taget vid den gamla infiltrationsbassängen på Ingarö, 

under prov 1. 

 

Jordprov 3: 

Trask sorteringskoefficient, 𝑆𝑜 = √
0,95381

0,21338
= 2,11423 ≈ 2,11 

Graderingstal, 𝐶𝑢 =
0,592

0,12
= 4,94 

Enligt tabell 2 och 3, är jordarten sorterad och ensgraderad.  

Kurvan är som brantast från 0,5 - 0,25mm, vilket betyder att provet innehåller mestadels mellansand, 

enligt tabell 1, men också en del grovsand, då kurvan är där tillsynes brantare än resterande korn-

storlekar.  
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Figur 21. Kurva över kornstorleksfördelning för jordprov 3, taget i botten av det nordvästra hörnet av grustäkten 

på Ingarö.  
 

Jordprov 4: 

Trask sorteringskoefficient, 𝑆𝑜 = √
1,94321

0,72537
= 1,63674 ≈ 1,64 

Graderingstal, 𝐶𝑢 =
1,325

0,573
= 2,31 

Enligt tabell 2 och 3, är jordarten sorterad och ensgraderad.  

Kurvan är som brantast från 1–0,5mm, vilket betyder att jordprovet mestadels innehåller mellan- och 

grovsand, enligt tabell 1. 

 

Figur 22. Kurva över kornstorleksfördelning för prov 4, taget på botten av det sydöstra hörnet i grustäkten på 

Ingarö 

 

Jordprov 5: 

Trask sorteringskoefficient, 𝑆𝑜 = √
0,21907

0,08728
= 1,58433 ≈ 1,58 

Graderingstal, 𝐶𝑢 =
0,175

0,047
= 3,75  
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Enligt tabell 2 och 3 är jordarten sorterad och ensgraderad.  

Kurvan är som brantast från 0,25 - 0,125mm, vilket betyder att jordprovet främst innehåller fin- och 

mellansand, enligt tabell 1. 
 

 
Figur 23. Kurva över kornstorleksfördelningen av prov 5, taget precis utanför den gamla infiltrationsbassängen 

på Ingarö.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GrusSandSiltLer
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0,001 0,01 0,1 1 10 100

P
a

s
s
e

ra
t 
m

a
te

ri
a
l 
[%

]

Partikelstorlek diameter [mm]

Kurva över kornstorleksfördelning, prov 5



 27 

 

5. Diskussion 

5.1. Litteraturstudie 
Den främsta tveksamheten vad gäller resultaten är att många mätningar som gjorts är gamla. De senaste 

mätningarna av grundvattennivån och flödet för hela åsen är gjorda på 1960-talet, då grustäkterna i 

området precis startat. Flygbilderna i bilaga 1 visar hur grustäkterna sprider ut sig runt åsen och blir 

större fram tills 1970-talet och efter det har det inte gjorts fler noggranna mätningar över hela åsen. Det 

finns idag många både gamla och nya grundvattenrör längs Ingaröåsen och framför allt längs 

Eknäsvägen som går förbi och igenom området. Det rör sig om äldre grundvattenrör som inte fungerar 

längre och nya sådana anlagda 2019 och 2020, främst för att mäta grundvattennivåer och påverkan från 

vägen på grundvattnet. Mätningen som länsstyrelsen gjort 2005 visade att grundvattenflödet var riktat 

bort från åsen, och inte mot fladen som mätningarna på 1960-talet visade. Dock framkommer inte 

information om var exakt i grustäkten mätningen gjordes och då det går en bergskam genom området, 

som är en vattendelare, är det svårt att dra några slutsatser om det är till någon hjälp eller inte för att 

veta hur vattnet rör sig.  

