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Sammanfattning 

Wikområdet vid Lårstaviken sydväst om Uppsala har sedan sommaren 2018 haft problem med 

vattentillgången. Region Uppsala som förvaltar området har tillsammans med STUNS Energi beställt 

en undersökning av möjliga tekniska systemlösningar som kan lösa vattenproblematiken. 

Undersökningen har bestått av en litteraturstudie och en fallstudie där ett platsbesök på Wikområdet 

ingick. Systemlösningarna som analyseras i den här undersökningen är högtrycksspolning av 

brunnarna på området, konstgjord grundvattenbildning via infiltration, regnvatteninsamling, 

ytvattenrening, recirkulation av vatten samt vattenbesparande tekniker. Idag tar Wik vatten från 

brunnarna på området och när dessa inte producerar tillräckligt mycket vatten kör lastbilar ut vatten 

till Wik. Denna systemlösning analyseras också i undersökningen, men används främst som referens. 

För att bedöma vilken lösning som är bäst lämpad för området undersöktes dessa med avseende på en 

mängd olika kriterier i en multikriterieanalys. Exempel på kriterier i multikriterieanalysen är kostnad, 

hälsorisker, färg och lukt på vattnet, kemikalieanvändning, platskrav samt hur stor andel av 

vattenbehovet lösningen kan tillgodose. Kriterierna viktades mot varandra och lösningarna tilldelades 

betyg inom varje kriterium. Lösningen med högst poäng från multikriterieanalysen var 

högtrycksspolning av brunnarna, delvis på grund av de låga kostnaderna. Om högtryckspolningen inte 

lyckas rekommenderas ytvattenrening med nanofilter. Vattenbesparande tekniker visade sig vara en 

bra lösning för Wik, då den minskar vattenförbrukningen. De sämre lösningarna visade sig vara 

regnvatteninsamling och återcirkulation av vatten på grund av att de inte täcker hela behovet och har 

dyra installationskostnader. 
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1. Inledning & bakgrund 

Wikområdet ligger cirka två mil sydväst om Uppsala intill Lårstaviken, en vik i sjön Ekoln som är en 

del av Mälaren. På Wikområdet ligger Wiks slott med anor från 1400-talet. Slottet förvaltas av Region 

Uppsala som dessutom driver en folkhögskola, hotell och konferensverksamhet på området som 

närmast kan beskrivas som en liten by. En stor del av naturen runt Wik är klassat som Natura 2000-

område.  

Sedan den varma sommaren 2018 har området haft problem med vattenförsörjningen. De tre 

brunnarna som tillgodosett områdets vattenbehov sinade 2018 och har inte återhämtat sig sedan dess. 

För att tillgodogöra vattenbehovet har vatten transporterats till Wik med lastbil vid behov. Det är inte 

en hållbar lösning på grund av de stora transportkostnaderna och miljöaspekten med koldioxidutsläpp 

från lastbilarna. Idag används också grannfastighetens brunn som komplement, vilket enligt Region 

Uppsala inte heller är en långsiktig lösning. Region Uppsala har tillsammans med STUNS Energi 

beställt en utredning av de möjliga tekniska lösningarna för att säkerställa Wikområdets 

vattenförsörjning. 

1.1 Syfte & mål  

Syftet med detta projekt var att analysera möjliga tekniska lösningar för att öka vattentillgången och 

minska vattenförbrukning på Wikområdet. Målet var att ta fram den mest hållbara lösningen med 

avseende på de relevanta faktorerna som presenteras i frågeställningen.  

1.2 Frågeställning  

● Hur kan vattenförsörjningen förbättras på Wikområdet?  

● Vilka relevanta tekniska lösningar och metoder finns? 

● Vilka för- och nackdelar har lösningarna med avseende på faktorer inom vattenkvalitet, 

vattenkvantitet, installation, underhåll och områdespåverkan?  

● Vilken lösning är bäst lämpad för Region Uppsala att investera i? 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Metod för bakgrund 

Ett studiebesök till Wikområdet genomfördes där VVS-ansvariga Mikael Karlsson höll i en 

rundvandring om platsens vattenförsörjningssystem. Rundvandringen inkluderade samtliga brunnar på 

området. En genomgång av vatten- och reningsverket samt områdets bevattningssystem erhölls. För 

samtlig information i bakgrunden (avsnitt 1.3) har Mikael Karlsson använts som muntlig källa om 

inget annat anges. 

1.3.2 Brunnarna på Wikområdet  

I dagsläget finns det tre relativt nyborrade brunnar på Wikområdet som är i bruk. De borrades år 2015 

och är 60 respektive 70 meter djupa. Dessa brunnar befinner sig nära varandra i en sluttning (Figur 1) 

och grundvatten rinner till dem från sprickor i berggrunden. Brunnarna är täckta med stålfoderrör 
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cirka 15 meter ner i marken, vilket motsvarar jordmånens tjocklek. Syftet med foderrören är att 

undvika att föroreningar som jord, ytligt grundvatten och material från berg tar sig in i brunnen. 

Vardera brunn genererar i dagsläget cirka 5-10 m3 vatten per dygn. Det gör att den sammanlagda 

kapaciteten från de tre brunnarna inte är tillräcklig för att försörja hela området som i normalfall 

kräver 30 m3 per dygn.  

 

För att tillgodose vattenbehovet återupptogs användningen av en brunn som ligger på 

grannfastigheten, 700 meter från vattenreningsverket utmed bilvägen intill ett vattendrag. I 

grannfastighetens brunn finns det gott om vatten. Däremot har den haft mindre problem med 

bakterier. Eftersom brunnen inte ligger på Wikområdet skulle Region Uppsala gärna se att den slutar 

användas. I Tabell 1 nedan visas en överblick av samtliga brunnar på området. De två nedre raderna i 

tabellen syftar till två äldre brunnar som finns på området men som ej används i nuläget. 

 

Tabell 1. De nuvarande brunnarna (SGU brunnsarkiv uå). 

Brunnsidentitet Borrdatum Totaldjup

[m] 

Vattenmängd (enligt 

SGU) [liter/timme] 

Vattentillgång i nuläget  

[Ja/Nej] 

916021300 20150610 60 350 Ja (fast osäker tillgång) 

916021292 20150609 70 450 Ja (fast osäker tillgång) 

916023421 20150108 60 600 Ja (fast osäker tillgång) 

994026573 

(grannbrunnen) 

1994 76 5000 Ja 

117490067 1947 125 1100 Nej 

117490068 1936 72.2 750 Nej 

 

1.3.3 Vattenverket 

Vattnet från de tre nyborrade brunnarna samt vatten från grannfastighetens brunn pumpas till 

vattenverket, nordväst på Wikområdet (Figur 1). Där genomgår vattnet rening med klordesinficering 

innan det pumpas till en reservoar under byggnaden för förvaring. I vattenverket avlästes klorhalten 

2020-04-20 till 0,11 mg/liter. Kloret tillsätts cirka 3-4 gånger/månad i form av natriumhypoklorid. 
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Figur 1. Karta över Wikområdet från Region Uppsala med vissa byggnader utmarkerade. 

 

Efter klorbehandlingen justeras vattnets hårdhet när det passerar genom en jonbytare. Jonbytaren 

byter ut de hårda jonerna magnesium och kalcium (som ger avlagringar) mot natriumjoner genom att 

vanligt koksalt tillsätts till vattnet. Om för mycket kalk tas bort kan pH-värdet bli så lågt att det lösgör 

kopparjoner ifrån rören, därför är det är lite kalk kvar i vattnet efter avhärdningen. Jonbytaren renas 

med backspolning. Då pumpas saltvattnet baklänges genom jonbytaren vilket återställer jonbytaren 

med natrium och vattnet åker ut i en dagvattenbrunn. Efteråt kan vattnet pumpas den normala vägen 

igen.  

 

Efter jonbytaren leds vattnet till en hydrofor, vilket är en tryckvattenbehållare som gör att trycket i 

vattenledningar är jämnt. Slutligen hamnar vattnet i reservoaren innan det tas i bruk i vattennätet. 

Reservoaren kan lagra 47 m3 vatten och ligger nedgrävd under marken. När brunnarna inte har 

producerat tillräckligt har vatten körts ut till Wik i lastbilar som rymmer 13 m3 vardera. Vattnet från 

lastbilarna pumpades då ned direkt i reservoaren. Det finns också en mätare i vattenverket som läser 

av vattennivån i reservoaren. Vattenkvaliteten provtas fyra gånger per år. Verket drar cirka 7,5 kW när 

det är igång och elnätets totala kapacitet är 100 kW.  

1.3.4 Reningsverket 

Wikområdet har ett eget reningsverk som ligger en bit bort ifrån det bebyggda området. Där renas 

cirka 30-50 m3 avloppsvatten per dygn. Avloppsvattnet leds till reningsverket från husen via rör 

placerade i sjön och två brunnar. Reningsprocessen utgörs av flockning med polyaluminiumklorid, 

som kloggar ihop partiklar så att de sedimenterar, samt ett bioreningstorn där bakterier tillåts rena 

avloppsvattnet. Reningsverket renar dock inte vattnet från fosfor. Efter reningsprocessen leds vattnet 

till en brunn där prover kan tas. Därifrån släpps det ut i Lårstaviken. 

1.3.5 Sjövatten för bevattning 

Sjövatten används idag för bevattning under sommartid. Vattnet tas upp en bit ut från stranden och 

leds via ett plaströr till ett pumphus (Figur 1). Där passerar vattnet först ett filter i rörets mynning och 
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sedan ett till filter som är placerat innan pumpen för att skydda den. Pumpens kapacitet är 10 m3 

vatten per timme och ger ett tryck på cirka 15 bar. Vattenledningarna tål dock inte ett högre tryck än 

3-4 bar. Efter pumpen leds vattnet till en hydrofor som kontrollerar trycket och gör att pumpen inte 

går hela tiden. Vattnet passerar ett till filter och leds sedan vidare i rör under marken som leder till 

olika bevattningssystem på området. Varken pumpen eller rören är frostskyddade men det kan ordnas 

genom att exempelvis gräva ner rören. Rören har inte något behov av frostskydd i dagsläget eftersom 

bevattningssystemet endast används sommartid. 

2.  Teori

2.1 Metod för teorin 

Först gjordes en bred sökning för att hitta relevanta tekniska lösningar till vattenförsörjningen på 

Wikområdet. För denna sökning användes Google och Google Scholar. Kriterier för att lösningarna 

ska bedömas relevanta är att de ska vara anpassade för svenskt klimat samt att de ska ta hänsyn till de 

lokala förutsättningarna. För att teknikerna skulle anses relevanta behövde de dessutom vara 

kommersiellt tillgängliga på marknaden, eller åtminstone tekniskt genomförbara. Någon kritisk 

granskning av källor genomfördes inte då det endast var förslag på tekniska lösningar som eftersöktes. 

 

Därefter påbörjades en djupare informationssökning. Lösningarna som valdes ut för vidare studier var 

högtrycksspolning av existerande brunnar för att öka kapaciteten, regnvatteninsamling, recirkulation 

av vatten, konstgjord grundvattenbildning genom infiltration, rening av ytvatten samt 

vattenbesparande tekniker.  

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt företaget Spoljocke kontaktades för att utreda brunnar 

som vattenförsörjning. Kontakten och informationssamlingen från de sakkunniga personerna skedde 

via mejl och telefonsamtal.  

 

För att hitta information om regnvatteninsamling och recirkulation av gråvatten användes databaserna 

Google Scholar, GeoRef, GeoBASE samt Uppsala Universitets biblioteksdatabas för att hitta 

publicerade artiklar, forskningsrapporter, böcker och studentarbeten. Samma databaser användes för 

informationssökning om filter för omvänd osmos (RO-filter) och annan ytvattenrening. Information 

har också hämtats från företagen Vattensystem, Afflux Waters, via mail- och telefonkontakt eller 

genom att hämta fakta från deras hemsidor. Källorna valdes efter geografisk relevans. Sökorden som 

användes för att hitta information om recirkulation var bland annat “recirculation”, ”reuse”, 

“greywater” och “household”. Artiklar som var granskade (peer review) valdes i första hand, om det 

alternativet fanns. Utöver publicerade artiklar användes också information från Naturvårdsverket och 

Svenskt Vatten som källor för recirkulation av vatten. Då flera studentarbeten byggde på relevanta 

undersökningar, utnyttjades deras referenslistor för att hitta fler vetenskapliga rapporter. Dessa 

studentarbeten, exempelvis Söderquist (2019) och Västberg (2014), har också använts. För 

vattenbesparande metoder användes Google som sökmotor för att hitta företag som säljer relevanta 

produkter för kostnadsförslag samt e-boken Fundamentals of Sustainable Dwellings, Friedman 2012. 

Alla källor som bygger upp rapporten var publicerade de senaste 25 åren.  

 

För konstgjord grundvattenbildning genom infiltration användes främst Erika Västbergs rapport 

Hållbar vattenförsörjning i områden med vattenbrist (2014). Upplägget i avsnittet 
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Grundvattenanvändning bedömdes relevant för studien och uppsatsens referenslista användes för att 

finna primärkällorna vilka sedan användes.  

2.2 Öka de existerande brunnarnas kapacitet 

Högtrycksspolning i berggrunden är en teknik som används om en brunn inte når upp till den önskade 

kapaciteten (SGU uå). Detta görs genom att vatten från en tankbil spolas in i det redan existerande 

borrhålet. Bergets spänningar modifieras av det höga trycket, vilket leder till ett ökat tillflöde av 

vatten till brunnen. Trycket som vattnet spolas in med varierar mellan 50-100 bar. 

Högtrycksspolningen görs ett flertal gånger i borrhålet. Efter att proceduren är klar kommer det 

intryckta vattnet att strömma ut ur borrhålet vid marknivå. En annan effekt av högtrycksspolningen är 

också att mängden uttagbart vatten från brunnen ökar. Enligt SGU finns det vissa risker med tekniken, 

som exempelvis översvämning till följd av att det inpumpade vattnet har sprutat okontrollerat ur 

brunnar i närheten (SGU uå).  

2.3 Regnvatteninsamling (RVI) 

RVI är ett vattenförsörjningssystem som bygger på att nederbörd faller på ogenomträngliga ytor, 

exempelvis tak och markytor, som genom olika transportsystem ansamlas i kärl. Vattnet behandlas till 

önskad kvalitet i olika reningsprocesser efter uppsamling. Det finns olika metoder för RVI men 

generellt ser strukturen ut som i Figur 2. I Sverige är RVI ovanligt, men tekniken utvecklas i olika 

byggprojekt, som exempelvis Celsiushuset i Uppsala. Globalt ökar användningen av RVI som 

vattenförsörjningssystem till följd av vattenbrist och teknikens utveckling (Söderquist, 2019). RVI 

kan vara en dellösning till lokal vattenbrist i Sverige (Västberg 2014). Regnvatten smakar inte mycket 

på grund av dess brist på vissa mineraler som järn, magnesium och kalcium (WHO 2011). 

 

 
Figur 2. Illustration över tekniken som används i moderna RVI-system.  

2.3.1 Takinsamling av nederbörd 

Tekniken att utnyttja tak för RVI i Norden utvecklas i urbana miljöer där RVI både bidrar till 

vattenförsörjningen och bättre dagvattenhantering (Söderquist 2019). Alla tak passar inte för RVI då 

materialet påverkar vattnets kvalitet. Hustak med metallfärg eller annan ytbehandling kan påverka 

färgen och smaken på vattnet. Plåttak och cementtak lämpar sig för RVI, men de bör rengöras 

regelbundet (Ghosh & Desai 2006 s.278). Även plasttak och tegelpannor är lämpliga om de är rena. 

Även stuprännor och stuprör bör rengöras (Li m.fl. 2010).  

 

Mängden regnvatten som samlas in beror på flera faktorer: Takets area (sett uppifrån), mängden regn 

under en viss tid och avrinningskoefficienten, som ligger mellan 0,7-0,9 för ett välanpassat hustak. 

Avrinningskoefficienten är en kvot mellan andelen regnvatten som samlas upp och hur mycket 

nederbörd som faller på taket. Takets lutning påverkar koefficienten. Ett flackare tak medför större 

förluster av regnvatten och således en lägre avrinningskoefficient (Li m.fl. 2010). 

 

Omgivningen och externa faktorer runt taket påverkar också vattenkvaliteten, såsom jordstoft, 

organiskt material och fågelspillning, vilket förorenar vattnet om det finns på taket (Ghosh & Desai 
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2006 s.278). I urbana miljöer hamnar även föroreningar från trafik och industri via luften på taken, 

medan i rurala miljöer med närliggande jordbruk kan gödselmedel och bekämpningsmedel hamna på 

taken (Västberg 2014).  

 

I det första filtreringssteget separeras vattnet från oönskade större objekt, såsom löv, kvistar och 

fågelspillning. Detta kan ske på olika sätt. En metod är att leda bort det initiala regnvattnet genom 

stupröret, då detta vatten bär med sig smuts från taket. När det smutsiga vattnet runnit förbi har taket 

blivit något renare och då kan det renare vattnet ledas om till förvaring (Ghosh & Desai 2006 s.283-

284). Det är viktigt att göra detta för att inte kontaminera insamlingsmagasinet (Li m.fl. 2010). Detta 

kan ske manuellt med en fällbar utkastare, eller automatiskt genom att samla upp den initiala 

nederbörden. Detta innebär att stupröret går ner till ett mindre uppsamlingskärl utan filter. Ovanför 

kärlet finns ett rör som går till insamlingsmagasinet med rent vatten. Röret har en rät vinkel mot 

stupröret vilket gör att vattnet bara leds dit när uppsamlingskärlet är full. Detta gör att den initiala 

nederbörden samlas upp och tar med sig föroreningar från taket (Söderquist 2019). Dessa tekniker 

leder till att renare vatten insamlas, men en del vatten går förlorad. För att minska förlusten kan en 

vanlig lövsil användas för att leda ut större föroreningar. Dessa avleder inget vatten men har ett grovt 

filter. Då hamnar nästan allt vatten från stuprännan i insamlingstanken, men även en del föroreningar. 

 

De vattenledande rören bör vara gjorda av ett icke-reaktivt ämne då regnvattnet kan vara surt. Detta kan 

orsaka mobilisering av exempelvis metalljoner. Därför är det lämpligt att använda PVC eller annan plast 

(Ghosh & Desai 2006 s. 284). Tegelpannor på taket samt rännor och rör gjorda av aluminium eller 

glasfiber är också lämpligt (Västberg 2014). 

2.3.2 RVI från markytor     

Vissa markytor kan även användas som insamlingsyta för nederbörd. Ett stort problem med denna teknik 

är att regnvattnet infiltreras i marken istället för att rinna av på ytan (Ghosh & Desai 2006 s. 279). I 

Sverige infiltreras nästan allt vatten i marken då nederbördsintensiteten sällan är högre än 

infiltrationskapaciteten i marken. Fördelar med RVI från marken är att större arealer kan användas för 

uppsamlingen, men marken kan behöva bearbetas för att öka ytavrinningen enligt Ghosh & Desai (2006). 

Olika åtgärder för att öka markens ogenomtränglighet och på så sätt öka ytavrinningen är att förändra 

ytans vegetationstyp eller ta bort den helt, öka lutningen på marken eller kompaktera marken. En stor risk 

med RVI via marken är jorderosion och en nackdel är att vattnet ofta bara används till bevattning, och inte 

som dricksvatten (Ghosh & Desai, 2006).  

2.3.3 Insamlingsmagasin  

Regnvattnet samlas i ett stort insamlingsmagasin då mycket vatten kommer på en gång vid nederbörd och 

efterföljande rening är långsam. Magasinet kan placeras ovanför eller under jord (Sjöstrand & Kärrman 

2014). I magasinet sedimenterar partiklar som fördelaktigen inte transporteras vidare. Det är därför viktigt 

att rengöra magasinet emellanåt, då det kan vara en plats för bakterietillväxt (Herbert & Erikson 2009). 

Många olika material kan användas till magasinet, men det gemensamma är att de ska vara vattentäta, 

hållfasta och inte kontaminera vattnet. Cement och metall är enligt Li m.fl. (2010) vanliga i RVI-system 

på Irland. Den mest lämpliga formen på magasinet beror på om den ska konstrueras ovan eller under jord. 

Ovan jord är ett rätblock bättre eftersom dessa är lätta att konstruera, medan ett cylinderformat magasin 

passar bättre under jorden för att tåla jordens tryck från alla sidor om magasinet är tomt (Li m.fl. 2010).  

Även rörformade magasin med lutning och flockning kan användas. Lutningen på magasinet ser till att 

vattnet inte står still, detta förhindrar tillväxt av patogener. Det rinnande vattnet ser också till att de 
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partiklar som ska bilda flockningar stöter i varandra så att de sedan kan sedimentera. Lutningen på 

magasinet får inte vara för stor då flockningen tar ca 45 min (Söderquist 2019). 

 

Storleken på magasinet är viktig ur ett ekonomiskt perspektiv då det är en dyr konstruktion. För beräkning 

av magasinstorleken behövs enligt Söderqvist (2019) data på nederbörd, uppsamlingsytans typ och storlek 

samt kvoten vatten som tar sig genom filtren i systemet (Söderqvist 2019). Ett för stort magasin leder 

också till att vattnet blir stillastående. Om vattnet inte cirkulerar kan det leda till att vattnets kvalitet 

försämras. Ett för litet magasin leder till att det blir överfullt, och regnvatten måste då ledas ut till en 

dagvattenbrunn (Li m.fl. 2010). Enligt brittiska Environment Agency (2010) bör storleken på den samlade 

vattenförvaringen vara cirka 5 % av den årliga insamlade regnvattenvolymen eller vattenförbrukningen 

(Environment Agency 2010).  

2.3.4 Sandfiltrering 

För att rena det insamlade regnvattnet kan sandfiltrering användas. Det finns två typer av sandfilter: 

snabbfilter och långsamfilter.  