Beskrivningen av jordarterna gjordes noggrant senast på 1880-talet. Då hade man både andra verktyg 

att arbeta med samt andra beteckningar och beskrivningar av jordarterna än vad vi har idag. SGU:s 

nuvarande jordartsbeskrivning visas på en karta från 2001 ritat av Lidén, vilket gör det lätt att överskåda 

vad för typ av jordart som dominerar i området men en noggrann beskrivning över jordarterna av 

Ingaröåsen gjordes aldrig för den kartan, enligt SGU. Tabellen över kemiska innehåll på glacialleran 

och märgeln får även de tas med en nypa salt, då det inte framkommer hur mätningarna gått till och då 

det var över 100 år sedan, så mycket kan ha hänt med kemin i marken då mycket byggnation gjorts av 

vägar och byggnader som kan medföra föroreningar i marken. Det känns dock viktigare att veta 

eventuella föroreningar i åsmaterialet där vattnet rör sig igenom och inte i leran runt om åsen, därför är 

resultaten från fältstudien mycket viktiga.  

 Att Ingaröåsen är ett vattenskyddsområde är av viktigt då materialet har en hög permeabilitet så alla 

eventuella föroreningar infiltreras lätt i marken och åker ut med grundvattnet, vilket inte är bra då vattnet 

används som dricksvatten. Dessutom är vattenskyddsområdet i Ingaröåsen inte bara vattentäkt för 

Värmdö kommun, utan även reservvattentäkt för Stockholm. Men mätningarna som gjorts i 

grundvattenmagasinen visar på att vattenkvaliteten är god, och därför verkar skyddsområdet göra sitt 

jobb. Indelningen av det primära och sekundära området har visat sig vara gynnsam då mätningarna som 

gjorts över grundvattenflödet visar på att öster om Återvallsträsk flödar vattnet bort från åsen och 

blandar sig därmed inte med vattnet som tas upp i uttagningsbrunnarna.  

 Deponin som legat vid Brunn ska ha sanerats och fyllts över innan bebyggelse enligt kommunen och 

det skulle vara gjort senast 2018, dock har inga rapporter eller bevis funnits att arbetet bekräftats vara 

klart ännu. Deponin som sägs ha funnits i industriområdet Vallbo kunde inte ses på plats, dock hittades 

fyllnadsmaterial på flera platser inom området som skulle kunna varit en trolig placering av en deponi 

vilket bilder i bilaga 2 visar. Det som är misstänksamt med just den deponin är att det inte var en offentlig 

deponi men användes utan tillstånd av de som arbetade och bodde i närheten. Det leder till att ingen vet 

säkert vad som kastats där eller vilka föroreningar som ligger i marken på platsen. Platsen kan dock 

ligga i området vars grundvattenflöde flödar sydöst och inte mot Fladen. Då länsstyrelsens mätningar 

tydde på att grundvattnet som finns under grustäkten i Fågelvik flödade mot Vallbo och bortåt, tyder det 

även på att deponin i Vallbo ligger i anslutning till grundvatten som flödar bortåt från åsen. Om fallet 

inte skulle vara så, bör det ha kommit fram vid mätningar av grundvattenbrunnarna, men eftersom 

vattnet visar på god kvalitet bör inte eventuella föroreningar från deponin nå grundvattenflödet.  

 En annan oro är de grustag som funnits runt åsen sen 1960-talet. Då det schaktats mycket material är 

det svårt att veta hur djupt jordlagret är i dagsläget ner till grundvattennivån. Där har återigen 

Länsstyrelsens mätningar över grundvattennivån i grustaget vid Fågelvik dementerat oron genom 

resultatet att grundvattnet ändå rör sig bortåt. Det skulle ändock vara bra med fler mätningar runt åsen, 

något som pågår just nu, enligt Värmdö kommun, bara för att veta säkert hur det ser ut efter alla år med 

grustag runt åsen. Skulle det återföras en infiltrationsbassäng i åsen är det bäst att göra det där den stod 

förut, då jordlagret är som djupast där och det har redan fungerat en gång, för att inte tala om 

hållbarhetstänket att återanvända bassängerna, om materialet under fortfarande visar god kvalitet. Om 

grundvatten skulle påverkas av grustäkten skulle det bör det synts på mätningarna av grundvatten-

magasinen, som ju visar på god kvalitet.  
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Vattenkvaliteten i Återvallsträsk har ett bra resultat enligt bedömningen som Länsstyrelsen erhåller, 

bortsätt från den kemiska ytvattenstatusen där alla Sveriges vattensammankomster erhåller samma 

statusbedömning. Det är därför bra att göra en egen mätning på sjön, som utförs i fältarbetet, för att få 

en bättre överblick av kvalitéten på sjön, och om den lämpar sig för återinfiltration.   

Något som inte nämnts i en enda rapport som studerats är hur åsen påverkas att det ligger en våtmark 

centralt på åsen. Då utredningen som gjordes på 1960-talet hävdade att grundvattnet hålls intakt under 

marken och inte kommer upp till ytan förrän det pumpas upp ur brunnarna är det märkligt att det inte 

nämnts något om kärrtoven som tillförs vatten från grundvattnet. Enligt figur 15 syns det att 

Degermossen ligger uppepå urberget, i alla fall till en viss del, men det är svårt att veta hur grundvattnet 

rör sig under den.  

  

5.2. Fältarbete 

5.2.1. Sjön Återvallsträsk 
Den främsta orosfaktorn är gällande de förhöjda halterna av mikroorganismer i vattnet som kan orsaka 

sjukdomsutbrott. Halten ligger enligt både Livsmedelsverket och Socialstyrelsen på ”Tjänligt med 

anmärkning”. Då gränsvärdena är för renat vatten innan konsumtion är det svårt att säga hur mycket 

som går att rena för att klara av gränsen och hur mycket som försvinner genom infiltrering i åsen.  

pH-värdet ligger på 7,2 vilket är vad Livsmedelsverket rekommenderar, dock ligger alkaliniteten under 

30mg/l som då kan visa på en för sur miljö. Redoxtillståndet i sjön är hög genom järn och mangan. Det 

betyder att vattnet luftas bra så att organiska föroreningar bryts ner snabbt. Dock är värdet för sulfat för 

högt och drar ner det totala värdet, vilket gör att vattnet totalt sett inte är i redoxjämvikt och kan ha 

problem med bakterier, som även visades i för höga värden av mikroorganismer och gränsvärdet för 

Koliforma bakterier. 

Oxiderbarheten, 𝐶𝑂𝐷𝑚𝑛, har ett för högt värde vilket är ett tecken på många organiska ämnen i 

grundvattnet som leder till syreförbrukning. Det är viktigt att ha i åtanke vid en eventuell infiltrering. 

Då luftning av vattnet gör att organiska ämnen bryts ner snabbare kan det vara god idé att tänka ut en 

bassäng som luftar vattnet innan det filtrerar ner i åsen. Resterande ämnen håller sig under gränsvärden 

så den största parametern som måste undersökas vidare är det förhöjda värdet av bakterier och organiska 

ämnen i vattnet. Problemet med organiska ämnen går förhoppningsvis att lösa genom en luftning av 

vattnet i infiltrationsbassängen, men hur bakterierna kommer påverkas är svårare att förutse av en 

infiltration i åsen och efter eventuella tillsättningar i vattenverket. Denna rapport har inte sitt 

huvudsakliga fokus på sjön och dess vatten, utan behandlar i första hand själva Ingaröåsen, så det är 

svårt att dra några slutsatser utifrån vattenresultatet angående bakterierna.  

 

5.2.2. Ingaröåsen 
Analysen över föroreningar i marken visar på att jorden håller en bra kvalitét. Eftersom jorden ser så 

pass ren och ofarlig ut lämpar sig marken för en infiltration av ytvatten, och det är snarare ytvattnets 

kvalitet som är avgörande och inte jordens kvalitet. De siktade proven visar att jorden på åsen främst 

innehåller sand men också en del grus. Prov 1 är språnggraderad, vilket kan bero på att det är taget i den 

gamla infiltrationsbassängen och där var det mest fyllnadsmaterial av främst mellan- och grovsand, 

nästa prov är i det naturliga underliggande materialet som är finare än fyllnadsmaterialet, som då kan 

göra att förloppet är språngartat. Prov 2 och 5 som är tagna i det naturliga isälvsmaterialet i åsen vid den 