 

Snabbfiltrering har en flödeshastighet mellan 5-30 m/h och använder grövre sand i storleksordningen 0,5-

2 mm, vilket ger porstorlekar av samma storlek. Porerna är mycket större än de partiklar som ska filtreras, 

men tack vare sandkornens förmåga att adsorbera partiklar fungerar filtret. Dock kan ingen adsorbtion ske 

om sandkornen repellerar partiklarna p.g.a elektriska laddningar. Därför bör koagulerande medel tillsättas 

innan filtreringen, vilket minskar de elektriska laddningarna (Fitzpatrick & Gregory 2003). Snabbfiltrering 

tar inte bort lika mycket partiklar som långsamfiltrering, men är mer tidseffektiv (Söderqvist 2019).  

 

För att avlägsna finare partiklar, järnutfällningar, bakterier och annat organiskt material behövs 

långsamfiltrering (Herbert & Erikson 2009). I långsamfiltrering är infiltrationshastigheten 50-100 gånger 

lägre, vilket medför att ett större filter krävs för samma volym vatten. Fördelen är att vattnet blir bättre 

lämpat för dricksvatten och filtret kräver inte samma underhåll (Söderqvist 2019). Långsamfiltrering är en 

biologisk process som nyttjar en biofilm av alger och andra mikroorganismer som bildas på ytan av filtret 

(Herbert & Erikson 2009). Filtret bör konstrueras så att det finns ett grovkornigt lager högst upp och ett 

finkornigt längst ner. Sandfiltret bör alltid hållas vått. Dock kan sandfiltrering inte ta bort alla 

mikroorganismer, utan bara reducera halten (Li m.fl. 2010). 

 

Sandfiltret behöver olika underhåll beroende på om det är ett snabbfilter eller långsamfilter. Ett snabbfilter 

behöver backspolning varje 1-4 dygn, vilket innebär att rent vatten pumpas åt motsatt håll för att avlägsna 

ansamlade partiklar (Söderqvist 2019). Filtret kan även bytas ut vid behov (Herbert & Erikson 2009).  

2.3.5 Exempel på rening av regnvatten i Norden 

I två nordiska byggnader, Skanskas kontor i Helsingfors och Humlehuset i Köpenhamn, utnyttjas RVI för 

toalettspolning. I Humlehuset används ett filter som kallas cyklonfilter och sedimentering, medan på 

Skanskas kontor renas vattnet med sandfilter samt UV-strålning. Trots deras olika grad av rening är 

vattenkvaliteten likartad, ingen av byggnaderna har haft problem med vattenkvaliteten. En anledning till 

att vattnet kan hålla god kvalitet trots få reningssteg är att vattnet kontinuerligt cirkulerar (Söderqvist 

2019). I Celsiushuset i Uppsala används också regnvatten för toalettspolning. Där renas vattnet på samma 

sätt som i Skanskas kontor.  
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Sandfiltrering har analyserats i ett experiment på södra Gotland av Herbert och Erikson (2009). Det 

undersökta RVI-systemet bestod av ett plåttak med en area på cirka 100 m2, ett insamlingskärl med filter 

och ett sandfilter. Sandfiltret består en låda med fyra 5 cm x 45 cm x 45 cm sandlager. Varje sandlager 

ligger på hyllor med fiberduk och hål i botten. Vattenkvaliteten undersöktes med avseende på 

mikroorganismer för att se om sandfiltret hade någon negativ effekt på mikroorganismerna. Resultatet 

visade att bakterier inte filtrerades bort effektivt då grovsand användes och infiltrationshastigheten var för 

hög. Vattnet hade varierande kvalitet som Socialstyrelsen 2003 klassade som “tjänlig med anmärkning” 

eller “otjänlig”. Under experimentet byttes sanden ut mot finsand vilket ledde till bättre resultat. 

Vattenkvaliteten klassades då som “tjänlig med anmärkning”. Herbert och Erikson föreslår slutligen att 

man bör använda finsand i tjockare lager för att få en långsammare filtreringstakt och mindre andel 

mikroorganismer, samt att UV-behandling är lämpligt om vattnet ska användas som dricksvatten (Herbert 

& Erikson 2009).  

2.3.6 Vattentank 

Förvaring av det rena vattnet skiljer sig åt från fall till fall. I RVI-systemet på Gotland samlades det renade 

vattnet i en plasttank under jorden. Från tanken distribuerades vattnet sedan med pumpar ut i ledningsnätet 

(Herbert & Erikson 2009). I andra fall kan vidare rening av vattnet ske i tanken. I Celsiushuset i Uppsala 

cirkulerade vattnet i tanken genom ett sandfilter och UV-behandling under natten så att det renade vattnet 

kunde användas under dagen. För att förhindra tillväxt av mikroorganismer bör vattnet inte vara stilla i 

tanken. Tanken kan placeras inomhus eller utomhus och bör vara av ett material som inte påverkar vattnet 

avsevärt (Söderqvist 2019). Gemensamt för de båda fallen är att det är från tanken som vattnet sedan 

distribueras. I vattentanken är det också ett bra tillfälle att kontrollera vattenkvaliteten. Vattnet kan 

neutraliseras med bikarbonat om pH-värdet är för lågt. Vattenkvaliteten bör kontrolleras regelbundet för 

att se till att halten patogener hålls under tillåten gräns. Halten tungmetaller bör också kontrolleras 

(Västberg 2014).

2.4 Konstgjord grundvattenbildning genom ytvatteninfiltration 

Om grundvattenmagasinen i ett område inte täcker behoven för uttag av naturligt grundvatten kan 

konstgjord grundvattenbildning vara en lösning. Principen bakom metoden är att ytvatten från en sjö 

eller vattendrag pumpas till ett område där ytvattnet långsamt får filtrera genom marken och fylla på 

grundvattenmagasinen (SGU uå). Ytvatteninfiltrationen förstärker den naturliga 

grundvattenbildningen. Detta är en metod som används på flera håll i Sverige och förser cirka 25 % 

av landets befolkning med dricksvatten. Konstgjord infiltration kan implementeras på ett antal olika 

sätt. I Norden är det framför allt fyra metoder som används: bassänginfiltration, inducerad infiltration, 

djupinfiltration och sprinklerinfiltration (Hanson 2000). 

2.4.1 Bassänginfiltration 

Den viktigaste förutsättningen för bassänginfiltration är att det finns ett vattendrag eller sjö i nära 

anslutning till ett område med god hydraulisk konduktivitet (Hanson 2000). Ett exempel på 

bassänginfiltration är i Uppsala där vatten från Tämnaren och Fyrisån pumpas upp på Tunåsen. 

Vattnet infiltreras sedan genom åsens isälvsavlagringar och fyller på grundvattenförrådet, vilket sedan 

används som dricksvatten.  

 

Bassänginfiltrationen består i stora drag av tre delar: intagsdel, infiltrationsdel och uttagsdel (Figur 3). 

Vanligtvis brukar det även förekomma en del förarbete och efterarbete med vattnet innan det kan tas i 
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bruk. Vattenintaget sker från en sjö, vattendrag eller annan källa där det pumpas upp på 

infiltrationsbassänger som ofta är placerade där det finns en så mäktig omättad zon i marken som 

möjligt, men minst en meter, ovanför grundvattenytan (Livsmedelsverket 2019). I botten av 

infiltrationsbassängerna läggs ofta ett lager av filtersand vilket gör att infiltrationen sker i en jämn 

takt. Vattnet rinner sedan genom den omättade zonen i marken ner mot grundvattenytan. Då avlägsnas 

organiskt material genom nedbrytning och adsorption. Dessutom fälls järn och mangan ut. När vattnet 

har blivit en del av det naturliga grundvattnet tas det sedan ut på samma sätt som det naturliga 

grundvattnet genom pumpar och brunnar och är ofta av mycket god kvalitet (Hanson 2000). 

 

Bassänginfiltration förutsätter att det är en god infiltrationskapacitet i det översta jordlagret. Om så 

inte är fallet kan diken grävas som fylls ut med grus och sand och som vattnet får filtrera igenom. Det 

finns dock en risk att sanden fylls igen av större partiklar och mikroorganismer. Denna risk minimeras 

om vattnet tillåts rinna genom ett filter eller förbehandlas på annat sätt innan det rinner ut i diket 

(Bouwer 2001).  

 

 
Figur 3. Bassänginfiltration. Ytvatten från vattendrag eller sjö leds till infiltrationsbassängen och infiltreras 

genom en filterhud. Sedan rinner vattnet genom en filterbädd som består av en mikrobiellt högaktiv zon och ett 

sandlager. Därefter fortsätter vattnet genom den omättade zonen ner till grundvattnet. Uttagsbrunnen pumpar 

upp grundvatten efter behov. Illustration: Karin Blombergsson, bild använd med tillstånd från Svenskt Vatten.  

2.4.2 Inducerad infiltration 

Om ytvatten från en sjö eller vattendrag kan filtreras genom strand- och bottensediment, som ligger i 

direkt kontakt med ett grundvattenmagasin, är inducerad infiltration möjlig (Hanson, 2000). Genom 

att borra en brunn nära strandkanten och pumpa upp vatten kommer grundvattenytan få en gradient. 

På grund av denna gradient kommer ytvatten från sjön eller vattendraget att rinna genom strand- och 

bottensedimenten till grundvattenmagasinet. På detta vis ökar grundvattenbildningen (Västberg 2014).  

 

Fördelen med inducerad infiltration är att ingreppet i naturen är mindre än vid exempelvis 

bassänginfiltration. Detta medför att även en lägre kostnad (Hanson 2000). Några nackdelar är att 

uppehållstiden mellan infiltration och upptag kan bli relativt kort om strand - och bottensedimentet är 

tunt, vilket leder till en sämre vattenkvalitet i vattenmagasinen. Om strand- och bottensedimentet 

istället är mäktigt och innehåller hög halt organiskt material kan syret i vattnet som infiltreras helt 

konsumeras. Järn och mangan som ofta finns bundet i det organiska materialet kan då på grund av de 

syrefria förhållandena bli vattenlösligt. Då järn och mangan åter kommer i kontakt med syre i 

uttagsbrunnarna bildas utfällningar som gör att brunnarna kan sättas igen. Slutligen är det svårt att 

avgöra var infiltrationen sker i en sjö vilket betyder att det är svårt att styra infiltrationsförloppet 



 

14 

(Hanson 2000). Trots detta är inducerad infiltration den näst vanligaste infiltrationsmetoden i Sverige 

(Västberg 2014).  

2.4.3 Djupinfiltration 

Bassänginfiltration fungerar inte om det finns lera eller silt i eller ovanpå grus och/eller sandlager 

eftersom det inte blir tillräckligt hög perkolation då ytan blir för tät. Ett alternativ är då att göra en så 

kallad djupinfiltration. Vattnet förbehandlas genom exempelvis ett långsamfilter av finkornig sand. 

Sedan leds vattnet ner till grundvattenmagasinet genom en brunn där det sedan tas upp på samma sätt 

som det naturliga grundvattnet. Djupinfiltration används endast i två svenska anläggningar idag: 

Kristinehamn och Olofström (Hanson 2000). 

2.4.4 Sprinklerinfiltration 

Sprinklerinfiltration är en metod som har använts i Finland i flera år men ännu inte i Sverige. Några 

fördelar med metoden är att det inte behöver göras några större ingrepp på naturen, samt att markens 

naturliga jordlager utnyttjas till infiltrationen. I Finland i Borgå har sprinklerinfiltration använts för 

vattenförsörjningen sedan 1982. Där används obehandlat sjövatten som leds via ledningar som ligger 

direkt på marken. Vattnet sprids ut och infiltreras i marken, som måste ha en tillräcklig 

infiltrationskapacitet. I Borgå är avståndet till grundvattenytan 23 meter och avståndet mellan 

infiltrationsanläggningen och uttagsplatsen är 1400 meter, vilket är relativt stora avstånd. 

Infiltrationssystemet används året runt, även på vintertid. För att hindra igenfrysning vänds 

sprinklerhålen ner mot marken (Hanson 2000). 

2.4.5 Markens hydrogeologiska och fysikaliska förutsättningar 

Det som påverkar infiltrationskapaciteten mest är markens porstorlek. För att infiltrationen ska bli 

effektiv bör den omättade zonen ha hög porositet och därmed vara fri från material med dålig 

hydraulisk konduktivitet, som exempelvis lera (Västberg 2014).  

 

Vatten infiltrerar som bäst då temperaturen är hög, eftersom vattnets viskositet då även är hög. Det 

betyder att infiltrationskapaciteten varierar beroende på temperaturen. På vintern kan 

infiltrationskapaciteten bli upp till hälften så låg jämfört med på sommaren. Dimensioneringen av 

anläggningen bör därför beräknas med avseende på vinterns infiltrationskapacitet (Bouwer 2001).  

 

Det är viktigt att göra hydrologiska undersökningar på platsen innan en infiltrationsanläggning byggs. 

Om området till exempel har isälvsavlagringar men vissa skikt är av finkornigare material kan 

infiltrationsvattnet vandra en annan väg än planerat och därmed tränga upp på oönskade områden. För 

att avgöra att vattnet infiltrerar tillräckligt långsamt så att det renas ordentligt kan spårämnen såsom 

klorid användas. Detta görs genom att ta prover på olika platser i infiltrationsanläggningen (Frycklund 

1994).  

2.4.6 Föroreningar 

Ytvatten har ofta betydande halter av organiskt material och mikroorganismer vilket inte är önskvärt i 

dricksvatten. Det kan även finnas föroreningar från industri och jordbruk (Västberg 2014). Marken i 

sig är bra på att ta hand om föroreningar. Nere i marken avskiljs både löst och partikulärt organiskt 

material. Sammanfattningsvis sker följande förändringar när ytvattnet infiltreras: Vattentemperaturen 

utjämnas, grumlighet som kan uppstå vid kraftiga regn eller algblomning reduceras, bakterie- och 
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virushalten minskar, organiskt material, järn och mangan minskar och pH, alkalinitet och hårdhet ökar 

(Hanson 2000).  

 

En viktig komponent är att vattnet måste ha en tillräckligt lång uppehållstid i den omättade zonen för 

att ämnena ska hinna reagera, adsorberas eller brytas ner. Om vattnets flöde blir mättat blir 

perkolationshastigheten högre och då ökar risken för föroreningar i grundvattnet. Därför är det viktigt 

att inte ha för hög belastning på infiltrationen då en för hög belastning sänker vattnets kvalitet, samt 

att utse en väl vald plats för infiltrationsanläggningen (Västberg 2014). 

2.4.7 Underhåll 

Hur mycket underhåll som behövs för anläggningen beror bland annat på vilken infiltrationsmetod 

som används och hur naturen ser ut som infiltrationsmetoden är installerad vid, samt kvaliteten på 

vattnet som används till infiltrationen. Ett vanligt förekommande problem är att sandlagren som 

används i bassänginfiltrationen kloggar igen av mikrobiell tillväxt. Detta sker speciellt om 

infiltrationen sker med vatten som innehåller en hög halt organiskt material. En åtgärd är att låta 

systemet torka ut emellanåt så att sprickor bildas, ibland kan det till och med bli nödvändigt att ta bort 

något lager (Västberg 2014).  

 

Om djupinfiltration används kan infiltrationsbrunnarna klogga igen av finpartiklar eller utfällning av 

av exempelvis järn eller karbonater. Om brunnarna sätts igen behövs de rensas (Hanson 2000). 

Förbehandling av vattnet är en viktig del i att förebygga detta problem. Om istället inducerad 

infiltration används krävs det mest underhåll vid uttagsbrunnarna, då det är vanligt att de sätts igen av 

järn, mangan och kalk. För att åtgärda detta krävs rensning som oftast kan genomföras med 

jetspolning eller pumpning. Ibland används också syror, exempelvis ättiksyra (Hanson 2000). För 

sprinklerinfiltrationen kan det krävas underhåll om ledningarna fryser, vilket endast har hänt en gång 

under 15 år för anläggningen i Borgå. Det kan även uppstå problem med igensättningar i själva 

infiltrationen, vilket orsakar kraftiga ytavrinningar. För att få vattnet att infiltrera igen kan det översta 

humuslagret avlägsnas (Hanson 2000). 

2.4.8 Kostnader 

Det är flera faktorer som spelar in för att beräkna kostnaden av en infiltrationsanläggning vid 

konstgjord grundvattenbildning. Utöver själva byggandet av infiltrationsanläggningen, såsom bassäng 

eller brunn, tillkommer kostnader för sand samt rördragning, underhåll, eventuella kemikalier, 

tillstånd samt kostnader för pumpar. Vad kostnaden blir beror också på ytvattnets kvalitet. Är 

kvaliteten låg behöver sanden i infiltrationsanläggningen bytas ut oftare (Västberg 2014). 

2.5 Ytvattenrening   

För att rena ytvatten används olika processer och steg beroende på hur mycket vatten som ska 

produceras. Ytvatten behöver renas från organiskt material, metaller, mikroorganismer och dylikt. För 

att filtrera bort mikroorganismer kräver ytvattenverk minst två olika mikrobiologiska barriärer, till 

skillnad från grundvattenverk som bara behöver en. Den ena barriären syftar till att avskilja och den 

andra att oskadliggöra mikroorganismer, där avskiljande innefattar olika filter och oskadliggörande 

innebär desinfektion. För att vara säker på att tillräckligt många barriärer används bör en 

mikrobiologisk barriäranalys genomföras för nya vattenverk (Svenskt Vatten 2018). Enligt Svenskt 

Vatten (2018) är dessa barriärer godkända: 
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● kort konstgjord infiltration av ytvatten (< 14 dagar) 

● kemisk fällning med efterföljande filtrering 

● långsamfiltrering 

● primär desinfektion (klor, ozon, UV-ljus) 

● membranfiltrering (porvidd < 0,1 mikrometer) 

2.5.1 Exempel på storskalig ytvattenrening  

Stockholm får sitt dricksvatten från Mälaren. Vatten från 5 till 35 meters djup i Mälaren pumpas upp 

för att sedan renas i tre steg: kemiskt, mekaniskt och biologiskt. Vattnet i Mälaren innehåller 

organiska ämnen och är bland annat grumligt och illaluktande (Stockholm Vatten och Avfall 2016).  

 

Två vattenverk renar Mälarens ytvatten till dricksvatten. Reningsprocessen av ytvattnet börjar med en 

grovfiltrering av större föroreningar innan flockningskemikalien aluminiumsulfat tillsätts vattnet, för 

att sammanfoga föroreningar som sedan av gravitationen faller mot botten. Föroreningarna som 

samlas på bottnet kallas slam. Slammet separeras från vattnet och kan återanvändas till andra 

ändamål. Alla flockade partiklar faller inte till botten men tas ur systemet senare i snabbfiltret. Vattnet 

leds vidare genom ett sandfilter där resterande föroreningar fastnar och på så sätt separeras från 

vattnet som sedan flödar igenom ett långsamfilter. Denna process tar längst tid av alla reningssteg. 

Långsamfiltren är drygt en meter tjocka och uppbyggda i bassänger placerade utomhus. Hela 

reningsprocessen tar 12 timmar, långsamfiltreringen tar 8 timmar. Långsamfiltret innehåller 

organismer som renar vattnet biologiskt genom att ta bort lukt och färg på vattnet som beror av 

organiska ämnen. I ett sista steg desinficeras vattnet med UV-ljus för att ta död på parasiter. Kloramin 

tillsätts vattnet för att tillväxt av parasiter inte ska ske i ett senare skede i rören. Under vattnets 

reningsprocess testas kvaliteten på vattnet flera gånger genom olika kontroller med moderna tekniker. 

Vattnets kvalitetet analyseras även ur kemiska och mikrobiologiska perspektiv. Kontroller görs även 

utanför reningsverken (Stockholm Vatten och Avfall 2016).  

2.5.2 Ytvattenrening med GAC, RO - filter och nanofiltrering 

Ytvatten innehåller stora mängder naturligt organiskt material, som kan orsaka bildningar av 

cancerogena biprodukter i vattnet med klor. Vidare påverkar det organiska materialet vattnets smak, 

lukt och färg (Moona 2018). 

 

Ett filter som tar bort naturligt organiskt material är GAC, granular activated carbon. GAC adsorberar 

partiklar på ytan men dess effektivitet avtar med tiden. När GAC-filtret används blir det ett BAC-

filter, biologically activated carbon, med biofilter som filtrerar organiskt material. Biofiltret binder 

mikrober som också biologiskt bryter ner organiskt material (Moona 2018). Filtret modifierar även 

smak och lukt och kan reducera halten bly (Västberg, 2014).  

  

Ett alternativ för att rena ytvatten är att använda membranteknik. En förutsättning är att membranet 

som används är genomsläppligt för vissa joner och molekyler men inte för andra, så kallade 

semipermeabla membran (Kärrman & Sjöstrand 2014). På ena sidan av membranet finns rent vatten 

och på den andra sidan finns det vattnet som ska renas (Figur 4). Ett högt tryck appliceras på 

ytvattnet, vilket gör att vattenmolekyler diffunderar genom membranet till sidan med rent vatten för 

att uppnå en kemisk jämvikt. Kvar på sidan med ytvatten finns nu en lösning med hög koncentration 

oönskade lösta ämnen som avlägsnas och på andra sidan av membranet finns rent vatten redo att 

drickas (Tulou & Younos 2005). För att upprätthålla ett yttre tryck används pumpar som kräver 



 

17 

energitillförsel. Vilket tryck som behövs beror på vattenkvaliteten. Att rena saltvatten kräver därför 

betydligt mer el än att rena sjövatten eftersom saltvatten innehåller fler partiklar på grund av saltet 

(Kärrman & Sjöstrand 2014).  

 
Figur 4. Principen bakom omvänd osmos och nanofiltrering. Ytvatten leds in till den vänstra kammaren där det 

utsätts för ett högt tryck som gör att vattenmolekyler diffunderar genom membranet.  

 

Omvänd osmos (reverse osmosis, RO) används framförallt för avsaltning av havsvatten medan 

nanofiltrering kan användas för avsaltning av bräckt vatten. Båda teknikerna kan också användas för 

att rena sötvatten. Nanofiltrering fungerar på liknande sätt som RO-filter, men nanofiltrets porer är 

större än porerna i RO-filtret och därför behövs inte ett lika högt tryck och därmed inte heller lika 

mycket energi. Nanofilter är bra för att ta bort fasta samt organiska ämnen och om bräckt vatten 

används som vattenkälla är nanofiltrer tillräckligt för att ta bort salt (Tulou & Younos 2005). RO-filter 

kan kosta olika mycket, men ett exempel från Västberg (2014) som producerade 5 m3/h kostade 870 

000 SEK. RO-filter kräver ungefär 3 kWh/m3 medan nanofilter kräver 1 kWh/m3 (VISS 2019). 

 

För att minska kostnader kan ytvattnet förbehandlas innan det når RO- eller nanofiltret. Det är inte 

ovanligt att porerna pluggas igen vilket kan förebyggas genom förbehandling med hjälp av ett grövre 

filter eller sedimentation genom en sandbädd. En nackdel med dessa filtermetoder är att det går åt 

relativt mycket energi för att upprätthålla processen. Det är också en kostsam teknik, enligt Freeman 

m.fl. (2009) kostar det 1,34 SEK/m3 vatten då bräckt vatten används som vattenresurs. Kostnaden 

varierar dock mycket beroende på ytvattnets kvalitet (Freeman m.fl. 2009). Övriga problem som kan 

uppkomma vid användning av membranrening är att membranen behöver renas och bytas ut, vilket 

innebär underhållskostnader. Dessutom kan membranen skadas av klor vilket ofta används i 

efterbehandlingen (Tulou & Younos 2005). Ytvatten smakar lite på grund av dess brist på vissa 

mineraler som järn, magnesium och kalcium (WHO 2011). För att åtgärda detta kan ett mineralfilter 

användas.  

 

Det finns flera företag som säljer småskaliga vattenreningsverk för industrier och hushåll. På 

marknaden finns bland annat en produkt som producerar 500 L/h, där systemet består av grovfilter, 

RO-filter, UV-behandling, ozonering, mineralfilter och anti-scaling (Afflux Water uå).  

2.5.3 UV-behandling  

Desinficering med UV-ljus är en metod för att avlägsna skadliga mikroorganismer såsom E.coli från 

vattnet. Närvaro av E.coli i vattnet tyder på att vattnet är kontaminerat av exempelvis fågelspillning 

(Herbert & Erikson 2009). Enligt Svenskt Vatten (2009) är UV-ljus också effektivt mot två patogener 

som inte påverkas mycket av klorbehandling; cryptosporidium och giardia.  
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För att reningen ska vara effektiv bör vattnet filtreras väl innan UV-behandlingen. Hög turbiditet i 

vattnet kan orsaka sämre effekt av strålningen då lösta partiklar i vattnet skyddar mikroorganismerna 

(Söderqvist 2019). Att bygga ett UV-behandlingssystem kräver inte någon stor ombyggnation av 

redan befintlig reningsanläggning. UV-reningen sker i en kammare där en eller flera lampor belyser 

det förbiflödande vattnet. Lamporna är i kvartsrör och sitter ovanför vattnet (Svenskt vatten 2009). 

Lamporna behöver bytas ut enligt rekommendationerna för den lampa som används (Västberg 2014). 

UV-ljuset förhindrar reproduktion av mikroorganismer genom att förstöra proteiner i cellens genom. 

Alla mikroorganismer påverkas inte av UV-ljus, men UV-ljus är effektivt mot bland annat E.coli 

(Svenskt vatten 2009). En negativ aspekt med UV-behandling är att den verkar lokalt, så 

mikroorganismer som tar sig förbi behandlingen kan leda till tillväxt efteråt i exempelvis ledningar 

(Svenskt vatten 2009). 

2.6 Recirkulation av gråvatten 

Gråvatten, som också kallas BDT-vatten (bad, disk och tvätt) är det spillvatten som kommer från 

andra källor än toaletter. Det är alltså vatten från dusch, bad, handfat, tvättmaskiner och kökshoar. 

Dock räknas vatten från kökshoar i många fall inte till gråvatten (Noutsopoulos m.fl. 2018). Det här 

gör gråvatten mindre förorenat än avloppsvatten och därmed mer intressant för återanvändning. 

Återanvändning av vatten kan ske dels inom ett system, till exempel i ett hushåll, dels externt genom 

att återanvända vatten från kommunala reningsverk (Jefferson m.fl. 2000), varav den här 

undersökningen riktar in sig mot det första. 

 

Sammansättningen hos gråvattnet varierar kraftigt, beroende på faktorer som till exempel ursprunglig 

vattenkvalitet och livsstil hos ett hushåll. För att karaktärisera gråvattnet finns det vissa parametrar 

som brukar användas, bland annat BOD (biokemisk syreförbrukning), COD (kemisk syreförbrukning) 

och innehåll av kväve (N) och fosfor (P). Innehållet av BOD och COD ger en uppfattning om risken 

för syrebrist vid nedbrytning (Eriksson m.fl. 2002). Också pH, turbiditet och Cl2-rester är parametrar 

som ofta undersöks (Jefferson m.fl. 2000).  

2.6.1 Spola toaletter med gråvatten 

En möjlighet för recirkulation är att spola toaletter med gråvatten, vilket kan spara upp till 30 % av 

den totala vattenförbrukningen hos ett hushåll (Eriksson m.fl. 2002). I Sverige står dock WC-spolning 

för cirka 20 % av vattenförbrukningen (Jacobsson 2009), så andelen här är troligtvis något lägre.  

Ett problem med att återanvända gråvatten är att det finns en smittorisk om orenat gråvatten används 

till att exempelvis spola toaletter, då mikroorganismer kan hamna i gråvattnet genom exempelvis 

duschar och handfat. Dessa kan sedan spridas vidare genom toalettspolning och inandas som aerosoler 

(Eriksson m.fl. 2002). Enligt Shi m.fl. (2018) visar tidigare studier att det inte är lämpligt att 

återanvända gråvatten som inte först genomgått någon typ av behandling.  

Gråvattenproduktionen sker vid korta stunder under dagen och är något förskjuten gentemot 

toalettspolning, som är jämnt fördelad över dagen. I slutet av dagen riskerar det att bli ett underskott 

på vatten, vilket kan kompenseras med att gråvatten lagras i en tank. Det här resulterar dock i att 

systemet blir mer platskrävande (Jefferson m.fl. 2000). Lagras vatten i tankar riskeras en tillväxt av 

mikrober. Även om gråvatten inte anses vara optimalt för tillväxt av patogener är det svårt att avgöra 
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hur den påverkas av lagring (Shi m.fl. 2018). Lagring av vatten bör inte ske längre än 48 timmar 

(Eriksson m.fl. 2002). 

2.6.2 Tekniker för att rena gråvatten 

Vid återanvändning av gråvatten är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som hälsorisk, miljövänlighet, 

ekonomi och vattnets utseende (Li m.fl. 2009). Gråvattnet behöver därför renas innan återanvändning. 

Standarder för gråvatten baseras ofta på innehållet av koliforma bakterier, som är lättare att 

kvantifiera än till exempel virus, men som kan ge en uppfattning om gråvattnets övergripande kvalitet 

(Jefferson m.fl. 2000). 

Det finns flera metoder för att rena gråvatten: fysikalisk, kemisk och biologisk samt många olika 

kombinationer av dessa. Tekniker för att rena gråvatten bygger på att reningen delas upp i två steg; 

först ett separerande steg som tar bort partiklar, och sedan ett desinficerande steg, med till exempel 

UV-ljus. För att desinficeringen skall fungera optimalt får innehållet av lösta ämnen och organiskt 

material inte vara för stort (Li m.fl. 2009).  

Fysikalisk rening bygger på någon typ av filtrering, till exempel genom sand och jord eller genom ett 

membran. Den kompletteras för det mesta av någon typ av desinficering (Li m.fl. 2009). 

Membranfilter finns med olika genomsläpplighet och minskar turbiditeten samt ger icke-detekterbara 

nivåer av koliformer. Värt att poängtera är att membranfiltrering kräver energitillförsel, vilken ökar 

om membranet slammar igen. Membranet kräver därför rengöring, vilket gör metoden mindre 

gångbar i praktiken (Jefferson m.fl. 2000).  

Enligt Li m.fl. (2009) finns det mycket få studier av kemisk rening av gråvatten. Några metoder som 

ändå finns är exempelvis oxidation, jonbyte, granulärt aktivt kol (GAC) och koagulering (Li m.fl. 

2009). Koagulering bygger på att mindre lösta partiklar, som inte kan renas genom ett filter, 

koaguleras och bildar större partiklar, som sedan kan filtreras bort (Moosavirad 2016). Koagulering 

minskar turbiditeten och innehållet av COD, BOD, organiskt kol, den totala halten lösta ämnen och 

surfaktanter och kan göras med till exempel aluminiumsalt, till exempel alun, och järn(III)salt 

(Noutsopoulos m.fl., 2018; Li m.fl., 2009). 

Det finns många sätt att genomföra biologisk rening. Li m.fl. (2009) listar bland annat membran-

bioreaktorer (MBR), sequencing batch reactor (SBR), rotating biological contractor (RBC) och 

anlagda våtmarker (CW). Biologisk rening, förutom MBR, kompletteras för det mesta med ett steg av 

fysisk rening och/eller desinficering. Att kombinera biologisk med fysisk rening kan vara nödvändigt 

för nedbrytning av ämnen som annars skulle kunna ge upphov till ökad mikrobiell tillväxt (Jefferson 

m.fl. 2000). 

Enligt Li m.fl. (2009) är fysisk rening i sig inte tillräcklig för att uppnå önskad standard, men kan 

användas som komplement till andra tekniker. Kemisk rening kombinerad med filtrering och/eller 

desinficering uppnår standarden om gråvattenstyrkan är låg, men om den är hög måste andra metoder 

användas. Li m.fl. (2009) menar att en förbehandling genom till exempel sedimentering som följs av 

aerob biologisk rening (till exempel SBR, RBC och CW) tillsammans med fysisk filtrering och/eller 

desinficering, alternativt MBR, är det bästa alternativet vid hög gråvattenstyrka.  
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2.7 Vattenbesparande tekniker 

Det finns ett flertal vattenbesparande tekniker som kan installeras i ett hushåll för att minska 

vattenförbrukningen. Genom högeffektiva tekniker kan förbrukningen minska upp till 50% jämfört 

med standardmodeller (Friedman 2012 s. 172). 

 

Tabellen nedan redovisar hur en genomsnittlig person i Uppsalas vattenförbrukning är fördelad och 

bygger på data från en rapport om vattensparande åtgärder i Stenhagen. Mängden vatten som 

förbrukas har överförts till procentenheter. 

 

Tabell 2. Genomsnittlig fördelning över en Uppsalabos vattenförbrukning (Jacobsson 2009). 

Förbrukningspost Andel av totala vattenanvändningen [%] 

Mat och dryck 
6 

Disk 20,5 

Dusch och bad 35 

Toalett 20,5 

Tvätt 15 

Övrigt 3 

2.7.1 Vattenbesparande toaletter 

Cirka 20 % av svenska privatpersoners vattenanvändning går till att spola toaletter. Toaletter som 

spolar med en mindre mängd vatten kan minska vattenförbrukningen mycket. Enligt Västberg (2014) 

finns det huvudsakligen 3 stycken olika snålspolande toaletter. Dessa är extremt snålspolande 

toaletter, vakuumtoaletter och urinsorterande vattentoaletter. De extremt snålspolande toaletterna 

utnyttjar att rören har en brant lutning. Det medför att toaletterna kan spola utan en stor mängd vatten 

då självfallet utnyttjas. Vakuumtoaletter använder inte vatten vid spolning utan utnyttjar istället ett 

undertryck i ledningarna för att forsla bort fekalierna. Vatten används dock för att skölja toaletten 

efter användning. Slutligen finns det urinsorterande vattentoaletter som använder sig av två separata 

toalettskålar för urin och fekalier. Detta innebär att mycket mindre vatten krävs om det endast är urin 

som ska spolas bort. Nedan har de olika alternativens vattenåtgång sammanställts i en tabell. En 

vanlig toalett är även med som referensvärde (Västberg 2014). 
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Tabell 3. Sammanställning av olika toaletters vattenåtgång per spolning (Västberg 2014) (Jernkontoret uå) 

(Avloppsguiden uå) (Wostman uå). Priserna är från företaget Wostman och Avloppsguiden.

 

2.7.2 Vattenbesparande duschar 

För att minska vattenförbrukningen finns det snålspolande duschmunstycken, med eller utan 

luftinblandning i strålen. Genom att duschmunstycket suger in luft som blandas med själva 

vattenstrålen upplevs inte vattenstrålen som mindre. I skillnad mot konventionella duschar som 

använder 20-40 L per minut har dessa snålspolande duschmunstycken en vattenförbrukning på cirka 

9,5 L eller mindre per minut (Friedman 2012, s. 173). Detta innebär en vattenbesparing på 50 % eller 

mer. Priset för ett sådant snålspolande duschmunstycke varierar mycket, men ett prisförslag är 199 

SEK (Clas Ohlson uå). 

Ytterligare möjligheter är att återanvända renat duschvattnet direkt i duschen. I ett examensarbete från 

Lunds universitet utvecklades, tillsammans med Johnson Space Center i Houston, en dusch som 

återvinner ungefär 90 % av duschvattnet och 80 % av energin (Frick 2019). Genom att återvinna 

duschvattnet räcker 5 L vatten till ca 10-15 minuters dusch. Duscharna kostar 40 000 SEK (Wiklund 

2018). 

3. Metod   

Rapporten bygger på en förstudie, vilken innehåller en litteraturstudie om tekniska 

vattenresurslösningar samt en fallstudie på Wik. Fallstudien bygger bland annat på ett studiebesök där 

VVS-ansvarig på Wik under en eftermiddag visade området, brunnar och lösningar som används idag 

på Wik. I rapporten följer sedan även en dataanalys samt en multikriterieanalys.  

3.1 Nederbördsanalys 

Nederbördsdata från SMHI (Uppsala) för åren 2008-2019 analyserades. Datan importerades i Matlab. 

Med ett skript (Bilaga A) sammanställdes sedan datan genom att beräkna en kumulativ nederbörd per 

månad för alla analyserade år. Nederbördsdata per månad presenterades sedan i en boxplot där 

spridningsmåtten anger variationen mellan olika år. Därmed gjordes också en statistisk analys över 

nederbördsdatan. 

3.2 Insamlingsanalys 

För att beräkna hur stor takarea som kan användas för regnvatteninsamling (RVI) användes 

Lantmäteriets tjänst “min karta”. Arean av varje hustak mättes med hjälp av areaverktyget fem gånger 
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för varje tak för att ge ett säkrare resultat, sedan beräknades medelvärdet (Bilaga B). Därefter 

användes karttjänstens markeringsfunktion för att ange höjdläget för alla byggnader. 

 

Analysen utgick från att vatten från hustaken skulle ledas till ett magasin som befinner sig inom 100 

meter från vattenverket och att inga pumpar används för regnvattnets transport, av praktiska skäl. 

Därför anses hus som befinner sig på en lägre höjd än vattenverket (9 m i kartan) vara olämpliga för 

RVI. Även hus som ligger bortom en signifikant topografisk höjning sågs som olämpliga. Slottet 

kunde inte användas då det är K-märkt och inte fick byggas om. Fyra hus från grannfastigheten 

inkluderades också, då de ansågs stora nog att vara användbara och Nystrand1 antog att ägaren skulle 

vara samarbetsvillig.  

 

En excelfil skapades där den uppmätta arean för varje hus skrevs upp. En bild av excelfilen finns i 

Bilaga B. Nästa steg var att beräkna den insamlade volymen regnvatten varje månad enligt 

månadsmedelvärden. Excel användes för att genomföra Ekvation 1 (Västberg 2014). 

 

𝑉 = 𝑃 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑘 ⋅ 0,001         (1) 

 

V är volymen insamlat vatten (m3), Ρ är nederbörden (mm), A är arean på insamlingsytan (m2) och k 

är avrinningskoefficienten. Variabeln k valdes till 0,6 då det inte fanns möjlighet att bestämma den 

experimentellt. Den valdes som ett lägre värde än de värden som presenteras i avsnitt 2.3.1 för att vara 

på den säkra sidan.  

3.3 Multikriterieanalys     

Som underlag till multikriterieanalysen användes delvis en studie av Västberg (2014) för inspiration 

till konstruktionen av multikriterieanalysen med kriterier, viktning och betygsättning. Flera 

systemalternativ med relevanta tekniska lösningar för vattenförsörjningen definierades. Kriterier som 

ansågs vara relevanta utifrån frågeställningen delades in i olika kategorier. Viktpoäng gavs till 

kategorin och sedan fördelades poängen till de olika kriterierna. Viktningen togs fram i samråd med 

beställaren från Region Uppsala, Marcus Nystrand. De kriterier som ansågs viktigast tilldelades en 

högre poäng i relation till de andra kriterierna. För att sätta dem i relation till varandra var den totala 

viktningspoängen 100 poäng. Varje systemalternativ tilldelades sedan ett betyg från ett till fem för 

varje kriterium efter betygskraven. Färgkodning användes i resultattabellen för att visa osäkerheten i 

betyget. Ett osäkert betyg markerades rött, ett ganska osäkert betyg markerades orange och ett 

välgrundat betyg markerades grönt. 

 

Därefter multiplicerades viktningen med betyget för varje kriterium. För varje systemalternativ 

summerades detta, vilket gav dess totalpoäng. Slutligen beräknades dessa poäng om i procent av den 

potentiellt maximala poängen varje kategori kunde få. Maxpoängen var 500 för alla systemalternativ 

utom brunnar och lastbilar. För just detta systemalternativ har kategorins installationskostnad tagit 

bort på grund av irrelevans (se avsnitt 5.7) och därför har brunnar och lastbilar en maxpoäng på 500 

multiplicerat med 0,875, vilket ger 437,5.   

 
1 Nystrand, Marcus. Beställare på Region Uppsala. Zoom-möte [2020-05-07] 
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4. Resultat  

4.1 Nederbördsanalys 

Den statistiska analysen som utfördes genererade ett diagram med en boxplot över årets olika 

månader, vilket visas i Figur 5. Medelvärdena i denna analys har sedan använts i insamlingsanalysen. 

En tydlig spridning inbördes i månaderna kan observeras, speciellt i augusti.  

 

 
Figur 5. Boxplottar över varje månads summerade nederbörd. 12 års nederbördsdata har tagits med i analysen. 

4.2 Insamlingsanalys 

I Tabell 4 och Tabell 5 visas resultatet från insamlingsanalysen av regnvatten. Byggnaderna som 

ansågs vara lämpliga, benämnda i lantmäteriets karta (Bilaga C): 4, 6, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 35. 

Byggnader utan siffra: Sydväst om 12, vattenverket, nordost om 16, öst om 16, utbyggnad på 31.  

 

Tabell 4. Area som användes för analysen och avrinningskoefficient.  

Area med alla hus [m2] 8092,8 

Area utan grannfastighet [m2] 6001,7 

Avrinningskoefficient 0,6 

 

Tabell 5. Resultat av insamlingsanalysen med regndata 

Beräkning Jan Feb  Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Insamling från alla 

hus [m3]: 

209,7 161,3 135,5 136,9 171,4 289,7 265,1 438,8 240,7 258,5 271,7 248,0 

Dagligt medel [m3]: 6,8 5,7 4,37 4,6 5,5 9,7 8,6 14,2 8,0 8,3 9,1 8,0 

Insamling utan 

grannfastighet [m3]: 

155,6 119,6 100,5 101,5 127,1 214,9 196,6 325,4 178,5 191,7 201,5 183,9 

Dagligt medel [m3]: 5,0 4,2 3,2 3,4 4,1 7,2 6,3 10,5 6,0 6,2 6,7 5,9 
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4.3 Presentation av systemalternativ  

Nedan presenteras förslag på systemalternativ för Wik.  

4.3.1 System 1 - Högtrycksspolning av brunnar  

De tre nya brunnarna på Wik kan högtrycksspolas för att öka kapaciteten enligt Gierup2. Det önskade 

resultatet är att de tre brunnarna tillsammans kommer att uppfylla kravet på vattentillgången. På detta 

sätt skulle egentligen inga förändringar av det nuvarande helhetssystemet på Wik krävas. Endast ett 

tillskott av vatten från egen mark skulle ske. Osäkerhetsmomentet över brunnarnas stabilitet som 

vattenkälla kvarstår dock. Vid konsultation med företaget Spoljocke som utför högtrycksspolning har 

prisförslaget 33 300 SEK för alla tre brunnarna erhållits3. 

4.3.2 System 2 - Regnvatteninsamling RVI  

De processteg som valts för RVI illustreras i flödesschemat nedan (Figur 6). 

 
Figur 6. Systemlösningen för RVI presenterat som ett flödesschema.  

 

Taken som bedömdes vara lämpliga används som insamlingsyta. Hustaken var till viss del täckta av 

mossa och i behov av rengöring innan de kan användas för RVI. Rengöring av tak uppskattas kosta 

cirka 50 SEK/m2 enligt Lundgren Takvård4. För att rengöra alla tak blir detta en kostnad på omkring 

405 000 SEK.  

 

Nederbörden från taket samlas i stuprännor i lämpligt material, t.ex. PVC. Den initiala nederbörden 

samlas in under stupröret, enligt avsnitt 2.3.1. Uppsamlingskärlen har en lucka för att släppa ut 

uppsamlat vatten och skräp emellanåt, vilket görs en gång per vecka om det har regnat under veckan. 

Uppsamlingskärlen som samlar den initiala nederbörden bör vara av olika storlekar för olika tak och 

stuprör, så att de första 2 millimeterna av regnet samlas där.  

 

Vattnet leds till insamlingsmagasin via rör eller slangar från alla lämpliga hus. Dessa rör måste grävas 

ner för att inte vara i vägen för bilar och gräsklippare m.m. Volymen för magasin och tank beräknades 

enligt Ekvation 2. Värden på P, A och k bestämdes i avsnitt 4.1, 4.2 och 3.2. 0,001 är för att omvandla 

enheten till kubikmeter. 0,05 representerar 5 % av den insamlade volymen. 