gamla infiltrationsanläggningen visar sig främst innehålla fin- och mellansand och prov 3 och 4, tagna 

vid den gamla grustäkten innehåller mer grov- och mellansand, vilket kan tyda på att det är så åsen ser 

ut i djupare liggande lager. Att jorden är sorterad visar på att åsen innehåller isälvssediment som är bra 

i dräneringssynpunkt, så att vattnet lätt kan infiltrera marken. Proven visade även att det innehöll mest 

sand och grus som har en hög permeabilitet vilket är en fördel för en infiltrationsanläggning.  

Resultaten styrker möjligheten för infiltration i åsen och då kommer frågeställningen om var de bör 

installeras. Som figur 15 visar är platsen där den gamla infiltrationsanläggningen mest lämpad då det är 

störst jorddjup där samt att grundvattnet naturligt transporteras mot Fladen därifrån och de existerande 

grundvattenbrunnarna 3 och 1 som ligger nedströms platsen mot Fladen. Det är mer osäkert att lägga 

anläggningen på andra sidan vägen närmare Återvallsträsk då det är osäkert hur Degermossen påverkar 

grundvattnet och jorddjupet är inte lika djupt där som det är vid Rosenmalm. En annan stor aspekt är 

hållbarheten med att behålla och eventuellt renovera den gamla infiltrationsanläggningen. Då jorden där 
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dessutom är ren och av god kvalitet, har optimal kornstorlek för dränering och ligger på ett stort jorddjup 

styrker det valet av plats. 

 

6. Slutsats 
Enligt kemisk analys och kornstorleksanalys, samt enligt litteraturstudier från tidigare mätningar, 

lämpar sig Ingaröåsen för återinfiltration av ytvatten. Då jordanalyserna främst fokuserade på den gamla 

infiltrationsanläggningen vid Rosenmalm kan slutsatsen endast fokusera på lämpligheten att renovera 

eller installera en ny anläggning på samma plats då ingen ställning tagits för ett annat alternativ. Platsens 

stora jorddjup och säkerheten i att grundvattnet flödar mot Fladen därifrån, motiverar ytterligare för 

valet av plats.  

Det är riskabelt att installera bassängerna bakom grustäkten då man inte vet grundvattnets 

flödesriktning och om grundvattnet hålls intakt under marken hela vägen genom täkten.  

Installationen av nya grundvattenrör genom åsen är väldigt bra, speciellt för att se var grundvattennivån 

i den gamla grustäkten ligger, samt hur grundvattnet rör sig genom åsen. Det kan vara en god idé att 

fylla översta lagret med grovsand likt de gjort tidigare för att filtrera bort de största partiklarna innan det 

filtrerar ner i marken. Inget arbete har gjorts på att beräkna vattnets flöde genom åsen, så det bör göras 

innan det sätts i bruk.  

Det bör göras fler analyser av sjön Återvallsträsk för att se om det är någon förändring av halten 

bakterier i sjön och om det är det, bör en utredning göras för att se om halten bakterier kan reduceras för 

att kunna använda vattnet som dricksvatten. Den förhöjda halten av organiska ämnen bör kunna 

reduceras genom luftning av vattnet i infiltrationsbassängerna, men en ytterligare utredning av hur 

halten kan reduceras är av rekommendation.  

Degermossen är ett orosmoment då det kommer upp grundvatten till ytan, så att sätta infiltra-

tionsanläggningen bredvid Återvallsträsk, innan Degermossen är ett mindre bra alternativ, då inga 

mätningar gjorts av vattnet i Degermossen och det känns som en alltför riskabel och dyr handling om 

det inte fungerar, då det även är svårt att veta hur vattnet flödar genom mossen.  

Litteraturstudien samt fältarbetet har även dementerat risken av föroreningar i marken från deponier 

runt om åsen då vattenkvaliteten som uppmätts i grundvatttenmagasinen är av god kvalitet, så de bör 

inte utgöra ett hot.  
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1. Satellitbilder över grustäkten Fågelvik på Ingaröåsen från 

60-talet till nutid 
Satellitbilder över Ingaröåsen från 60-talet till nutid. Bilderna är hämtade från Lantmäteriet, 2020. 