 

𝑉𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛 & 𝑡𝑎𝑛𝑘 = 𝑃 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑘 ⋅ 0,001 ⋅ 0,05 = 582,3 𝑚𝑚 ⋅ 8092,8 𝑚2 ⋅ 0,6 ⋅ 0,001 ⋅ 0,05 = 140 𝑚3  (2)     

 

Ett insamlingsmagasin och vattentank av denna storlek skulle kosta ungefär 6000 SEK/kubikmeter 

(Söderquist 2019). Kostnaden blir då: 6000 × 140 = 840 000 SEK. 

 

Volymen för insamlingsmagasinet ska vara 110 kubikmeter och i form av ett rör med en viss lutning 

under marken, där marken kyler av vattnet. I magasinet tillsätts flockningskemikalier, exempelvis 

 
2 Jonas Gierup, Brunnsarkivet, Sveriges geologiska undersökning, mejlkonversation 2020-04-17. 
3 Företaget Spoljocke, telefonsamtal, 2020-04-22 
4 Lundgren Takvård, telefonsamtal, 2020-05-11 
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aluminiumsulfat, som gör att organiska partiklar klumpar sig och sedimenterar. Magasinets botten ska 

kontinuerligt renas från flockarna.  

 

Nästa steg är snabb sandfiltrering. Detta placeras i vattenverket. De partiklarna som kemiskt eller 

fysiskt har fastnat i snabbfiltret ska efter 1-4 dagar avlägsnas genom backspolning. Ett snabbfilter 

kostar ungefär 1500 SEK (jem & fix uå). 

 

För att desinficera vattnet kommer vattnet flöda igenom en kammare som belyses med UV-lampor i 

kvarts. Det krävs sensorer som kan mäta vilken intensitet lamporna har. Vidare krävs utrustning i 

form av en kontrollenhet som kan övervaka processer samt försörja UV-behandlingen med 

elektricitet. UV-installationen kostar ungefär 17 000 SEK (VVSbutiken uå).  

 

Slutligen förvaras det renade regnvattnet i en tank. En lämplig storlek kunde vara 30 kubikmeter och 

materialet kan vara plast, vilket gör tanken mindre än magasinet men tillräckligt stort för att förvara 

vatten för ett dygns användning.  

 

Därefter behandlas vattnet i det befintliga vattenverket. Mindre klor än vad som tillsätts i dagsläget 

kan behöva tillsättas vattnet i och med att vattnet desinficeras med UV-ljus, men för att vara säker på 

detta bör vattenprover göras. 

4.3.3 System 3 - Bassänginfiltration 

De processteg som valts för konstgjord grundvattenbildning genom ytvatteninfiltration illustreras i 

flödesschemat nedan (Figur 7). 

 
Figur 7. Flödesschema över systemet med konstgjord grundvattenbildning genom ytvatteninfiltration på 

Wikområdet. 

 

Vatten tas från sjön via de existerande pumparna. Vattenledningarna på Wikområdet tål enligt 

Karlsson5 inte högre tryck än 3-4 bar, dessa kan därför behöva förstärkas eller bytas ut vilket bör tas 

med i kostnadsberäkningen. I pumphuset finns det idag två filterhus där filter med önskvärda 

egenskaper kan användas som förfiltrering till de lösningar som presenteras i den här rapporten. 

Varken pumpen eller vattenledningarna är frostskyddade vilket behöver göras för att kunna använda 

systemet året runt. Ledningarna kan också behöva dras om för att leda vattnet till den önskade platsen.  

 

Vattnet leds sedan genom ett kontaktfilter, se Figur 8 för principskiss. I kontaktfiltret avlägsnas 

organiskt material, lera, mikroorganismer och ibland järn och mangan. Ett exempel på kontaktfilter är 

DynaSandfilter som tillverkas av Nordic Water Products. Det filtret arbetar kontinuerligt och behöver 

inte ställas av för backspolning. Flockningskemikalien polyaluminiumklorid och pH-justerande lut 

tillsätts direkt i inloppsledningen. pH-värdet optimeras för att så mycket flockning som möjligt ska 

ske (Byström 1998). 

 

Vattnet som ska renas leds in i botten på kammaren och strömmar uppåt genom en sandbädd. 

 
5 Mikael Karlsson, VVS-ansvarig på Wikområdet. Studiebesök 2020- 04-20. 
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Sandkornen kan vara mellan 0,9-1,2 mm stora och lagret är ca 2 m tjockt. Sandbädden rör sig hela 

tiden nedåt då en mammutpump kontinuerligt för bort smutsig sand från filtrets botten till en inbyggd 

sandtvätt. Sanden renas först i mammutpumpen där sanden utsätts för luftomblandning vilket tar bort 

slammet från sandkornen. Därefter sköljs sanden av med vatten. Det smutsiga sköljvattnet leds vidare 

till ett reningsverk och sanden återförs till filterytan (Byström 1998).  

 
Figur 8. Principskiss över DynaSand kontaktbädd. Illustration: Karin Blombergsson, bild använd med tillstånd 

från Svenskt Vatten. 

 

Innan vattnet leds till bassängen leds det via ett kolfilter (GAC-filter) som innehåller aktivt kol. Detta 

ingår i ett paket som Nordic Water kan tillgodose för cirka 720 000 SEK. I priset ingår, förutom 

kolfilter och kontaktfilter, även elskåp och pneumatikskåp som används för att kontrollera luften i 

systemet. I priset ingår också transport men inte sand, rördragning, kompressor och installation.  

 

Efter att vattnet har letts genom kolfilter och kontaktbädden leds det till infiltrationsbassängen. För att 

vattnet ska räknas som grundvatten bör vattnets uppehållstid i marken vara minst 14 dagar och 

avståndet mellan infiltrationspunkten och uttaget – alltså bassängen och brunnen i det här fallet – bör 

vara 40 meter. Dessutom ska vattnet rinna genom en omättad zon på minst en meter 

(Livsmedelsverket 2019). Detta renar vattnet tillräckligt mycket för att sedan tillsammans med 

efterbehandlingen kunna användas som dricksvatten.  

 

Enligt Herbert6 är det inte troligt att de tre bergborrade brunnarna fylls på av vatten från bassängen då 

brunnarna ligger för djupt ner, det behövs därför göras en ny brunn som endast går genom jordlagret, 

cirka 15 m ner. Det går då att anta att det mesta av vattnet som infiltreras i infiltrationsbassängen 

också hamnar i brunnen och kan tas upp för användning. Att gräva en markbrunn kostar 72 325 SEK 

enligt Sernbrant på företaget Hp borrningar7.  

 

För att vattnet ska få en uppehållstid på 14 dagar bör vattnet färdas med en hastighet av 0,1 m/h, vilket 

ligger inom spannet 0,08-0,25 m/h som är den rekommenderade hastigheten vid långsaminfiltration 

(Livsmedelsverket 2019). Wik har ett vattenbehov på 30 m3/dygn. Bassängens area beräknas enligt 

 
6 Roger Herbert, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper. Zoom-möte 2020-05-08. 
7 Patrik Sernbrant, arbetar på företaget Hp borrningar, telefonsamtal 2020-05-11 
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Ekvation 3. 

 

 
30𝑚3/24 ℎ

0,1 𝑚/ℎ
= 12,5𝑚2                                                           (3) 

 

I bassängen läggs ett sandlager som gör att infiltrationen sker i en jämn takt. Efter en tid utvecklas 

också en biohud vilket är önskvärt då den tar bort bakterier och virus. Sedan tillåts vattnet att infiltrera 

i marken, då med den önskade uppehållstiden 14 dygn. Vattnet tas därefter ut ur brunnen som 

beskrivet ovan är placerad 40 meter nedströms. Efterbehandlingen av vattnet sker med de metoder 

som redan finns på Wikområdet, dvs avhärdning och klortillsättning. Därefter är vattnet redo att tas i 

bruk. Herbert8 uppskattar kostnaden för bassänganläggningen att vara några hundra tusen vilket i den 

här rapporten approximeras till 300 000 SEK. Approximationen görs för att få ett mer exakt värde att 

använda i multikriterieanalysen.  

4.3.4 System 4 - Ytvattenrening med nanofilter 

De processteg som valts för ytvattenrening illustreras i flödesschemat nedan (Figur 9). 

 
Figur 9. Flödesschema för systemlösning med ytvattenrening av sjövatten.  

 

Bevattningssystemet (se avsnitt 1.3.5) bör byggas om för att bli köldtåligt, så att vatten kan pumpas ur 

sjön året runt. Filtren måste rengöras oftare än i nuläget då mer vatten kommer passera genom dem. 

Ett nanofilter placeras i pumphuset, som har mycket ledigt utrymme, och kopplas till utflödet från 

pumpen i pumphuset. Vattnet som kommer ur pumpen bör vara tillräckligt filtrerat i de tidigare stegen 

för att nanofiltret inte ska täppas igen. Nanofiltret har en elförbrukning på cirka 1 kWh/m3 (se avsnitt 

2.5.2). Om systemet ska producera 30 m3 per 24 h behövs 30/24 kW = 1,25 kW, vilket inte kommer 

överbelasta det nuvarande elnätet på 100 kW.  

 

Efter nanofiltreringen leds vattnet till en UV-kammare som också placeras i pumphuset. Det krävs 

sensorer som kan mäta vilken intensitet lamporna har. Vidare krävs utrustning i form av en 

kontrollenhet som kan övervaka processer samt försörja UV-behandlingen med el. 

 

Därefter pumpas vattnet in i en hydrofor. Från denna hydrofor går en ledning under jord till 

vattenverket, cirka 300 m bort och 6 m upp (Lantmäteriet uå). Detta kan komma att kräva en till pump 

för att fungera. Hydroforen är även kopplad till nanofiltret för backspolning vilket används för rening 

av filtret. När nanofiltret backspolas förs det smutsiga vattnet ut i sjön. Det rena vattnet som pumpas 

till vattenverket behandlas på samma sätt som vattnet från brunnarna (se avsnitt 1.3.3). 

4.3.5 System 5 - Recirkulation av gråvatten. 

Utifrån resultatet från studien av Li m.fl. (2009) är biologisk rening, antingen med MBR eller med 

RBC, SBR eller våtmark kombinerat med antingen membranfiltrering eller sandfiltrering och 

desinficering vid hög gråvattenstyrka. Både RBC och MBR är dock kostsamma och enligt en studie 

 
8 Roger Herbert, Universitetslektor vid Instutitionen för geovetenskaper. Zoom-möte 2020-05-08. 
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av Friedler & Hadari (2006) lönar de sig först vid ett höghus med 7 våningar (28 lägenheter) 

respektive över 40 våningar (med 3,4 personer per lägenhet). Kostnad för SBR har inte hittats. 

Anlagda våtmarker är mycket platskrävande och är därför troligtvis inte lämpliga för Wik.  

Om det säkerställs att gråvattenstyrkan är låg kan kemisk rening kombinerad med filtrering och 

desinficering, som föregås av ett sedimenteringssteg, användas enligt Li m.fl. (2009). Det här har 

testats till exempel i studien av Noutsopoulos m.fl. (2018) som visar att för gråvatten av låg styrka 

från handfat i badrummet och dusch/bad kan gråvatten renas enligt systemet i Figur 10. Därför valde 

den här systemlösningen för Wik. Systemet kräver rengöring en gång i veckan. Kostnaden för 

systemet står inte att finna men Noutsopoulos m.fl. (2018) uppskattar att metoden är ekonomiskt 

möjlig. Värt att poängtera är att Noutsopoulos m.fl. (2018) enbart testade systemet som reningsmetod; 

deras system återanvände alltså inte det producerade gråvattnet. 

 

Figur 10 Flödesschema över gråvattenreningssystem. 

4.3.6 System 6 - Vattenbesparande tekniker 

På Wik finns redan installerade snålspolande perlatorer (d.v.s snålspolande kranmunstycken) enligt 

Nystrand9. För ett system med vattenbesparande metoder anses det därför lämpligt att de redan 

existerande perlatorerna kompletteras med snålspolande toaletter och duschar.  

 

Av de tre alternativen för snålspolande toaletter har den urinseparerande vattentoaletten valts ut som 

bästa alternativ. Detta är på grund av att den har ett betydligt lägre pris jämfört med vakuumtoaletten. 

Dessutom innebär det inte fullt lika mycket krav på de redan existerande rören i byggnaden som den 

extremt snålspolande toaletten gör. Sammanfattningsvis har alltså den urinseparerande toaletten valts 

ut för sitt förhållandevis låga pris samt att det är praktisk genomförbart. 

 

För de vattenbesparande duscharna har en liknande avvägning utförts. Alternativen är antingen 

“vanliga” snålspolande duschar som utnyttjar en liknande teknik som perlatorer i kranar, alltså att luft 

blandas in i vattenstrålen, eller en typ av recirkulerande duschar. De recirkulerande duscharna är 

visserligen högeffektiva men har för ett område av Wiks skala ett för högt pris. Därför har 

snålspolande duschar bedömts vara det aktuella alternativet för duschar på Wik.  

 

I Tabell 6 nedan har vattenbesparingar beräknats om toaletterna och duscharna som motiverats ovan 

har installerats. Totalt ses en vattenbesparing på 21 %. Detta är dock under förutsättningen att alla 

duschar och toaletter byts ut och att vattenförbrukningen på Wik har samma fördelning på olika 

användningsområden som i det använda exemplet.  

 

Tabell 6.  Fördelningen över vattenförbrukningen i Uppsala för privatpersoner samt den uträknade 

vattenbesparingen som sker med tekniken som valts att utföras på Wik. 

 
9 Marcus Nystrand, beställare på Region Uppsala. Zoom-möte 2020-04 
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4.3.7 System 7 - Brunnar och Lastbilar: dagens vattenlösning i Wik  

Vid tidigare tillfällen har Region Uppsala, på grund av vattenbrist i deras egna brunnarna, anlitat 

företag som kör ut vatten med lastbilar för att komplettera vattentillgången. Brunnar och lastbilar har 

därför valts att ta med som ett system i slutrapporten som en referens till övriga 

vattenförsörjningstekniker.  

4.4 Viktning 

Kriterier som anses relevanta utifrån frågeställningen har delats in i olika kategorier. En viktpoäng 

gavs först till varje kategori, där summan av samtliga viktpoäng blir 100. Därefter fördelades poängen 

till de olika kriterierna. Detta visas i Tabell 7 nedan.   

 

Tabell 7. Resultatet av viktningen för Wik. Totalt delades 100 poäng ut som först fördelades till kategorierna 

och sedan till varje kriterium inom kategorierna, utifrån hur viktiga de anses vara. 

Kategori Vikt Kriterier Vikt 

Vatten - kvalitet 20 Smittorisk/otjänligt vatten 18 

  Smak & Lukt & Färg 2 

Vatten - kvantitet 25 Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 15 

  Andel metoden tillgodoser av behovet 10 

Installation 25 Kostnad (Inköpspris & Installation) 12,5 

  Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 12,5 

Underhåll 20 Kostnad 7 

  Uthållighet 7 

  Energianvändning 3 

  Kemikalieanvändning 3 

Områdespåverkan 10 Utrymmeskrav 8 

  Estetik, även buller  2 

SUMMA 100  100 
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4.5 Betygsättning 

De olika systemalternativen beskrivna i avsnitt 4.3 betygsattes utifrån hur väl de förväntas uppnå varje 

kriterium i Tabell 7 ovan. Tabellen i Bilaga D förklarar de olika kriterierna mer ingående samt 

definierar betygsskalan för varje kriterium. Multikriterieanalysen är utformad så att en 5:a i betyg för 

lösningen är det mest positiva, exempelvis billigaste eller den med lägst risk för kontamination.  

 

De olika systemalternativen i Tabell 8 nedan använder följande förkortningar: 

Hö. - Högtrycksspolning av brunnar 

RVI - Regnvatteninsamling 

Inf. - Bassänginfiltration 

Yt. - Ytvattenrening 

Re. - Recirkulation av gråvatten 

VBT - Vattenbesparande tekniker 

Idag - Brunnarna på Wikområdets nuvarande skick kompletterad med lastbilar 

 

Resultatet för betygsättningen är presenterat i Tabell 8. Motiveringen bakom varje betyg (1-5) visas i 

Bilaga E. Ett streck innebär att kriteriet för systemlösningen inte är relevant.  

 

Tabell 8. Resultatet av betygsättningen för systemalternativen. Betyget motsvarar hur bra systemet uppfyller 

respektive kriterium där 5 är högst och 1 lägst betyg. Färgkodningen förklarar hur välgrundat betyget är. Grön 

färg motsvarar att betyget är välgrundat med tillförlitliga referenser, orange färg innebär att betyget är 

någorlunda välgrundat med referenser och röd färg innebär att betyget grundar sig på kvalificerade 

uppskattningar. 

 

Kategori Kriterier Hö. RVI Inf. Yt. Re. VBT Idag 

Vattenkvalitet 

Smittorisk/otjänligt 

vatten 
5 3 4 3 3 5 5 

 Smak, lukt & färg 4 3 3 3 3 4 4 

         

Vattenkvantitet 

Tillförlitlig vattenkälla/ 

Vattenbrist 
3 2 5 5 3 5 4 

 

Andel metoden 

tillgodoser av behovet 
5 2 5 5 2 1 5 

         

Installation Kostnad 5 1 1 2 1 1 - 

 

Genomförbarhet  

(lagar, tid, expertis) 
4 3 3 4 2 5 4 

         

Underhåll Kostnad 4 2 3 3 2 5 1 
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 Uthållighet 1 4 5 4 2 2 1 

 Energianvändning 4 4 3 3 4 5 2 

 Kemikalieanvändning 4 2 2 4 3 5 4 

         

Områdespåverkan Utrymmeskrav 5 2 3 4 3 5 4 

 Estetik 4 5 3 4 4 4 2 

 

4.6 Resultat multikriterieanalys (MKA) 

Högst betyg i procent av maxbetyget för varje systemlösning motsvarar den bäst lämpade 

systemlösning för Wikområdet. I Figur 11 nedan framgår att brunnar efter tryckning får högst poäng 

enligt multikriterieanalysen. Regnvatteninsamling, RVI, och recirkulation fick låga betyg inom många 

kriterier och därför fick de låga resultat.  

 

 
Figur 11. Stapeldiagram över de olika betygen [%] som de olika systemen har fått. 

5. Diskussion  

5.1 Högtrycksspolning av brunnar 

Högtrycksspolning är ett bra alternativ för att lösa vattenförsörjningen på Wik om åtgärden är 

framgångsrik. Då skulle praktiskt taget hela vattenförsörjningen kunna lösas för en låg kostnad och 

relativt okomplicerat. Det finns dock inga garantier att tekniken skulle fungera och därför finns ett 

riskmoment. Ett förslag är att använda högtrycksspolning som första åtgärd, därefter utvärdera hur 

lyckad metoden var och om andra åtgärder behöver utföras. Tekniken har visserligen ingen garanti att 

lyckas men på grund av den låga kostnaden är det ekonomiskt försvarbart att utföra. Anledningen till 

att metoden fått lågt betyg i tillförlitlighet och uthållighet är att det inte är helt säkert att metoden 

kommer att ge ett gynnsamt resultat. Dessutom kan proceduren behöva upprepas några år senare.  
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5.2 Regnvatteninsamling (RVI)  

Den bäst lämpade insamlingsmetoden för RVI ansågs vara takinsamling, då markytorna på 

Wikområdet inte ansågs lämpliga för RVI. Takinsamling av nederbörd är också den teknik som är 

etablerad i Sverige, exempelvis på Gotland (Herbert & Eriksson 2009) och i Uppsala (Söderquist 

2019). Markytorna på Wikområdet används som umgängesytor för besökare och studenter, och RVI 

via marken skulle förstöra gräsmattorna i Wik. Erosion i samband med RVI via en markyta skulle 

kunna påverka marken under byggnader, speciellt slottet som står i en sluttning, se avsnitt 2.3.2. Om 

marken blir för sank riskerar slottet att rasa enligt Karlsson 10. De flesta takmaterialen på byggnaderna 

på Wikområdet lämpar sig väl för RVI. Tak av tegel och plåt påverkar inte vattenkvaliteten avsevärt 

om de rengörs regelbundet. Dock är en del tak olämpliga på grund av mossväxt och färg som kan 

förorena det insamlade vattnet. Alla tak, även de utan mossväxt, beräknas behöva spolas innan RVI 

kan utnyttjas. För att minska kontamineringen av råvattnet valdes en teknik som separerar första 

flödet i stuprännorna. Den teknik som anses genomförbar är att samla den initiala nederbörden under 

stupröret, enligt avsnitt 2.3.1.  

 

Den rekommenderade storleken för insamlingsmagasinet kan beräknas på olika sätt. Enligt brittiska 

Environment Agency (2010) ska vattenförvaringen vara 5 % av den årliga insamlade 

regnvattenvolymen. I Wik är den totala vattenförvaringen magasinet och tanken, enligt Ekvation (2) 

140 m3. Det är rimligt att anta att magasinet på Wik har en storlek på 110 m3, och tanken en storlek på 

30 m3. Insamlingsmagasinet har som funktion att ta emot större mängder vatten på kort tid och bör 

därför ha en stor volym. Tanken fick en storlek av 30 m3 för att den skulle kunna förse Wik med 

vatten för en dag. För beräkningen av magasinets och tankens storlek gjordes antagandet att 

rekomendationen från Enviornment Agency kan appliceras på två vattenförvaringar, när den är gjord 

för en.  

 

I Celsiushuset i Uppsala används ett magasin med planerad storlek på 50 m3, vilket är ungefär hälften 

så stort som i Wik. Dock är deras insamlingsyta en fjärdedel av Wiks beräknade insamlingsyta 

(Söderquist 2019). Därför är det rimligt att ha ett magasin på 110 m3. Tanken i Celsiushuset är 10 m3, 

en tredjedel av Wiks planerade tank på 30 m3. Celsiushusets tank förser toaletter med vatten, medan 

tanken i Wik i denna undersökning ska förse hela Wik, det vill säga toaletter, duschar, tvätt och kök 

med mera, med vatten. Varför Wiks tank bör vara större (Söderquist 2019). Volymen på magasinet 

och tanken på Wikområdet bygger på antaganden och den förenklade beräkningar utifrån 

Environmental Agency (2010). Volymen kan därför vara missvisande men bör vara i rätt 

storleksordning.  