 

Flygfoto över Ingaröåsen 1960. 

 

Flygfoto över Ingaröåsen, 1963. 
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Flygfoto över Ingaröåsen, 1965. 

 

Flygfoto över Ingaröåsen, 1973 
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Flygfoto över Ingaröåsen år 2005 

 

Flygfoto över Ingaröåsen från 2019. 
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9.2. Bilaga 2. Fältbesök runt Ingaröåsen gjorda 26-27/03-2020 
Bilder från fältbesök på Ingarö, runt Ingaröåsen 

Sjön Återvallsträsk på Ingarö 

En vattensamling i gamla grustaget i Fågelvik/Vallbo.  
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Fyllnadsmaterial i Vallbo industriområde.  

 

Den lägsta platsen i Vallbo industriområde, fylld med fyllnadsmaterial. Kan ha varit där gamla 

deponin funnits.  
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Degermossen på Ingaröåsen. 
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9.3. Bilaga 3. Gamla kartor och mätningar i åsen 
Resultat och kartor över gamla mätningar i åsen, på 1960-talet. 

 

Sid 128 från utredningen av Ingaröåsen 1062. Kartan visar var alla grundvattenrör sattes. 
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Borrprofiler II, sid 131 ur utredningen av Ingaröåsen 1962. 

Sid 120 ur utredningen av Ingaröåsen 1962, visar hur grundvattnet rör sig mot Fladen, Nordväst.  
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Sid 132 i utredningen som gjordes av Ingaröåsen 1962. Visar vattentäkten i området.  
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9.4. Bilaga 4. Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet på Ingarö.  
1 § Vattentäktszon  

Inom vattentäktzonen är det endast tillåtet med vattentäktverksamhet att bedrivas. Den ska vara 

inhägnad.  

2 § Hantering av petroleumprodukter 

- Primär skyddszon: Hantering får inte ske i utrymmen nära en golvbrunn som har utsläpp inom 

vattenskyddsområdet. Det får endast hanteras för försörjning av befintliga fastigheter med olja 

och för drift av övriga verksamheter som är tillåtna enligt föreskrifterna. Maskiner, lastbilar 

med mera, som innehåller mer än 50 liter petroleumprodukt får inte stå placerade där all 

volym kan tränga ner i marken vid läckage.  

- Sekundär skyddszon: Hantering får inte ske i utrymmen nära en golvbrunn vilken har utsläpp 

inom vattenskyddsområdet. Hantering utöver underhåll av befintliga fastigheter med olja och 

drift av övrig verksamhet får inte förekomma utan tillstånd. Maskiner, lastbilar med mera, som 

innehåller mer än 100 liter petroleumprodukt får inte stå placerade där all volym kan tränga 

ner i marken vid läckage.  

3 § Kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet och en yrkesmässig hantering av naturgödsel, 

växtnäringsämnen och ensilage måste erhålla tillstånd.  

4 § Bebyggelse 

- Primär skyddszon: nybyggnationer får inte förekomma, förutom för en- och tvåbostadshus, 

där det får ske med tillstånd. Befintliga byggnader får inte byggas ut utan tillstånd.  

- Sekundär skyddszon: nybyggnationer får förekomma med tillstånd, förutom för en- och 

tvåbostadshus där det inte krävs tillstånd för bygge.  

5 § Avledning av avloppsvatten 

- Primär skyddszon: utsläpp av avloppsvatten får inte förekomma på eller i marken, och inte 

heller till ytvatten. Befintliga avloppsanläggningar får fortsätta drivas i samma omfattning som 

när beslutet togs. Avloppsledningar ska vara svetsade eller erhålla samma täthet, ha en 

regelbunden inspektion med tillhörande reparation vid behov.  