 

Efter att vattnet sedimenteras med flockningskemikalier i magasinet passerar vattnet sandfiltret som 

minskar turbiditeten på vattnet, vilket är viktigt eftersom vattnet sedan ska desinficeras med UV-ljus. 

Enligt Svenskt Vatten (2018) krävs tre mikrobiella barriärer för tjänligt vatten med ytvatten som källa. 

Vi antar att nederbörd har en liknande kvalitet som ytvatten och använder därför samma standard. I 

Wik kommer tre stycken att appliceras; där en mikrobiell barriär är flockning och snabbfiltrering och 

de andra två UV-behandling och klortillsats. Alltså är en långsamfiltrering i detta fall överflödigt.  

 

UV-behandling och snabbfilter används i flera andra RVI-system (Söderquist 2019). Vattenverket 

borde ha plats för UV-behandling då metoden inte kräver stora utrymmen (Svenskt Vatten 2009). Då 

UV-behandlingen inte har några långvariga effekter för desinficering i vattnet ska metoden 

 
10 Mikael Karlsson, VVS-ansvarig på Wikområdet. Studiebesök 2020- 04-20. 
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kompletteras med små tillsatser av klor för att förhindra tillväxt av mikroorganismer i exempelvis rör 

och ledningar. Kloret tillsätts med befintlig teknik på Wik.  

 

Regnvatteninsamling är inte en lämplig lösning för vattenförsörjning på Wik enligt 

multikriterieanalysen. Mängderna vatten man får ut av att samla in regnvattnet täcker inte det dagliga 

behovet även vid de månader med mest nederbörd, som man kan se i Tabell 5. RVI skulle kunna 

kombineras med brunnsvatten från de nya brunnarna för att få en helhetslösning. Dock uppnår inte 

detta 30 m3 per dygn året runt, då brunnarna har en kapacitet på cirka 15 m3/dygn. Alternativt kan 

RVI användas till bara toalettspolning. Metoden kan då bli billigare eftersom det krävs färre 

reningssteg om vattnet inte har samma kvalitetskrav, men detta skulle kräva att rörsystem måste dras 

om vilket blir väldigt kostsamt och kanske inte genomförbart för flera byggnader. Kraven på 

toalettvatten är inte avsevärt lägre än kraven på dricksvatten. Kloreringssteget skulle exempelvis 

kunna elimineras men inte fler reningssteg än så. Att använda RVI till toalettspolning är alltså en dyr 

dellösning.  

 

Resultatet från nederbördsanalysen (Figur 5) visar en stor variation i nederbörd, både mellan 

månaderna och för varje månad över de år som undersöktes. Det här visar att nederbörd är en osäker 

källa till vatten att förlita sig på och är därför inte lämpligt som enda vattenkälla i nordiskt klimat. 

 

Betygen som tilldelades RVI bygger på motiveringar utifrån teorin, ungefärliga beräkningar samt 

uppskattningar. Uppskattningar och antaganden var nödvändiga då begränsningar gjorde det svårt att 

motivera alla betyg. Begränsningarna var i detta fall bristen på expertis, då det var svårt att få kontakt 

med sakkunniga personer och företag eftersom RVI inte är etablerat i Sverige. Totalpoängen, som är 

mycket lägre än de andra lösningarna, avspeglar hur olämplig RVI är som vattenlösning för 

Wikområdet. RVI är en dyr lösning där magasinet och tanken är det som kostar mest. Om magasinet 

och tanken skulle vara mindre skulle RVI bli betydligt billigare och på så sätt få högre betyg i 

multikriterieanalysen.  

 

Andra processteg kunde valts till flödesschemat, vilket skulle skulle ge RVI andra betyg och troligen 

en annan totalpoäng. Detta hade påverkat resultaten, men oavsett hade kriteriet “andelen av 

vattenbehovet metoden tillgodoser” dragit ner RVI:s totalpoäng med sitt låga betyg. Hur mycket 

vatten som kan samlas in med RVI är uppskattat med beräkningar i avsnitt 4.2. Mängden vatten som 

kan samlas in varierar mycket mellan månader och år, och insamlingsytan är inte säker då antalet hus 

som kan användas inte är säkerställt. Resultatet visar hur som helst att RVI inte räcker som 

vattenproduktion under de flesta förhållanden, vilket styrker andra försök i Norden med RVI som 

kommit att RVI inte kan anses vara en helhetslösning till vattentillgången (Söderquist 2019).  

5.3 Konstgjord grundvattenbildning genom ytvatteninfiltration 

Den infiltrationsteknik som anses mest lämpad att ha på Wik är bassänginfiltration. Inducerad 

infiltration valdes bort eftersom en ny brunn skulle behöva borras. Metoden medför också 

komplikationer eftersom en förbehandling av ytvattnet är svårt att genomföra. Vid inducerad 

infiltration är det desto vanligare att vattnet behandlas efter att infiltrationen skett men sådana 

efterbehandlingar av ytvattnet passar inte på Wikområdet. Djupinfiltration har använts mycket i 

Sverige med men behövts läggas ned på flera håll då metoden inte fungerade bra. Slutligen är 

sprinklerinfiltration en relativt ny teknik som endast implementerats på ett antal platser i Finland 

(Hanson 2000). Eftersom tekniken inte använts i stor utsträckning har det varit svårt att hitta relevant 
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fakta om metoden. Bassänginfiltration är en mer välkänd teknik som lämpar sig för Wikområdet och 

det är därför den infiltrationsmetoden som vi rekommenderar. Enligt Hanson 2000 är 

bassänginfiltration den mest använda metoden för konstgjord grundvattenbildning i Sverige och är en 

framgångsrik metod i bland annat Uppsala (Hanson 2000).  

 

Lösningen med konstgjord grundvattenbildning genom bassänginfiltration är endast möjlig att 

genomföra om jordmånen har tillräckligt hög infiltrationskapacitet. Västberg (2014) valde att inte ta 

med konstgjord grundvattenbildning i multikriterieanalysen därför att det framgick i fallstudien att 

marken inte hade önskvärda egenskaper. Detta går dock inte att avgöra innan en studie av marken har 

genomförts varför konstgjord grundvattenbildning är medtagen i multikriterieanalysen i den här 

studien. En sakkunnig i frågan behöver ta prover på kornstorleksfördelningen och utifrån det 

bestämma om infiltrationskapaciteten är tillräcklig. En utredning bör även göras för att hitta den mest 

lämpliga platsen där infiltrationskapaciteten är tillräckligt hög (Herbert 2020)11. Herbert menar att en 

hydrologisk sakkunnig är lämplig att kontakta för utredning i dessa frågor. 

 

Att använda kontaktfiler som förfiltrering är en av många lösningar som ger tillräcklig rening. Detta 

filter har valts eftersom det är en platseffektiv lösning då den både fungerar som flockningskammare 

och sandfilter i ett system. Enligt studie av Byström (1998) vid VA-forsk åstadkommer kontaktfilter 

ett bra resultat om det kombineras med ett kolfilter. Efter vidare konsulterande med Maja Vaern12 från 

Nordic Water bestämdes att kontaktfilter med kolfilter var den bästa lösningen, varför det valdes till 

detta system.  

 

Problemet med kontaktfiltret är att dess höjd uppgår till 5 meter. Helst ska den placeras inomhus, men 

den kan även placeras utomhus med isolering runt om. Kontaktfiltret skulle kunna placeras nära 

vattenverket på Wikområdet för att minimera rördragning. Ett förslag är att hyra utrymme i ladan på 

grannfastigheten som är placerad nära vattenverket. Värt att nämna är att det finns billigare varianter 

än kontaktfilter. Herbert menar att sandfiltreringen som erhålls av kontaktfiltret inte är nödvändigt för 

ändamålet. En alternativ lösning på separat flockningskammare och kolfilter eftersöktes, men en 

lösning i passande skala hittades inte. Kontaktfiltret togs därför med i systemlösningen men det finns 

troligen billigare alternativ.   

 

I beräkningarna av kostnad för bassänginfiltrationslösningen är inte kostnaden för att dra om och 

frostskydda vattenledningar medräknade, vilket med största sannolikhet kommer behöva göras då de 

ledningar som används idag endast används under sommartid. Installationskostnaden för kontaktfiltret 

samt sand för kontaktfiltret och bassängen är inte heller med i beräkningen. Kostnad för kemikalierna 

samt elförbrukning saknas också. Bassänginfiltrationslösningen har fått ett medelhögt betyg. Styrkan 

med lösningen är att det är en uthållig, robust och väl beprövad metod som kan uppfylla områdets 

vattenbehov, men en stor nackdel är att den tar mycket plats, är kostsam och kanske dessutom inte går 

att genomföra om jordmånen inte har tillräckligt hög infiltrationskapacitet. 

5.4 Ytvattenrening med nanofilter 

För att rena ytvattnet i Lårstaviken till dricksvatten kan filtertekniker eller tekniker som baserar sig på 

bland annat flockning, sandfiltrering och sedimentationsbassänger användas. Filtertekniker är att 

föredra framför sedimenterade bassängmetoder därför att de är platseffektiva och producerar vatten i 

 
11 Roger Herbert, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper. Zoom-möte 2020-05-08. 
12 Maja Vaern, Nordic Water. Telefonsamtal 2020-05-08 
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en storleksordning som passar på Wik. Lårstaviken har enligt tabell F.2 och F.3 i Bilaga F exempelvis 

höga halter av kvicksilver, bromerad difenyleter och tributyltennföreningar. Höga kvicksilverhalter 

antas inte ha någon effekt på dricksvattenkvaliteén eftersom liknande halter återfinns i många 

befintliga ytvattentäkter. Lårstaviken beräknas enligt VISS (uå) ha “God ekologisk status” 2027 

varför ytvattenrening antas vara långsiktig och hållbar.  

 

Vattnet i Lårstaviken är inte salt, därför borde nanofilter vara tillräckligt för att producera dricksvatten 

av tillräckligt hög kvalitet. Detta bekräftas också av Vattensystem13 som menar att det är onödigt att 

rena för mycket och att RO-filter därför inte behövs.  

 

Ytvattenrening genom nanofiltrering fick ungefär samma poäng som “brunnar och lastbilar” och 

bassänginfiltrationslösningen. Av de tre lösningarna är ytvattenrening genom nanofiltrering det mest 

lämpade att rekommendera. Detta eftersom de två andra lösningarna har större brister än vad som 

framgår i multikriterieanalysen. Nackdelarna med bassänginfiltrationslösningen och dagens lösning 

med brunnar och lastbilar diskuteras i respektive diskussionsstycke, se avsnitt 5.3 och 5.7. 

Ytvattenrening genom nanofiltrering kräver inte mycket ombyggnation, utöver att en vattenledning 

behöver grävas ner i marken. Det finns i nuläget en vattenledning från pumphuset vid sjön som räcker 

nästan hela vägen fram till vattenverket (se karta över Wikområdet i Figur 1). Om ledningen har 

tillräcklig kapacitet skulle den kunna användas i systemlösningen. Det finns även potentiella problem 

med nanofiltrering som till exempel att det inte ger tillräckligt bra vattenkvalitet eller att systemet har 

hög elförbrukning.  

 

Ytvattenrening genom nanofiltrering fick ett lägre betyg i smak då det inte finns mineraler i vattnet. 

Detta kan åtgärdas med ett mineralfilter. Det system som nämndes i avsnitt 2.5.2 använder ett sådant. 

För att implementera ytvattenrening genom nanofiltrering säljs färdiga system av ett antal företag 

exempelvis företaget Afflux Waters.  

 

I rapporten av Västberg (2014) analyserades RO-teknik som systemlösning för vattenförsörjning i 

Gisslehamn. Där valdes RO-filter eftersom bräckt vatten från Östersjön kan användas som 

ytvattentäkt. I multikriterieanalysen i Västbergs rapport föll RO-rening ut som den bästa lösningen 

medan ytvattenrening genom nanofiltrering faller ut som det tredje bästa lösningen i den här 

rapporten. Resultaten är någorlunda jämförbara eftersom RO-filtrering och nanofiltrering är snarlika 

tekniker och båda studierna är gjorda på områden med relativt liknande vattenförbrukning. Att det 

ändå blev en skillnad i resultaten kan förklaras med att Västberg hade lite annorlunda kriterier och 

undersökte andra systemalternativ än studien av Wikområdet. Baserat på Västbergs resultat samt 

resultatet i denna studie kan slutsatsen dras att rening av ytvatten med filtertekniker såsom RO eller 

nanofiltrering är relevanta metoder som har potential. 

 

Att ytvattenreningen valdes som ett andra vattenresursalternativ istället för infiltration trots att de har 

snarlika poäng beror på en rad anledningar. Främsta anledningen är att ytvatteninfiltration är betydligt 

mer platskrävande, vilket rimmar dåligt med kravet på estetiskt på den anrika marken. Dessutom är 

det ej säkert att det finns möjlighet att anlägga infiltrationsbäddar på Wik på grund av osäkerheter 

kring huruvida jordmånen har en passande kornstorlek. 

 
13 Vattensystem, företag, telefonsamtal 2020-05-08.  
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5.5 Recirkulation av gråvatten  

I litteraturen hittades ingen kostnad för systemet i Figur 10, men Noutsopoulos m.fl. (2018) menar att 

systemet är ekonomiskt gångbart. En mycket grov första uppskattning av kostnaden kan göras utifrån 

March et al. (2004) som installerade ett system för att återanvända gråvatten från bad och handfat till 

att spola toaletter i en hotellbyggnad, som rymmer 81 rum, på Mallorca, Spanien. Systemet bestod av 

filtrering med nylonfilter, sedimentation och desinficering med natriumhypoklorit. Åtta tankar 

nyttjades, den ena med volymen 4,5 m3 och de andra med den sammanlagda volymen om 4 m3. Där 

uppgick installationskostnaden till 17 000 euro (cirka 181 000 SEK) och driftkostnaden till 0,75 euro 

(cirka 8 SEK) per kubikmeter vatten. Systemet beräknades spara 1,09 euro (cirka 12 SEK) per 

kubikmeter vatten.  

Kostnaden för Wik uppskattas dock vara betydligt större. Dels används ett mer avancerat 

reningssystem med fler steg och systemet kräver både sandfilter och GAC-filter. För koagulering 

krävs kemikalier vilket medför en kostnad. Dessutom måste avloppsrören dras om så att gråvatten och 

svartvatten (vatten från WC) leds i separata rör. På Wik finns ca 200 toaletter (och, kan man anta, 

minst lika många handfat) och 150 duschar, vilket alltså innebär omfattande rördragning. Möjligtvis 

skulle man kunna ha flera reningssystem i olika byggnader, men då krävs inköp av flera 

reningssystem, plats för dessa och fler arbetstimmar för rengöring. Slutligen är studien av March et al. 

(2004) utförd år 2004 i Spanien, vilket förmodligen innebär att om arbetet skulle utföras idag i 

Sverige skulle kostnaderna bli betydligt högre.  

Idag saknar Europa gemensamma riktlinjer för gråvattenanvändning. En del europeiska länder har 

tagit fram egna riktlinjer för gråvattenanvändning, men det saknas ofta. I andra delar av världen, som 

bland annat USA, Japan, Australien m.fl., finns däremot tydliga riktlinjer för återanvändning 

(Noutsopoulos m.fl. 2018). Riktlinjer för återanvändning av gråvatten i Sverige har inte hittats. Ska 

system för återanvändning av gråvatten implementeras bör detta utredas ytterligare. 

Det finns många olika metoder, och kombinationer av metoder för att rena gråvatten. För metoder 

som är enklare (se exempelvis March m.fl. (2004)) riskeras smittspridning medan mer avancerade 

metoder som MBR, som är säkrare, istället blir dyra. Kostnadsuppskattning är överlag svårt för 

recirkulation av gråvatten då det finns mycket lite litteratur som behandlar kostnad. Det kommer att 

krävas omfattande rördragning på Wik för att separera toalett- och gråvattenavlopp, vilket medför en 

betydande kostnad. Analys av gråvattnet på Wik skulle bidra med viktig information om 

sammansättning och styrka, vilket är viktig information för att avgöra vilken typ av systemlösning 

som kan vara passande. I Sverige är återanvändning av gråvatten inte väldigt vanligt förekommande 

och framstår därför inte som ett förstahandsval för Wik, vilket också framgår av multikriterieanalysen. 

Även om den ligger ganska nära resultatet för RVI så är osäkerheten för recirkulation av gråvatten 

betydligt större (Tabell 8) och därför är RVI ändå ett bättre val. Andra betyg inom till exempel 

kostnad och genomförbarhet skulle kunna påverka systemets totalbetyg. Då lite information hittades 

är resultatet från multikriterieanalysen osäkert.  

5.6 Vattenbesparande tekniker 

Ett system med vattenbesparande tekniker är den näst bästa efter högtrycksspolningen av brunnarna 

enligt multikriterieanalysen, men eftersom att lösningen inte leder till en produktion av vatten behöver 

denna lösning kombineras med en vattenkälla om den ska implementeras. Tekniken beräknas 

teoretiskt spara upp till 21 % av vattenförbrukningen om alla enheter byts ut. Detta tal anses vara 
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högst teoretisk och i praktiken kommer troligtvis inte så mycket vatten att kunna sparas. Detta har 

dock tagits hänsyn till vid betygssättningen i metoden. Snålspolande perlatorer som blandar in luft i 

vattenstrålen, och därmed sparar vatten, är i dagsläget redan installerade Därför har dessa 

snålspolande kranar ej utretts i rapporten. 

 

I och med konferensanläggningen kan det förväntas att vattenförbrukningen ej ser ut som en 

genomsnittlig privatperson i Uppsala. Det är utefter fördelningen hos den genomsnittliga 

privatpersonen i Uppsalas förbrukning den teoretiska vattenbesparingen har beräknats. Eventuellt 

kommer vattenförbrukningen att vara annorlunda fördelad för att mer vatten går åt till exempelvis 

disk och tvätt på konferensanläggningen. 

5.7 Brunnar och lastbilar 

Brunnar och lastbilar fick ett relativt högt betyg, 73,6 %. En anledning till det höga betyget är att de 

kategorier som lösningen fick låga betyg i, exempelvis underhållskostnad och energianvändning, inte 

har hög viktning i multikriterieanalysen. Det kan därför spekuleras om att metoden eventuellt lade för 

lite vikt vid dessa kategorier, eller alternativt att ett större betygsspann kunde ha använts för att 

verkligen urskilja de metoder som var betydligt mindre lämpade än andra lösningar. Beställaren anser 

att det inte är en hållbar lösning att frakta vatten med lastbilar, så oavsett vad denna lösning får för 

poäng kan den inte rekommenderas.  

 

I och med att denna lösning är speciell gentemot de andra lösningarna har ett specialfall av metoden 

använts där installationskostnaden togs bort som ett kriterium med motivationen att den anses 

irrelevant för lösningen i och med att det inte sker någon installation. Därefter angavs den sedan 

istället i procent av dess nya maxpoäng. Detta anses vara mer representativt gentemot de andra 

lösningarna. En annan anledning att lösningen “brunnar och lastbilar” fick ett högt betyg kan vara att 

viktningsmetoden inte tar hänsyn till hur lösningen lönar sig ekonomiskt över tid.  

5.8 Multikriterieanalysen 

 

Trots vissa förbättringsmöjligheter i metoden för multikriterieanalysen kan den ändå anses ha gett ett 

välgrundat resultat. Metoden har använts i en liknande undersökning där vattenförsörjningen av 

Grislehamn undersöktes (Västberg 2014). Viktningen hade stor betydelse för vilket totalpoäng 

respektive lösning fick och därmed vad resultatet blev. Mycket tid lades därför på att välja rimliga 

viktningspoäng. Viktpoängen inspirerades av Västberg (2014) men bestämdes utifrån vilka kategorier 

och kriterier vi själva och vår beställare ansåg vara viktigast. Exempel för hur diskussionen gick till 

angående viktningen för kriterierna ges nedan. 

 

Bland kriterierna fick Smittorisk/otjänligt vatten högst viktningspoäng då detta är nödvändigt för att 

kunna använda vattnet. Detta styrks av att Västberg (2014) också gav högst viktningspoäng för detta 

kriterium. Kostnad (Inköpspris & Installation) fick betydligt högre viktningspoäng, 12,5 av 100, 

jämfört med motsvarande kategori i Västberg (2014), som hade 5 av 100. Anledningen var att 

beställaren ansåg att kostnaden var av stor betydelse. Lägst viktingspoäng gavs Estetik, även buller 

samt Smak & Lukt & Färg då dessa kriterier inte är avgörande för vattenförsörjningen. Dock kan 

Estetik, även buller anses av stor betydelse för just Wikområdet då detta är en anrik miljö och 

estetiska värden prioriteras högt. Vi valde dock ett lågt poäng då vi inte besitter någon insikt i hur 



 

38 

estetiken på området kan tänkas bedömas. Viktningen för de andra kategorierna och kriterierna valdes 

på liknande sätt med samråd från beställare och diskussion över hur viktig kriteriet ansågs vara för 

vattenförsörjningen. 

 

Eftersom att viktningen till stor del är avgörande för resultatet hade en annan viktning kunnat ge ett 

annat resultat. Det här gäller framför allt för de systemlösningar som fick ungefär lika slutpoäng, 

såsom ytvattenrening och infiltration av ytvatten. Då betyget Smittorisk/otjänligt vatten viktades så 

högt fick skillnaderna i betyg för de båda metoderna större betydelse än om kriteriet viktats lägre. Det 

här visar också att betygssättningen kan påverka slutresultatet. Även om betygssättningen hölls så 

objektiv som möjligt finns alltid ett element av subjektivitet på grund av den mänskliga faktorn. 

Viktningen i denna rapport är anpassad efter Wikområdet och en annan viktning bör göras om en 

liknande undersökning ska göras på ett annat område.  

 

En förbättringspunkt hos multikriterieanalysen är att ta in en tidsaspekt i kostnadskriteriet, en så 

kallad LCC (Life Cycle Cost). Vid en LCC sammanställs systemets totala kostnader och intäkter över 

dess livslängd. Därmed kan potentiellt en dyr lösning som håller länge få ett högre betyg än en billig 

lösning som håller en kortare tid.  

 

Fortsatta undersökningar för Wikområdet skulle också kunna vara att vidare undersöka viktningens 

betydelse för resultatet. Ytterligare kriterier i multikriterieanalysen hade kunnat analyseras såsom 

Flexibilitet för ombyggnad (Västberg 2014). System med exempelvis komponenter som är svåra att 

bygga om eller som kan rena en begränsad mängd vatten får då lägre betyg inom detta kriterium. 

Vidare undersökningar bör också göras angående kostnader, som i dagsläget är mycket osäker för de 

flesta systemlösningarna. Även andra kriterier skulle behöva undersökas noggrannare för att minska 

osäkerheten i resultatet. För en bättre osäkerhetsbedömning skulle ett sifferbetyg kunna delas ut efter 

hur osäker varje lösning är, så att lösningens totala osäkerhet presenteras tydligare. Siffervärden för 

alla betygsgränser skulle också kunna införas för att minimera den mänskliga faktorns betydelse i 

betygsättningen i multikriterieanalysen. Till exempel utgår delvis betygsgränserna för kriteriet Smak 

& Lukt & Färg från en uppskattning av grumligheten, men istället skulle siffervärden för turbiditeten 

utgöra gränserna. Ett annat exempel är för kriteriet Kemikalieanvändning där mängd klor i kg/m3 

skulle kunna användas i stället för en uppskattning av kemikalieanvändningen som i den här 

multikriterieanalysen (Tabell D1 i Bilaga D). 

6. Slutsats 

● Resultatet från multikriterieanalysen visar att högtrycksspolning av brunnar är den bäst 

lämpade lösningen att investera i på Wikområdet. Metoden är relativt billig och enkel att 

genomföra. Om högtrycksspolning av brunnarna fungerar som önskat kan det lösa hela 

vattenbehovet på området. Att testa denna metod som en första åtgärd rekommenderas.  

● Näst högst betyg i multikriterieanalysen fick vattenbesparande tekniker. Lösningen är dock 

inte en helhetslösning utan måste kompletteras med ett annat system. Det är däremot en bra 

metod för att minska mängden vatten som behöver tillföras. 

● Att köra vatten i lastbil till området och använda de tre redan existerande brunnarna med 

dagens kapacitet kom på tredje plats i multikriterieanalysen. Detta är däremot inte ett förslag 

som rekommenderas eftersom det inte är miljömässigt hållbart i längden och har avfärdats av 

beställaren sedan innan.  
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● Andra alternativ för att tillgodose vattenförsörjningen är ytvattenrening genom nanofiltrering 

samt konstgjord grundvattenbildning genom att infiltrera ytvatten. Dessa metoder har en hög 

kostnad, är något krångliga att installera och kräver underhåll. De är däremot beprövade 

metoder som har möjlighet att tillgodose hela vattenbehovet på området och kan vara ett 

nödvändigt system om högtrycksspolningen av brunnarna inte ger önskat resultat. En 

undersökning av markens infiltrationskapacitet på Wikområdet är nödvändig för att avgöra 

om konstgjord grundvattenbildning överhuvudtaget är ett alternativ.  

● Regnvatteninsamling och recirkulation av gråvatten hör till de mera obeprövade metoderna i 

Sverige och anses vara alltför kostnadskrävande att implementera på Wikområdet. System för 

recirkulation av gråvatten kan tänkas vara möjligt att installera vid nybyggnation men är inte 

lönsamt i redan befintliga byggnader då det kräver omdragning av vattenrörsystemet. I 

områden som saknar tillgång till havs- eller ytvatten kan metoderna däremot tänkas vara den 

enda lösningen.  

 

   Tabell 9: Summering av rekommendationer och slutsatser till beställaren. 

 Fördel Nackdel Kostnad  Utrymmes- 

krav 

Högtrycksspolning 

av brunnar 

Billigt och 

enkelt. 

Osäkert om 

den kommer att 

fungera. 

33 300 SEK 
― 

Vattenbesparande 

tekniker 

Sparar relativt 

mycket 

vatten. Enkel 

att installera. 

Dyrt, täcker 

maximalt bara 

ca 20% av 

behovet 

Produktkostnad ca  

1 200 000 SEK. ― 

Ytvattenrening, 

nanofiltrering av 

vatten från Ekoln 

Tillförlitlig 

vattenkälla.  

Dyrt. Mineraler 

kan behöva 

tillsättas för att 

få en god 

smak.  

Ca 900 000 SEK endast för 

nanofilter och UV-

kammare. Därefter 

tillkommer en kostnad för 

rördragning, frostskyddning 

av rör, osv. 

Renings- 

systemet kan 

placeras i 

nuvarande 

pumphuset.  
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Bilagor 

Bilaga A. Matlabskript för analys av nederbördsdata. 

%Script som analyserar väderdata från Uppsala. Ger total nederbörd för varje 

%månad, varje år från 2008-2019. 

 

data=table2array(vaderdatatillmatlab); %Gör den importerade datan från tabell till matris 

totmanad=zeros(12,12); %Skapar en nollmatris för alla medelvärden 

for k=1:12 %Iterationen upprepas för de 12 åren 

    if k==1 || k==3 || k==5 || k==7 || k==8 || k==10 || k==12 %Väljer ut de månader med 31 dagar 

        for i=1:12 

        j1=((i-1)*31)+1; 

        j2=j1+30; 

        a=sum(data((j1:j2),k)); 

        totmanad(i,k)=a; 

        end 

    else%Övriga månader 

        for i=1:12 

        j1=((i-1)*30)+1; 

        j2=j1+29; 

        a=sum(data((j1:j2),k)); 

        totmanad(i,k)=a; 

        end 

    end 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Script som skapar ett diagram med olika boxplots för nederbörden över 

%varje månad (inkluderar 12 års data och gör medelvärden på detta). 

A=table2array(tillboxplot); %Skapar en matris av de importerade datan 

B=A(:,2:13); %Skapar en ny matris som exkluderar den första kolumnen (bara månadernas namn) 

boxplot(B) %Plottar boxplottar över de olika månaderna 

title('Boxplot over manadernas nederbord sett over 12 ar') 

xlabel('Manader') 

ylabel('Nederbord [mm]') 
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Bilaga B. Regnvatteninsamling. 

 

Tabell B1. Den uppmätta arean för varje hus på Wikområdet. 
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Tabell B2. En bild av excelfilen som utför Ekvation 1.

 
 

 

Bilaga C. Karta över Wik. 

 
Figur C1: Karta över Wikområdet med nummer för alla byggnader.   
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Bilaga D. Metod för val av vattenförsörjningslösning.  

I Tabell D1 förklaras de olika kriterierna mer ingående. Här definieras även betygskraven för 

lösningen. Värdering är utformad så att en 5:a i betyg för lösningen ska vara de mest positiva, 

exempelvis billigast eller lägst risk för kontamination.  

 

Tabell D1.Valda kriterier med värdering till dessa samt betygskraven för lösningarna. Öppen hakparentes 

innebär att det är upp till, men inkluderar ej, värdet som står till vänster om hakparentesen. 

Kriterier Värdering & Betygsgrundande  

Smittorisk/otjänligt vatten 

Hur säker tekniken är mot att vattnet blir förorenat av 

mikroorganismer och/eller andra föroreningar som tungmetaller.  

Betyg 1: Stor risk 

Betyg 2: Viss risk 

Betyg 3: Måttlig risk 

Betyg 4: Låg risk  

Betyg 5: Minimal risk 

Smak, lukt & färg 

Hur tilltalade vattnet är att använda m.a.p. t.ex. klorsmak, färg 

och lukt.  

Betyg 1: Smakar illa / Luktar illa / Hög grumlighet 

Betyg 2: Smakar ganska illa / Luktar ganska illa / Ganska 

högrumlighet 

Betyg 3: Måttlig smak/Lukt/Grumlighet 

Betyg 4: Ingen betydande smak/Lukt / Grumlighet 

Betyg 5: God smak / Ingen lukt / Transparent  

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 

Värdering av hur säkert systemet är på att bidra med vatten. 

Värderingen bygger på risken för vattenbrist och på hur 

vattenkällan kommer påverkas långsiktigt.  

Betyg 1: Stor risk för vattenbrist  

Betyg 2: Risk för vattenbrist 

Betyg 3: Någon risk för vattenbrist 

Betyg 4: Osannolikt 

Betyg 5: Ingen risk för vattenbrist 

Andel metoden tillgodoser av 

behovet 

Hur stort bidrag vatten ger vattenresurslösningen (i  %)  i 

jämförelse med Wiks totala vattenförbrukning (30 𝑚3 / dygn) 

Betyg 1: [0 20[ 

Betyg 2: [20 40[ 

Betyg 3: [40 60[ 

Betyg 4: [60 80[ 

Betyg 5: [80 100] 

Kostnad (installation) 

Hur låg investeringskostnaden är för vattenförsörjningslösningen.  

Betyg 1: >1 000 000 kr 

Betyg 2: 700 000-1 000 000 kr  

Betyg 3: 300 000-700 000 kr 

Betyg 4:  50 000-300 000 kr 

Betyg 5: 0 - 50 000 kr 

Genomförbarhet (lagar, tid, 

expertis) 

Hur lätt det är att genomföra tekniken. Om tekniken finns 

installerad på Wik, exempelvis pumpar, rör och reservoarer 
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underlättar det genomförandet. Innovationshöjden och 

teknikmognaden för lösningen avslöjar om tekniken är 

genomförbar och bör därför tas till hänsyn. Värderingen bygger 

även på om lösningen innebär juridiska  

hinder och hur lång tid det tar att bygga upp systemet.  

Lösningen ska uppfylla alla kriterier för att få betyget. 

Betyg 1: Tar lång tid / Kräver juridiska tillstånd / Ny svår teknik  

Betyg 2: Tar tid / Kräver juridiska tillstånd / Avancerad teknik 

Betyg 3: Tar måttligt med tid / Kräver inga omfattande juridiska 

tillstånd / Relativt modern teknik krävs 

Betyg 4: Kort installationstid / Kräver inga tillstånd / Tekniken 

finns på marknaden 

Betyg 5:  Kort installationstid / Kräver inga tillstånd / Innovativ 

teknik / Kan utnyttja befintlig teknik 

Kostnad (underhåll) 

Värdering av underhållskostnaden för vattenförsörjnings- 

lösningen. Underhållskostnader beror på hur ofta systemet 

behöver ex tillsyn. Systemlösningarna jämförs med varandra för 

att betygsättas.  

Uthållighet 

Värdering av systemets förväntade livslängd med inräknad risk 

för haveri. 

Betyg 1: <5 år  

Betyg 2: 5-10 år 

Betyg 3: 10-15 år 

Betyg 4: 15-20 år 

Betyg 5: >20år  

Energi-/bränsleanvändning 

Värdering av hur mycket energi systemet kräver. 

Betyg 1: > 100 kW (max belastning för luftledningarna) 

Betyg 2: Kräver el och bränsle (ex bensin)  

Betyg 3: Måttligt med energi/bränsle 

Betyg 4: Lite energi/bränsle 

Betyg 5: Ingen energi/bränsle 

Kemikalieanvändning 

Värdering av hur stor kemikalieanvändning systemet kräver, 

exempelvis klor. 

Betyg 1: Kräver miljöfarliga kemikalier i stora kvantiteter 

Betyg 2: Kräver kemikalier i stora mängder 

Betyg 3: Kräver kemikalier i liten mängd 

Betyg 4: Kräver mycket lite kemikalier 

Betyg 5: Kräver inga kemikalier 

Utrymmeskrav 

Värdering av hur mycket nytt utrymme systemet behöver. 

Exempelvis om en ny byggnad måste byggas eller en 

vattenreservoar behövs.  

Betyg 1: > 30 𝑚3/  𝑚2ovan jord 

Betyg 2: >30 𝑚3/  𝑚2 under jord  

Betyg 3: 10 - 30  𝑚3/  𝑚2 

Betyg 4: < 10 𝑚3/ 𝑚2ovan jord 

Betyg 5: < 𝑚3  / 𝑚210 under jord 

Estetik Värdering av hur väl vattenlösningen passar in på Wikområdet 



 

49 

med tanke på Wiks natursköna omgivning med slott och 

Natura2000-område. Hänsyn tas även till buller från systemet.  

 

Betyg 1: Förstör Wiks helhetsbild (ex stora tankar) 

Betyg 2: Passar inte in i en anrik miljö 

Betyg 3: Lösningen syns, men är nödvändigtvis inte störande 

Betyg 4: Lösningen syns inte 

Betyg 5: Lösningen förskönar Wik 
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Bilaga E. Betygsmotivering för de olika lösningarna. 

Betygsmotiveringarna för de olika systemalternativen presenteras nedan. Betyget motsvarar hur bra 

systemet uppfyller respektive kriterium där 5 är högst och 1 lägst betyg. Färgkodningen förklarar hur 

välgrundat betyget är. Grön färg motsvarar att betyget är välgrundat med tillförlitliga referenser, 

orange färg innebär att betyget är någorlunda välgrundat med referenser och röd färg innebär att 

betyget grundar sig på kvalificerade uppskattningar. Ett streck innebär att ett betyg för kriteriet inte 

anses relevant.  

 

Tabell E1. Motivering av betygen för högtrycksspolning av brunnar. 

HÖGTRYCKSSPOLNING AV BRUNNAR 

Kriterier  Betyg Motivering 

Smittorisk/otjänligt vatten 

5 Det redan existerande systemet i vattenverket skulle 

användas vilket inte har haft något problem med 

smittorisk/otjänligt vatten. 

Smak & Lukt & Färg 
4 På grund av hög klorhalt i vattnet finns en risk för att 

vattnet ska smaka lite klor. 

   

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 

3 I och med att brunnarna tidigare har haft en historia av 

att ge en otillräcklig mängd vatten  ges en 3:a. Efter 

högtrycksspolning anses inte risken vara stor, så att den 

förtjänar en 2:a dock. 

Andel metoden tillgodoser av 

behovet 

5 Om högtrycksspolningen av brunnarna är lyckad bör 

de tre brunnarna tillsammans komma upp i önskad 

kapacitet. 

   

Kostnad 

5 33 300 SEK i kostnadsförslag från företaget Spoljocke. 

I sammanhanget definitivt en av de billigare 

lösningarna. 

Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 

4 Brunnarna finns redan installerade på Wik tillsammans 

med korrekt vattenverk. Det enda som skulle krävas är 

att kontakta en firma som utför arbetet. Anledningen 

till att det inte når en 5:a är den låga 

innovationshöjden. 

   

Kostnad(drift) 

4 0 SEK i tillskott. Givetvis finns den redan existerande 

underhållskostnaden, så därför ges inte betyget 5 för att 

det finns en viss underhållskostnad. 

Uthållighet 
1 Vid samtal med en firma (spoljocke) gavs 

informationen att högtrycksspolning kan behöva göras 
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var 3-5:e år. Detta går under <5 år och därmed ges 

betyget 1. 

Energianvändning 

4 Högtrycksspolningen av brunnarna kräver väldigt lite 

energi och bränsle men att hålla igång vattenverket 

kräver en del energi, därför ges betyget 4. 

Kemikalieanvändning 
4 Vattenverket använder sig av en liten mängd klor för 

att rena brunnarna på Wik. 

   

Utrymmeskrav 
5 Ingen extra tillbyggnad krävs, därför <10 m2 under 

jord. 

Estetik 

4 Lösningen syns inte jämfört med det är nu, men den 

förskönar inte Wik vilket krävs för betyg 5, alltså ges 

betyget 4. 

 

 

Tabell E2. Motivering av betygen för regnvatteninsamling. 

REGNVATTENINSAMLING 

Kriterier  Betyg Motivering 

Smittorisk/otjänligt vatten 

3 Reningen för RVI beräknas vara tillräcklig, men 

ytterligare reningssteg skulle kunna göra vattnet renare. 

Risk för kontaminering från fågelspillning och risk för 

mikroorganismers tillväxt i systemet 

Smak & Lukt & Färg 

3 Kan smaka lite klor. Regnvatten smakar väldigt lite, då 

det inte innehåller mineraler som kalcium och 

magnesium (WHO 2011). Åtgärdas vid blandning med 

brunnsvatten.  

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 2 Vid perioder med lite nederbörd förväntas vattenbrist 

Andel metoden tillgodoser av 

behovet 

2 RVI förväntas kunna producera ca 7,7 kubikmeter per 

dag i medelvärde över året, Wiks dagliga förbrukning 

är ca 30 kubikmeter.  

Kostnad (installation) 

1 Tak (Städa och spola rent): 400 000 SEK (Lundgren 

Takvård 2020) 

Stuprännor o stuprör: - 

Rör/ledning: - 

Magasin & Tank: 800 000 kr. Se avsnitt 5.1. 

snabbfilter: 2300 (jem & fix) 

UV: 17 000 (VVS butiken) 

Konsult: - 

Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 
3 RVI är inte alltför avancerat men inte utvecklat i 

Sverige.  

Kostnad (underhåll) 2 Flockning: Dyr, krävs drift för tillsättning av 
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kemikalier.  

Rening av magasinet. 

Backspolning av snabbfiltret. 

Regelbunden takunderhållning. 

Uthållighet 4 Uthålligt system 

Energianvändning 4 UV-behandling, pumpar,    

Kemikalieanvändning 2 Klor, flockningskemikalier 

Utrymmeskrav 2 Magasin + tank ~ 140 𝑚3 

Estetik 
5 Installation av plaststuprör beräknas inte påverka Wiks 

utseende. Att rena taken väntas göra Wik finare.  

 

 

Tabell E3. Motivering av betygen för konstgjord grundvattenbildning. 

KONSTGJORD GRUNDVATTENBILDNING 

Kriterier  Betyg Motivering 

Smittorisk/otjänligt vatten 

4 Rening för infiltration av ytvatten kan beräknas vara 

tillräcklig. Risk finns att infiltreringen inte går 

tillräckligt långsamt.  

Smak & Lukt & Färg 

3 Det infiltrerade vattnet kommer ej ha samma karaktär 

som det naturliga grundvattnet utan troligen vara 

mjukare. Mg och Ca kan behöva tillsättas för att ge 

samma karaktär. Vattnet kan smaka klor pga 

tillsättningen. Färg bör vara ok.  

   

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 5 Vattnet i Ekoln kommer aldrig sina. 

Andel metoden tillgodoser av 

behovet 

5 Infiltreras tillräckligt mycket ytvatten täcks hela 

behovet.  

   

Kostnad (installation) 

1 Kontaktktfilter + kolfilter: 720 000 SEK 

Bassäng för infiltration: 300 000 SEK 

Gräva markbrunn: 57860+14465 SEK i moms 

Konsultfirma: - 

*Totalpris: 1 092 325 

Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 

3 Det behövs en undersökning för att bestämma om 

jordens kornstorleksfördelning är tillräcklig samt var 

bassängen och markbrunnen ska placeras.  
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Kostnad (drift) 

3 Kontaktfilter: Väldigt lågt underhåll. Filterbäddens 

rörelse bör kontrolleras cirka en gång i veckan.  

Kolfilter: Det aktiva kolet bör bytas ut var tredje till var 

femte år.  

Infiltrationsbädd: Sanden behöver bytas ut då den blivit 

igensatt. Hur ofta beror på vattenkvaliteten.  

Uthållighet 5 Beräknas hålla länge, mer än 20 år. 

Energianvändning 3 Kräver el till pump och kontaktbädden. 

Kemikalieanvändning 
3 Polyaluminiumklorid används för fällning, lut för att 

justera pH + klor för desinfektion 

   

Utrymmeskrav 
3 Bassängen beräknas uppta 12,5 m2, därutöver 

tillkommer plats för kontaktbädden.  

Estetik 

3 Lösningen syns men är nödvändigtvis inte störande. 

Kontaktbädden är 5 m hög och behöver stå utomhus 

om utrymme inte finns inomhus.  

*Andra saker som kan kosta men inte är medräknat i priset är kostnad för utredning av bästa 

plats för infiltrationsbassängen, värmeisolering för pump och ledningar, eventuellt byta ut 

ledningar, sand till kontaktbädden och bassängen samt installationskostnader. Dessa 

kostnader är svåra att uppskatta och tas inte med. 

 

 

Tabell E4. Motivering av betygen för ytvattenrening. 

YTVATTENRENING MED NANOFILTRERING 

Kriterier  Betyg Motivering 

Smittorisk/otjänligt vatten 
3 Vattenkvaliteten i Lårstaviken kan variera för olika 

årstider.  

Smak & Lukt & Färg 3 Förvänats ha samma kvalitet som RVI 

   

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 5 Vattnet i Ekoln kommer aldrig sina.  

Andel metoden tillgodoser av 

behovet 

5 Renas tillräckligt mycket ytvatten täcks behovet.  

   

Kostnad (installation) 

2 Ombygnad av bevattningssystem: - 

Nanofilter: Ca 850 000 SEK 

UV-kammare: 17 000 SEK 

pump och  hydrofor: - 

nedgrävd ledning: - 

Konsult: - 
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Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 

4 Beprövad metod. Behövs ansökan om ändrad 

vattenanvändning. Krävs provtagning av vattnet innan 

användning.  

 
  

Kostnad (drift) 3 Rening av filter. Utbyte av filter och lampor.  

Uthållighet 4 Nanofiltret är byggt för att hålla. 

Energianvändning 

3 Måttligt med energi går åt. 

Nanofiltret kräver 1,25 kW, vilket inte kommer 

överbelasta det nuvarande elnätet på 100 kW.  

Kemikalieanvändning 4 Inga kemikalier används förutom klor 

   

Utrymmeskrav 4 Systemet tar endast plats i pumphuset 

Estetik 4 Systemet syns inte utifrån. Kan skapa buller.  

 

Tabell E5. Motivering av betygen för recirkulation av gråvatten. 

RECIRKULATION AV 

GRÅVATTEN  

 

Kriterier Betyg 
Motivering 

Smittorisk/otjänligt vatten 3 

Även om systemet skall rena gråvattnet till god 

kvalitet finns en risk för bakterietillväxt vid 

lagring. 