- Sekundär skyddszon: Utsläpp av avloppsvatten får inte förekomma på, i marken eller till 

ytvatten utan tillstånd. Befintliga avloppsanläggningar får fortsätta drivas i samma omfattning 

som när beslutet togs. Avloppsledningar ska vara svetsade eller erhålla samma täthet, ha en 

regelbunden inspektion med tillhörande reparation om behov finns. 

§ 6 Upplag av avfall och snö 

- Primär skyddszon: Deponi får inte förekomma och inte heller magasin av snö som är 

transporterat utifrån skyddsområdet eller ifrån en trafikerad väg inom området. Undantag 

normal snöröjning 

- Sekundär skyddszon: Deponi och snö från utanför skyddsområdet får inte förekomma. 

Undantag snöröjning.  

§ 7 Upplag av bark, timmer m.m. 

- Primär skyddszon: Permanenta samlingar av bark, timmer, spån, flis, pellets och ved är 

förbjudet. Tillfälliga samlingar av detta kräver tillstånd. Små samlingar för hushåll får 

förekomma. 

- Sekundär skyddszon: Permanenta samlingar av bark, timmer, spån, flis, pellets och ved är 

förbjudet. Upplag av timmer under längre tid än en avverkningssäsong kräver tillstånd.  

§ 8 Industriell verksamhet 

- Primär skyddszon: Industriell verksamhet är förbjuden att etableras, om den inte ingår i ett 

redan detaljplanelagt område. Befintlig verksamhet får fortsätta i förutsättning att inte 

motstrida miljölagstiftningen. Hantering av farliga kemikalier får inte ske i rum med 

golvbrunn.  

- Sekundär skyddszon: Industriell verksamhet är förbjuden att etableras utan tillstånd. Hantering 

av farliga kemikalier får inte ske utan tillstånd.  

§ 9 Materialtäkt, schaktning m.m. 
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Matrialtäkt får inte inrättas. Vägar till både öppna och nedlagda materialtäkter ska vara avspärrade 

genom låst bom eller liknande. Schaktning, sprängning, borrning, pålning, spontning och åter-

/utfyllnad av material får inte ske utan tillstånd. Detta gäller inte mindre arbeten inom tomtmark.  

10 § Energianläggningar 

- Primär skyddszon: Anläggningar för magasinering av värmeenergi från berg, mark eller vatten 

samt uttag av vatten från berg, mark eller ytvatten får inte verkställas. Undantag gäller för 

redan etablerade anläggningar som fortsatt får användas i den omfattning som inte strider mot 

bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.  

- Sekundär skyddszon: Anläggningar för magasinering av värmeenergi från berg, mark eller 

vatten samt uttag av vatten från berg, mark eller ytvatten får inte verkställas utan tillstånd. 

Redan etablerade anläggningar får fortsätta användas i den omfattning som inte strider mot 

bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.  

11 § Grundvattentäkt 

Brunnar för uttag av grundvatten får inte anläggas utan tillstånd.  

12 § Väghållning 

Ingen tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat halkskydd för vägbana får ske.  

13 § Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods som inte är genomfartstrafik får endast ske enligt dessa föreskrifter över 

tillåten verksamhet.  

14 § Rengöring av fordon, entreprenadmaskiner och båtar 

Det är förbjudet att tvätta bilar och andra fordon, förutom av båtar, där biologiskt nedbrytbart 

rengöringsmedel är okej.  

15 § Särskilda bestämmelser för sjön Återvallsträsket 

Inga båtar och andra motorfordon med förbränningsmotorer får förekomma. Ingen oren 

vattenverksamhet får ske.  

16 § Allmänna bestämmelser 

- Vattentäktsverksamhet: Föreskrifterna gäller inte för verksamhet och hantering som är 

nödvändig för driften av grundvattentäkterna. 

- Inhägnad och skyltning: Huvudman för vattentäkten har ansvar för att vattentäktszonen är 

inhägnad samt att det finns tydliga informationsskyltar vid vägar som leder in eller genom 

skyddsområdet.  

- Anmälan om olyckshändelse: Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör en risk för en 

vattenförorening ska direkt anmälas av den som orsakat incidenten eller fått kännedom om 

den.  

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