Smak, lukt & färg 3 Vattnet kommer att ha viss turbiditet 

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 3 

Gråvattenproduktionen varierar över dygnet. 

Gråvattnet kan lagras i tankar, men man vill 

undvika lång  lagring för att minska risken för 

mikrobiell tillväxt. Viss risk för brist finns alltså. 

Andel metoden tillgodoser av behovet 2 

Enligt studier kan gråvatten leda till att ca 30 % 

av vattenförbrukningen sparas, men då bara ca 20 

% av vattenförbrukningen i Sverige går åt till 

toalettspolning är det inte sannolikt att man 

skulle spara så pass mycket. 

Kostnad (installation) 1 

Kostnaden är förmodligen hög, då omfattande 

omdragning av rör krävs och systemet skall 

köpas och installeras. 

Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 2 

Det kommer ta tid att genomföra rördragning och 

installation av tank och reningssystem. Dessutom 

är återanvändning av gråvatten inte så vanligt i 
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Sverige, så experthjälp kan vara svårt att få tag 

på. 

Kostnad (underhåll) 2 Kräver tillsyn och rengöring samt kemikalier.  

Uthållighet 2 Mycket svårt att uppskatta.  

Energi-/bränsleanvändning 4 
Förutom pumpar kräver systemet ingen tillförsel 

av energi. 

Kemikalieanvändning 3 

Kräver kemikalier för koagulering och eventuellt 

klor om den metoden för desinficering väljs. 

Utrymmeskrav 3 

Med hänsyn till att systemet behöver tankar samt 

plats för systemet i sig uppskattas platskravet till 

10 - 30 m3/m2. 

 

Estetik 4 
Systemet borde kunna byggas in, men finns viss 

risk att tankarna syns. 

 

Tabell E6. Motivering av betygen för vattenbesparande resurser. 

VATTENSPARANDE RESURSER 

Kriterier  Betyg Motivering 

Smittorisk/otjänligt vatten 5 Ingen större risk än nuvarande lösning. 

Smak & Lukt & Färg 

4 Teknikerna kommer inte att inverka på lukt eller färg 

hos vattnet, men eftersom den fortfarande använder 

vatten från brunnarna finns det risk för smak och lukt 

från klor. 

   

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 

5 Vattenbesparande resurser är visserligen inte en 

vattenkälla, men tekniken anses tillförlitlig och 

kommer alltid att bidra till att spara vatten. 

Andel metoden tillgodoser av 

behovet 

1 Metoden sparar enligt beräkningar 21 % av vattnet, 

men det är i allra bästa fall. Det mer  realistiska spannet 

är mellan 0 % till 21 %.  

   

Kostnad 

1 5980 SEK*200st[antal toaletter] =1196000 SEK 

199 SEK*150st[antal duschar]=29850 SEK 

Total kostnad: 1 225 850 SEK 

Siffrorna på antalet toaletter och duschar är hämtade 

från receptionen på Wik. 
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Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 

5 Enkelt att genomföra, bara att byta ut redan existerande 

toaletter och duschar. Dessutom en viss 

innovationshöjd vilket ger betyget 5. 

   

Kostnad(drift) 

5 Ingen till liten kostnad. När de väl är installerade är det 

väldigt lite underhåll som krävs (förutom eventuella 

reparationer). 

Uthållighet 
2 En uppskattad livslängd på tekniken innan reparation 

eller ersättning krävs är 5-10 år. 

Energianvändning 5 Kräver ingen energi eller bränsle. 

Kemikalieanvändning 5 Kräver inga kemikalier 

   

Utrymmeskrav 5 Kräver inget ytterligare utrymme. 

Estetik 4 Lösningen syns inte men förskönar inte heller Wik. 

 

Tabell E7. Motivering av betygen för redan existerande brunnar kompletterat med att köra lastbilar med vatten 

till Wikområdet. 

LASTBIL + BRUNNAR 

Kriterier  Betyg Motivering 

Smittorisk/otjänligt vatten 
5 Metoden har använts tidigare utan risk för 

smittorisk/otjänligt vatten. 

Smak & Lukt & Färg 
4 Får inte en 5:a pga kloret i vattnet som riskerar att ge 

en viss smak. 

   

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 

4 Det är väldigt osannolikt att en kombination av brunnar 

och lastbilar skulle ge risk för vattenbrist. Men om 

exempelvis brunnarna helt sinar skulle lastbilarna få 

svårt att klara hela försörjningen. 

Andel metoden tillgodoser av 

behovet 

5 Om det körs dit tillräckligt med vatten. 

   

Kostnad 
- Eftersom det inte är något som installeras finns inga 

installationskostnader. 

Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 

4 På grund av att det är ingen installationstid och det 

kräver inga tillstånd och tekniken finns på marknaden. 

Ingen innovationshöjd, därför uppnås ej betyg 5. 
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Kostnad(drift) 

1 21400 SEK i månaden i genomsnitt, men kan uppgå till 

ca 60 000 SEK. Baserat på fakturor från tidigare 

tillfällen. 

Uthållighet 

1 Region Uppsala vill inte ha kvar denna lösning och den 

kommer fasas ut inom en snar framtid. Därför har 

betyget 1 getts till lösningen i samråd med beställare 

Marcus Nystrand. 

Energianvändning 
2 Det kräver el för vattenverket och bensin för 

lastbilarna. 

Kemikalieanvändning 4 Kräver en liten mängd klor i vattenverket. 

   

Utrymmeskrav 

4 Visserligen kräver inte lastbilarna att något nytt byggs, 

men när den kommer och lämnar vatten kräver den 

plats. 

Estetik 
2 Lastbilen “passar inte in i en anrik miljö” när den 

lämnar vatten. 

 

Bilaga F. Ytvattendata för Lårstaviken  

I Tabell F1 presenteras statusen på vattnet i Lårstaviken utifrån kvalitetskrav. Dessa data behövs för 

att analysera om ytvattnet kan utnyttjas som vattenförsörjning i Wikområdet. 

 

Tabell F1. Miljökvalitetsnorm över Lårstaviken, Mälaren. Statusen inom olika kvalitetsnormer i Lårstaviken är 

färgkodad. Källa: VISS (uå). 

Ekologisk status   

Kvalitetskrav (m.a.p övergödning)  God ekologisk status 2027 * 

Kemisk ytvattenstatus  

Kvalitetskrav  God kemisk ytvattenstatus 

Undantag - Mindre stränga krav:   

- Bromerad difenyleter ** Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 

- Kvicksilver och kvicksilverföreningar *** Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 

 

* God ekologisk status till 2027 om åtgärder genomförs. 

** Halten PBDE (Polybromerade difenyletrar) överskrids i fisk. Den höga PBDE-halten beror på 

luftföroreningar som genom nederbörden tillsätts vattnet.  

*** Halten Hg (Kvicksilver) överskrids i fisk. Den höga Hg-halten beror på luftföroreningar som 

genom nederbörden tillsätts vattnet.  
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Den kemiska ytvattenstatusen för Lårstaviken uppfyller “God kemisk ytvattenstatus”, med två 

undantag: bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Enligt VISS (uå) kan dessa 

krav bortses, det framgår i Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter.  

I Tabell F2 presenteras en statusklassning över Lårstaviken som bygger på tabeller från VISS (uå). 

 

Tabell F2. Statusklassning över Lårstaviken i Mälaren med faktorer till vad som avgör statusen. Hela tabellen 

bygger på data från VISS (uå). 

Ekologisk status  Tot-P, klorofyll a (växtplankton), makrofyter, 

svämplanets** struktur och funktion runt sjöar 

Måttlig 

Tillkomst/Härkomst - Naturlig 

Kemisk status Miljögifter: Hg, PBDE*, Tributyltennföreningar Uppnår ej God 

*Polybromerade difenyletrar  

** Svämplan är en yta av sediment som ibland blir översvämmad.  

 

Den ekologiska statusen bedöms vara “måttlig” enligt VISS (uå) då “näringsämnensparametrarna har 

klassats till sämre än god för minst en av parametrarna”. De parametrar som har klassats till sämre än 

god enligt VISS anges i mittenkolumnen i Tabell F2.  

 

Tabell F3. Halter uppmätta i Lårstaviken från sidan Miljödata MVM av SLU (2019), och gränsvärden från 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (Svenskt Vatten 2016). Data för alla ämnen finns inte med i 

tabellen.  

Ämne Halt i Lårstaviken Gränsvärden för dricksvatten  

Kväve (NO2+NO3-N) 756 (µg/l N) -  

TOC 12,2 (mg/l C) Fastställs av  

kontrollmyndigheten 

siktdjup 1,9 m -  

kalcium  51 (mg/l) 100 (mg/l Ca) 

pH 7,96 -  

Järn - 0,200 (mg/l Fe) 

magnesium 7,8 (mg/l) 30 (mg/l Mg) 

natrium 18 (mg/l) 100 (mg/l Na) 

konduktivitet (Kond_25) 39,4 (mS/m) (19,2 °C) 250 (mS/m) 

klor 26 (mg/l) 100 (mg/l Cl) 

Kvicksilver - 1,0 (μg/l Hg) 

Tributyltenn föreningar 2,1  µg / kg TS * (i sediment) 1,6 µg / kg TS * (i sediment) 

* (VISS uå) 
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Halterna i Tabell F3 kommer från Miljödata MVM som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. 

Mätningen är gjord augusti 2019. Tabell F3 innehåller bara de ämnen som har tillgänglig data. Det 

betyder att en del relevant data som behövs för att säkerställa kvaliteten i Lårstaviken kan saknas.  

 

Enligt VISS (uå) finns de höga halterna av Hg och PBDE i fiskarna. Alltså är det inte säkert att de 

höga halterna finns i vattnet utan att Hg ansamlas i predatorer. Vidare undersökningar bör göras för att 

fastställa om halterna i vattnet är skadliga. I Tabell F3 kan det också avläsas att gränsvärdena för 

tributyltenn föreningar överskrids, annars framgår det inte att det finns för höga halter av andra 

föroreningar i vattnet enligt Tabell F3. Enligt Tabell F2 kan det också utläsas att den ekologiska 

statusen är måttlig på grund av mängden fosfor, klorofyll, makrofyter i vattnet och svämplanets 

struktur. Detta kan bero på att reningsverket på Wikområdet, som släpper ut avloppsvatten i 

Lårstaviken, inte renar vattnet från fosfor. Fosfor är ofta en bidragande faktor till övergödning i 

vattendrag. Tabell F1 visar dock en prognos att den ekologiska statusen kan kategoriseras som god år 

2027 om åtgärder genomförs.  

 

Sammanfattningsvis kan det utläsas av Tabell F1-F3 att de primära föroreningarna som finns i 

Lårstaviken är kvicksilver, PBDE och tributyltenn, samt måttliga halter av organiskt material. För att 

rena vattnet från dessa föroreningar behöver insatser göras. Herbert14 menar dock att det inte är några 

problem för dricksvatten. 

 

I avsnitt 2.5 beskrivs olika exempel på ytvattenrening. Stockholm Vatten och Avfall (2016) tar vatten 

från Mälaren, till vilken Ekoln mynnar. Det är därför rimligt att tänka att det förekommer liknande 

föroreningar i Mälaren som det gör i Lårstaviken och om det är möjligt kanske samma åtgärder som 

görs av Stockholm Vatten och Avfall även genomföras i vattnet i Lårstaviken.  

 
14 Roger Herbert, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; 

Hydrologi, Zoom-möte 2020-05-08 

https://katalog.uu.se/english-orginfo-with-disabled-nicerui-in-swedish/?orgId=X35:36
https://katalog.uu.se/english-orginfo-with-disabled-nicerui-in-swedish/?orgId=X35:36
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Arbetstider 
Vi jobbar 09–17, med pauser när man själv behöver/känner att det är rimligt. Tiden är               
justerbar så man kan välja att flexa. Om arbetsbördan är låg/hög förändrar vi tiderna. Vi har                
återsamling och kanske fika vid 10. Även lunch 12-13.15. Man ska kunna ta ledigt vid behov.                
Vi jobbar INTE på helger och röda dagar, utom vid panik.  
 
Teambuilding 
Vi ska ordna minst ett teambuilding-tillfälle under projektet. En idé är att cykla ut till Wik en                 
helgdag.  
 
Arbetsstruktur 
Vi använder Zoom som primär mötesplats p.g.a Coronakris. Detta kan förändras i framtiden.             
Vi kommer strukturera mer noggrant när vi vet hur vi ska jobba och vad vårt syfte,                
frågeställningar och metod är.  
 
Möte 
Projektgruppsmöte hålls på måndagar kl 09.15 och då uppdateras också ärendeloggen och            
rapportloggen om det inte gjorts under föregående vecka. Mötet utgår från mallen på             
Studentportalen. Under möte med handledare och beställare tar ständige sekreterare Walter           
anteckningar som sedan sammanfattas i nästa projektgruppsmötesrapport. 
 
Förväntningar 
Vi förväntar oss att alla kommer i tid till utsatta möten. Alla ska försöka hålla de utsatta                 
timmarna och annars flexa. Vi ska ha öppen kommunikation om arbetsförloppet. Vi förväntar             
oss att vi kan prata med varandra på ett konstruktivt sätt vid konflikter. Man ska göra de                 
uppdrag man tagit på sig. Vid behov ska man be om hjälp med sitt uppdrag och den som är                   
klar och inte har något annat för sig ska då hjälpa till.  
 
Team-roller 
Gruppledare, Katja: Kollar så att alla håller sina deadlines och gör det de ska göra. Håller                
koll på info-dokumentet, ärendeloggen och rapportloggen. Kallar till möten. 
 
Kommunikationsansvarig, Eleonora: Anordnar Zoom-möten och sköter mail- och        
telefonkontakt med handledare och beställare. Vid frågor till t.ex. experter ansvarar           
respektive person. 
 
Ständig sekreterare, Walter: För anteckningar vid möten. 
 
Tidsplansansvarig, Linnea: Har ansvar för att tidsplanen hålls uppdaterad och följs,           
tillsammans med gruppledare.  
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Sammanfattning 

Wik är ett område utanför Uppsala. På området finns ett slott och en folkhögskola. Sedan               
2018 har brunnen på området sinat och tillgodoser inte längre Wiks vattenbehov. I detta              
projekt, beställt av Region Uppsala tillsammans med STUNS Energi, undersöks vilka möjliga            
vattenhushållningslösningar som finns för området. Intressanta aspekter är kostnad för          
installering, drift och underhåll samt hållbarhet. Genom litteraturstudier och information från           
ansvariga på Wikområdet sammanställs en slutrapport där den bästa lösningen för           
vattenhushållningen i Wik redovisas. Projektet fortlöper fram tills sommaren.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Inledning & Bakgrund 

Wikområdet ligger vid Lårstaviken, sydväst om Uppsala. På området ligger ett slott, en             
folkhögskola och ett konferenshotell samt ett antal bostäder för personal. Sedan den varma             
sommaren 2018 har området problem med vattenförsörjningen, då brunnen som tillgodosett           
hela området med vatten har sinat. För att tillgodogöra vattenbehovet har därför vatten sedan              
dess transporterats till Wik med lastbil. Nu används också grannfastighetens brunn som            
komplement. Det är inte en hållbar lösning på grund av de stora transportkostnaderna och              
miljöaspekten med koldioxidutsläpp från lastbilarna samt att användning av         
grannfastighetens brunn inte är en långsiktig lösning. Nu vill Region Uppsala säkerställa            
Wikområdets vattenförsörjning och har därför, tillsammans med STUNS Energi, beställt en           
utredning av de tekniskt möjliga alternativen för vattenförsörjningen.  

Studien utförs i form av ett kandidatarbete av Linnea Svärd, Lovisa Nilsson, Maja Sellergren,              
Walter Cassel, Eleonora Nordenås och Katja Nordström. 

Syfte & Mål  

Syftet med detta projekt är att analysera möjliga tekniska lösningar för att öka             
vattentillgången och minska vattenförbrukning i Wikområdet. Målet är att ta fram den mest             
hållbara lösningen med avseende på de relevanta faktorerna som presenteras i           
frågeställningen.  

Frågeställning  

Hur kan det hushållas med vattnet på Wikområdet? Vilka relevanta tekniska lösningar och 
metoder finns? Vilka för- och nackdelar har lösningarna med avseende på faktorer inom 
vattenkvalitet, vattenkvantitet, installation, underhåll och områdespåverkan? Vilken lösning 
är bäst lämpad för Region Uppsala att investera i? 

Metod 

För att besvara frågeställningarna kommer en förstudie genomföras genom att söka           
information på olika databaser för att få en bra överblick över olika lösningar. En annan del                
av förstudien är att få kontakt med ansvariga personer på Wik slott samt andra som sitter på                 
information och data om vattenhushållningen på Wikområdet. Resultatet av studien          
presenteras i arbetsrapporter vilka benämns L-rapport, dessa sammanställs sedan i en större            
rapport, också kallad G-rapport, som namnges “Förstudie”. För att ta fram önskad            
information ur databaser används sökord. Några exempel på relevanta sökord samt hur de             
används i databasernas sökmotor presenteras nedan:  

● “rain water” AND (collect* OR gather)  
● “Natura 2000” AND pipe* 



 

● “drilling well” OR “well drilling” AND (deeper OR expand) 
● “water quality” AND (Uppsala OR Ekoln). 

Andra avgränsningar som kan göras i informationssökningen är exempelvis att bara ta med             
rapporter från de senaste 50 åren och endast ta med rapporter som är peer reviewed eller är                 
skrivna av en seriös källa.  

För att kunna ta fram den mest hållbara lösningen behöver en metod konstrueras för detta. Då                
olika kriterier är av olika betydelse kommer ett system skapas där lösningarna betygsätts             
inom flera kriterier. Sedan kommer betygen viktas med viktningspoäng och till sist beräknas             
den slutgiltiga poängen.  

När förstudien är avslutad påbörjas sammanställning och analys av kvalitativ och kvantitativ            
data. Exempel på data som insamlas är nederbörds- och temperaturdata, takarea,           
vattenanvändningsstatistik och vattenkvalitetsdata från Ekoln samt information om brunnar.         
Den erhållna datan analyseras och nödvändiga beräkningar utförs. Därefter skrivs          
slutrapporten, vilken utvärderar och jämför de olika tekniska lösningarna som har undersökts            
under förstudien och den mest lämpade lösningen presenteras.  

Tidsplan  

Tidsplan Wik  
 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1joyCLwu5uaMpcDnqmr2Lhb6TWud7Sty7-N0w86RCdT4/edit?usp=sharing
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Datum och tid: 2020-04-22, kl 15.30  
Plats: Zoom 
Närvarande: Walter, Linnea, Katja, Elle, Lovisa och Maja 
 
Läget idag 
Alla utom Katja har varit på studiebesök på Wik-området måndagen den 20/4. Rundvandring 
hölls av Mikael, VVS-ingenjör på Region Uppsala. Fotografier och anteckningar togs.  
 
Elle: Är klar med arbetsrapport om brunnar. Har ringt till Spoljocke för att undersöka att 
utföra högtrycksspolning i brunnar på Wik. Tycker det var ett lyckad studiebesök. Har tagit 
emot telefonsamtal med STUNS.  
 
Katja: Är klar med arbetsrapport om recirkulation av gråvatten.  
 
Maja: Har avslutat arbetsrapport om hur man renar sjövatten genom infiltration, tillsammans 
med Lovisa. Har även fått klart en arbetsrapport om själva studiebesöket till Wik. 
 
Lovisa: Har samarbetat med Maja och skrivit samma rapporter.  
 
Linnea: Har skrivit arbetsrapport om regnvatteninsamling med Walter. Är inte klar än. 
 
Walter: Har skrivit arbetsrapport om regnvatteninsamling med Linnea. Är inte klar än.  
 
Till nästa möte 
Maja ansvarar för att de lediga medlemmarna (Elle, Lovisa och Katja) ska skriva en till 
L-rapport om RO-filter och övriga reningsmetoder. Klart till torsdag kväll. 
 
Walter och Linnea ska skriva klart sin L-rapport. Klart till Torsdag kväll. 
 
Alla arbetsrapporter ska vara klara samt Lovisa och Maja ska skriva ihop förstudien.  
Uppdatera mötesstrukturen och uppdragsbeskrivning i en A-rapport. Katja är ansvarig.  
 
Linnea och Katja definierar våran metod som använts i förstudien. De ska även bestämma 
den metod som ska användas för att svara på våra frågeställningar och uppfylla syftet.  
 
Använd mall till projektgruppsmöten framöver.  
 
Nästa möte 
Datum och tid: 2020-04-27, kl. 09.15. Förslagsvis samma tid varje vecka framöver.  
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Tid: 2020-04-27 kl 9.25 
Plats: Zoom 
 
Närvarande: Alla i gruppen  
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

Marcus Wallin har svarat ang. möte. I morgon kl. 14.00 
 
 
 

2) Lägesrapport 
Alla är klara med sina delar till förstudien. Förstudien är också klar.  
 
Katja och Linnea har börjat definiera metoden men är ej klara än. Har även börjat på PPT 
till presentation på onsdag.  
 
Walter och Eleonora behandlar och samlar in data.  
 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Dataanalys av regnvatteninsamling, hustaksarea: Walter 
 
Nederbördsdata: Eleonora  
 
Maila förstudie till Nystrand: Eleonora 
 
Vattensparande metoder: Eleonora 
 
Uppdatera tidsplan: Linnea 
 
Uppdatera projektplanen med metod om hur vi bestämmer den bästa lösningen för Wik 
samt metod om hur vi söker: Katja 
 
Gör klart PPT innan onsdag och förbered presentation: Linnea och Katja. 
 
Skriva klart L-rapport om RO-filter: Lovisa 
 
Påbörja mini-litteraturstudie: Maja, Lovisa och Katja. Alternativt den som blir klar först.  
 

 
 
 
 
 



 
 

4)   Till nästa gång 
 
Tid och datum för nästa möte: Måndag 4/5 kl 9.15. Alla deltar. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Walter  
 
 
Justeras 
Eleonora  
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På tisdagmorgonen kl 9:30 hölls ett möte med Marcus Nystrand som är beställare av 
Kandidatarbetet “Vattenhushållning”. Mötet var avsett för att kunna ställa frågor till Marcus 
angående Wik, diskutera förstudien samt att diskutera metoden för val av “bästa” lösning.  
 
Marcus Nystrand tyckte att förstudien var bra, han undrade var alla siffror och beräkningar 
var i förstudien. De kommer i slutrapporten svarade Wikgruppen.  
 
Metoden för bestämning av “den bästa” lösningen för Wik presenterades. Dess uppbyggnad 
bygger på viktning av olika kriterier. Den lösning för vattenhushållningen på Wik med flest 
poäng vinner. Marcus hade en del synpunkter på viktningen, ändringar gjordes utefter 
Marcus åsikter. Marcus ville ha med ett kriterier till under kategorin “områdeskrav”, och det 
kriteriet var “buller”.  
 
Marcus kommenterade att lösningar som kräver mycket el, över 100 kW kan bli svåra att 
genomföra då elen till Wik distribueras via en luftledning från Vattenfall som inte tål mer el än 
så.  
 
Angående RVI undrade vi om man kan använda bondens tak, Marcus tyckte det lät bra och 
underströk att slottet är K-märkt, dess tak kan således inte utnyttjas för RVI.  
 
Eleonora frågade om högtrycksspolning kan vara ett alternativ för att öka vattenmängden i 
brunnarna på Wik. Marcus tyckte detta lät som en bra idé. Från företag kan ett 
kostnadsförslag för tryckspolning fås, om företagen inte svarar oss kan Marcus försöka med 
hans Region Uppsala-mejl. Marcus nämnde att allt upp till en halv miljon kronor är 
“kaffe-pengar” för Region Uppsala, alltså pengar finns.  
 
Infiltrationen är svår att räkna på tyckte vi, kanske kan man räkna med moränjord istället. Det 
är svårt att veta hur vatten rinner ner i sprickorna, Marcus Wallin kanske kan hjälpa oss med 
detta. Om beräkningarna blir för krångliga, sa Marcus Nystrand att vi kan göra en ansats till 
att ta fram rimliga siffror.  
 
Linnea frågade, vad betyder egentligen “innovationshöjd”? Marcus Nystrand förklarade att 
man på Region Uppsala vill driva utvecklingen framåt. Innovationshöjd är en avvägning 
mellan att driva utvecklingen framåt och ha en teknik som finns på marknaden. Vi ska tänka 
nytt, fast rimligt.  
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På eftermiddagen kl 14.00 hölls ett möte med handledaren Marcus Wallin. Syftet med mötet var 
främst att diskutera förstudien som skickats in till handledaren och metoden för viktning av 
lösningarna. Inför mötet hade vi fått kommentarer på förstudien och en hel del fel hade hunnit rättats 
till. 
 
Mötet inleddes med att diskutera metoden för viktiningen av de olika vattenresurslösningarna. En 
kommentar från Marcus var att metoden ska förankras hos beställaren. Detta har gjorts vid ett tidigare 
möte med handledaren Marcus Nystrand. En annan synpunkt från Marcus var kategorin installation 
och om det innefattar inköpskostnaden. Han undrade om det fanns en poäng att separera de två 
kategorierna för kostnad. Konsensus blev efter diskussion att det är bra att ha det som en kategori, 
men skriv ett förtydligande. Annars hade Marcus inga synpunkter på metoden. En kommentar från 
Marcus är att det kan vara svårt att vikta kostnaderna. Vi kan jämföra med den billigaste. Ta lösningen 
med lastbilarna/ nuvarande lösningen kör igenom matrisen och se hur den kommer ut. Marcus sa även 
att de lösningar som har olika dellösningar ska läggas ihop som olika helhetslösningar och köras 
genom viktningssystemet. Gruppen tog upp att beställaren Marcus Nystrand ville ha buller som ett 
kriterie i viktningssystemet. Gruppen höll inte med utan tyckte att det inte ingick i frågeställningen. 
Efter diskussion med Wallin blev en slutsats att buller kan ingå i kriteriet estetik.  
 
Sedan gick mötet in på förstudien. 
 
Gruppen undrade över om RO och övriga lösningar ska vara med i förstudien. Marcus svar var att 
förstudien hellre är en sida för lång om det är relevant att ta med lösningarna än att det nämns 
kortfattat. En annan kommentar som diskuterades var vad slammet som produceras av reningsverket 
tar vägen. Gruppen ansåg det inte vara relevant, men Wallin tyckte att det var relevant och värt att 
undersöka. Eleonora undrade om kommentaren på förändringar i spänningar i berget. Wallin ville ha 
en utförligare förklaring av tekniken. Eleonora sa att det hade varit svårt att hitta. Slutsatsen blev att 
undersöka vidare, men ej om det tog för lång tid. Bassänginfiltration diskuterades.  
 
Gruppen undrade över om det var relevant att fördjupa sig i de olika reningsmetoderna mer än vad 
som redan står i förstudien. Wallin säger att det är inte är bra att en metod tar upp för mycket plats i 
rapporten om alla metoderna är lika relevanta.  
 
Gruppen undrade även om frågeställningen ska ändras nu när metoden och förstudien är klar. Wallin 
säger att ja den ska modifieras om det är lämpligt. 
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Tid: 2020-04-27 kl 9.25 
Plats: Zoom 
 
Närvarande: Alla i gruppen  
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

Inga 
 
 
 

2) Lägesrapport 
Vi väntar på svar från Vattensystem.se, Walter ska maila.  
 
Dataanalysen av RVI pågår. Hustakarea är mätt.  
 
Linnea och Katja är klara med metoden.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Kostnadsberäkning av RVI-system: Walter 
 
Maila vattensystem.se: Walter 
 
Nederbördsdata, statistisk analys: Eleonora  
 
Maila uppdaterad förstudie: Eleonora 
 
Kontakta Uppsala Vatten: Maja 
 
Påbörja mini-litteraturstudie: Maja och Katja 
 
Dataanalys av Ekoln och reningsbehov (arbetsrapport, sen del av slutrapporten): Linnea 
och Lovisa 
 
Dataanalys av infiltration: Maja och Lovisa 
 
Vattensparande metoder: Eleonora eller Lovisa 
 
Uppdatera tidsplan: Linnea 
 

 
Påbörja slutrapport: Den som är klar 

 
4)   Till nästa gång 

 



Tid och datum för nästa möte: Torsdag 8/5 kl 9.15. Alla deltar. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Walter  
 
 
Justeras 
Linnea 
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Tid: 2020-05-06 kl 9.25 
Plats: Zoom 
 
Närvarande: Alla i gruppen  
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

Möte 14.15 med Wallin 
 
Mikael svara om vattensparande toalettspolningar. Han visste inte hur mycket vatten som 
sparas. Mikael har sagt att Wik har vattensparande perkulatorer.  
 
 

2) Lägesrapport 
Börja skriva på slutrapport 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

● Dataanalys av infiltration: Maja och Lovisa 
○ Kontakta Roger: Maja 

 
● Vattensparande metoder (L-rapport): Eleonora & Katja 

 
● Inledning: Katja 

○ syfte, frågeställning 
 

● Bakgrund, Wik idag: Lovisa 
 

● Metoden, hur vi sökt, : Linnea 
○ “Hur vi bestämmer vi bästa lösningen” metoden: Linnea 

 
● Resultat, med beskrivning av metoder 

 
● Definiera vattenhushållningssystemen: Slutrapport 

 
○ RVI-system: Linnea & Walter 
○ Brunnar: Elle  
○ Ytvatten: Lovisa & Linnea & Walter 
○ Infiltration: Maja & Lovisa 
○ Gråvattencirkulation: Katja 
○ Lastbilar: Elle 
○ Vattensparande: Katja & Elle 

 
 
4)   Till nästa gång 



 
Tid och datum för nästa möte: Fredag 8/5 kl 9.15. Alla deltar. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Walter  
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Tid: 2020-05-11 kl 9.25 
Plats: Zoom 
 
Närvarande: Alla i gruppen  
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

Möte med Nystrand 14.15 
 
Mikael svara om vattensparande toalettspolningar. Han visste inte hur mycket vatten som 
sparas. Mikael har sagt att Wik har vattensparande perlatorer.  
 
Vattensystem har inget system. Väntar på svar från Afflux 
 
Mail från Roger med det han sa 
 

2) Lägesrapport 
Fortsätter skriva på slutrapport. SKA in kl 12.00.00 AAAAAH 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
skicka in L-rappport: dataanalys om Ekoln + ytvattenrening: Walter 

 
● System för infiltration: Maja och Lovisa 

○ Analysera kornstorlek? Hinner ej 
 

● Läs igenom Inledning: Lovisa och Katja 
○ syfte, frågeställning 

 
● Läs Fallstudie, Wik idag: Elle 

 
● Läs Metoden, hur vi sökt, : Elle 

○ “Hur vi bestämmer vi bästa lösningen” metoden: Linnea 
 

● Skriv klart sys för RVI och betyg: Walter o Linnea 
 

● Skriv klart gråvattenrening o betyg: Katja 
 

● Skriv in litteraturstudie om ytvatten och system för denna: Walter o Linnea  
 

● Diskussion och slutsatts: Walter och Elle 
 

● Definiera vattenhushållningssystemen: Slutrapport 
 

○ RVI-system: Linnea & Walter 



○ Brunnar: Elle  
○ Ytvatten: Lovisa & Linnea & Walter 
○ Infiltration: Maja & Lovisa 
○ Gråvattencirkulation: Katja 
○ Lastbilar: Elle 
○ Vattensparande: Katja & Elle 

● Skicka in projektets namn till Cecilia, senast tisdag.  
 

 
 

 
4)   Till nästa gång 

 
Tid och datum för nästa möte: Fredag 8/5 kl 9.15. Alla deltar. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Walter  
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Tid: 2020-05-13 kl 14.15 
Plats: Zoom och Lovisas lägenhet 
 
Närvarande: Alla i gruppen  
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

Skriver till Nystrand om busstur och presentation: Elle 
 

2) Lägesrapport 
Slutrapport klar 😎😻 (första versionen iaf) 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
➔ Kontaktfilter: Maja & Lovisa 

 
➔ Filmmanus: Walter & Elle 

 
➔ LCC analys med excel: Elle & Walter 

 
➔ Kolla på slutrapport igen, kolla alla betyg så alla stämmer: Katja & Linnea  

 
➔ Kolla på slutrapport när vi får tillbaka den: Alla 

 
 

 
4)   Till nästa gång 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Walter  
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Tid: 10:00 

Plats: Zoom 

  

Närvarande: Katja, Linnea, Lovisa, Walter, Eleonora, Maja, Marcus Wallin  
 

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 

  

1)   Meddelanden 

1:a versionen av slutrapporten är inlämnad. Marcus har kommit med feedback.  

2)   Lägesrapport 

Ordningen på slutrapporten var ologisk enligt Marcus Wallin. Analysen låg först, och sen 
litteraturstudien. Litteraturstudien borden kallas teori. Det är bra om man kan referera till något 
man redan kan skrivit.  

Metoden för litteraturstudien först, kalla den teori och metod! Hämta teori från vad som står i 
metoden tycker Marcus Wallin.  

Utvärderingsmodellen; det var ologiskt att läsa den i den ordning den står. Först en metod för 
teoriavsnittet enligt Marcus.  

Marcus tycker vi ska hitta en logisk struktur. Överlag skriver vi bra. Den här gången har Marcus 
rättat mycket efter struktur. Nästa rättning handlar mer om hur vi skriver.  

Kapitel 4; Walter undrar vad som borde varit med i resultat. Nederbördsdata är resultat. Dagens 
vattenhushållning är inte resultat. Men 4.3, 4.4 är information vi har tagit fram enligt metoden, 
detta är resultat. Alla systemlösningar är också resultat. En del delar är snarare diskussion, där vi 
refererar till andra studier. Delar av kapitel 5 är snarare diskussion tycker Marcus Wallin. Kapitel 
5 bör delas upp i resultat- och diskussionsdel. I diskussionen saknas referenser, vi bör referera till 
litteratur och andra studier.  

Walter undrar; i resultatdelen beskrivs helhetslösningarna. Ingen värdering läggs i den. I 
diskussionen läggs en värdering in.  

“Brunnar och Lastbilar” har ingen installationskostnad, den känns därför orelevant att ha med. 

LCC istället; en sammanställning av inköp och underhållningskostnad. Kan vi ersätta våra kostnad 
kategorier och ersätta den med LCC. Bra att separera uthållighet, definiera det lite tydligare. Kan 
man baka in uthålligheten i LCC? undrar Elle. Det borde inkluderas enligt Wallin.  

textmässigt är rapporten klar, den ska omstruktureras säger Wallin.  



Saknas något i slutsatsen? undrar Maja. Nej.  

Hur ligger vi till i förhållande till kursmålet 1? undrar Katja. Vi ligger bra till. Vi har hittat data; 
utvärderingsmodellen är konstruerad. Rena litteraturstudier kan få problem att uppnå detta mål.  

Vi ska spela in en film… KUL! Tid kommer gå åt till det! 

“Vattenhushållande” är fel begrepp tycker Wallin, vi byter till något annat! 

Överlag ligger vi bra till tidsmässigt tycker Wallin.  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

LCC - Elle kan kolla på den. Sedan måste vi strukturera om rapporten efter den. 

4)   Till nästa gång 

Filmmanus kortfilm: Walter,  

LCC: Elle, Maja 

Rätta slutrapport: Katja, Linnea, Lovisa 

Vad handlar den långa filmen om? Den långa filmen ska vara en presentation på 2-3 min. Den 
ska handla om hur vi löst problemet. Den ska filmas in nästa vecka på fredagen. Walter börjar 
med manus.  

  

  

  

  

  

Vid protokollet 

Alla 

  

  

Justeras 

Lovisa Nilsson  
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Handledare 
 
Marcus Wallin 

Rapportnamn 
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9.50 

Plats: Zoom 

  

Närvarande: Katja, Linnea, Lovisa, Walter, Eleonora, Maja   

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 

  

1)   Meddelanden 

Går bra att filmen kommer in fredag istället för på onsdag. 

2)   Lägesrapport 

Filmmanus klart. 

Fixa Marcus sista kommentarer. 

Gav upp på LCC. 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Rätta rapport och fixa diskussionsdelen: Alla 

Redigera filmer: Walter och Elle. 

Börja presentation: Linnea, Katja, Maja, Lovisa. 

4)   Till nästa gång 

Slutrapport rättad. 

Filmer klara. 

Vi har kollat på rapporten Materialförsörjning för att börja opponera. 

  

  

  

  

  



Vid protokollet 

Walter 

  

  

Justerare Linnea Svärd 
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 Författare 
 
Walter Cassel 

Handledare 
 
Marcus Wallin 

Rapportnamn 
 
Projektgruppsmöte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



9.30 

Plats: Zoom 
Närvarande:  Katja, Linnea, Lovisa, Walter, Eleonora, Maja   

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 

  

      1)   Meddelanden 

Film skickad till STUNS, ska skicka till Marcus också.  

2)   Lägesrapport 

Film klar 

Ska börja opponeringsförberedelser 

Ska öva presentation 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Läs rapport från andra gruppen och kommentera: Alla 

Powerpoint till opponeringen: Alla 

Dokument för opponering vi lämnar in: Alla 

Öva presentation: Alla 

4)   Till nästa gång 

  

  

  

  

Vid protokollet 

Walter 

  

Justerare: Linnea Svärd 
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10.00 

Plats: Linneas lägenhet 
Närvarande:  Katja, Linnea, Walter, Eleonora, Maja, sen närvaro Lovisa  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 

  

      1)   Meddelanden 

Wallin ska läsa igenom rapporten och återkomma. 

2)   Lägesrapport 

Opponering klar 

Rapport inlämnad  

Väntar på sista feedback 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Individuell abstract: Alla 

Individuell Populärvetenskaplig sammanfattning: Alla 

Sammanställa reflektionsdokument: De som är klara först 

Lista över “egen” rapport???  

Rätta slutrapport igen: Alla 

 

4)   Till nästa gång 

Inget möte 

  

Vid protokollet 

Walter 

  

  

Justerare Lovisa Nilsson 
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Författare 

Walter Cassel 
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Marcus Wallin 
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Förstudie 

 

 

Sammanfattning 

Denna rapport är en förstudie till ett kandidatprojekt som analyserar och undersöker möjliga tekniska 

lösningar för att lösa vattenhushållningen på Wikområdet utanför Uppsala. Förstudien har genomförts 

som en litteraturstudie där information tagits fram och samlats om relevanta tekniker för att lösa 

vattensituationen på Wik. Förstudien innehåller ett stycke om hur vattenhushållningen fungerar idag i 

Wik samt avsnitt där varje vattenhushållningsteknik presenteras. 
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Förstudie - Vattenhushållningen på Wik 

 
En förstudie till ett kandidatarbete av Linnea Svärd, Lovisa Nilsson, Maja Sellergren, Walter 

Cassel, Eleonora Nordenås och Katja Nordström. 

 

Handledare: Marcus Wallin 

Beställare: Region Uppsala och STUNS energi 

Examinator: Cecilia Johansson 

Datum: 2020-04-29 

 

 

 
Figur 1: Wiks slott i sin fulla prakt. Foto: Maja Sellergren. 
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1. Bakgrund och dagsläget 

1.1 Bakgrund 

Wikområdet ligger cirka två mil sydväst om Uppsala intill Lårstaviken, en vik i sjön Ekoln, som är en 

del av Mälaren. På Wikområdet ligger Wiks slott med anor från 1400-talet. Slottet förvaltas av Region 

Uppsala som dessutom driver en folkhögskola, hotell och konferensverksamhet på området. Området 

kan närmast beskrivas som en liten by belägen i ett vackert naturområde, en stor del av naturen runt 

Wik är klassat som Natura 2000-område.  

  

Sedan den varma sommaren 2018 har området haft problem med vattenförsörjningen. De tre 

brunnarna som tillgodosett området med vatten sinade 2018 och har inte återhämtat sig sen dess. För 

att tillgodogöra vattenbehovet har vatten transporterats till Wik med lastbil vid behov. Nu används 

också grannfastighetens brunn som komplement. Det är inte en hållbar lösning på grund av de stora 

transportkostnaderna och miljöaspekten med koldioxidutsläpp från lastbilarna samt att användning av 

grannfastighetens brunn inte är en långsiktig lösning. Nu vill Region Uppsala säkerställa 

Wikområdets vattenförsörjning och har därför, tillsammans med STUNS Energi, beställt en utredning 

av de tekniskt möjliga alternativen för vattenförsörjningen. 

  

 
Figur 2. Översiktsplan över Wikområdet.  
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1.2 Dagens vattenhushållning 

Ett studiebesök till Wikområdet genomfördes där VVS-ansvariga Mikael Karlsson höll i en 

rundvandring om platsens vattenhushållningssystem. Rundvandringen innehöll ett besök till samtliga 

av områdets brunnar, både nya och gamla. En genomgång av vatten- och reningsverket erhölls, samt 

en undersökning av områdets bevattningssystem. För samtlig information till dagens 

vattenhushållning har Mikael Karlsson använts som muntlig källa om inget annat anges. 

 

1.2.1 Brunnar 

I dagsläget finns det tre relativt nyborrade brunnar på Wikområdet som är i bruk. De borrades 2015 

och är 60 respektive 70 meter djupa. Dessa brunnar befinner sig nära varandra högt upp på 

Wikområdet i en sluttning och får vatten från sprickor i berggrunden. De är täckta med stålfoderrör 

cirka 15 m ner i marken, vilket motsvarar jordmånens tjocklek. Syftet med foderrör är att undvika att 

föroreningar som jord, ytligt grundvatten och material från berg tar sig in i brunnen. Vardera brunn 

genererar cirka 5-10 m3 vatten per dygn. Det gör att den sammanlagda kapaciteten från de tre 

brunnarna dessvärre inte är tillräcklig för att försörja hela området med vatten som i normalfall kräver 

30 m3 per dygn. 

 

För att tillgodose vattenbehovet på cirka 30 m3 per dygn återupptogs användningen av en brunn som 

ligger på grannfastigheten, 700 m från vattenreningsverket utmed bilvägen intill en å.  I 

grannfastighetens brunn finns det gott om vatten. Däremot har den haft färre problem med bakterier. 

Eftersom brunnen inte ligger på Wikområdet skulle Region Uppsala gärna se att den slutar användas.

I tabell 1 nedan visas en överblick över samtliga brunnar på området.  

 

Tabell 1. De nuvarande brunnarna på området (SGU brunnsarkiv u.å.). 

Brunnsidentitet Borrdatum Totaldjup

[m] 

Vattenmängd (enligt 

SGU) [liter/timme] 

Vattentillgång i nuläget  

[Ja/Nej] 

916021300 20150610 60 350 Ja (fast osäker tillgång) 

916021292 20150609 70 450 Ja (fast osäker tillgång) 

916023421 20150108 60 600 Ja (fast osäker tillgång) 

994026573 1994 76 5000 Ja 

117490067 1947 125 1100 Nej 

117490068 1936 72.2 750 Nej 

 

 

1.2.2 Vattenverket 

Vattnet från de tre nyborrade brunnarna samt vatten från grannfastighetens brunn pumpas till 

vattenverket, huset markerat med bokstaven “Ö” åt nordväst på Wikområdet (se Figur 2). Där 

genomgår vattnet rening innan det pumpas till en reservoar under golvet för förvaring. Först pumpas 

vattnet upp ur brunnarna, sedan tillsätts klor för desinficering. I vattenverket 2020-04-20 avlästes 

klorhalten till 0.11 mg/liter. Kloret tillsätts cirka 3-4 gånger/månad i form av natriumhypoklorid. 
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Efter klorbehandlingen justeras vattnets hårdhet genom att det passerar igenom en jonbytare. 

Jonbytaren byter ut de hårda jonerna magnesium och kalcium (som ger avlagringar) mot natriumjoner 

genom att vanligt koksalt tillsätts till vattnet. Om för mycket kalk tas bort kan pH värdet bli så lågt att 

det lösgör kopparjoner ifrån rören. Det är möjligt att höja pH värdet genom att tillsätta lut men det  

bästa är om det är lite kalk kvar i vattnet efter avhärdningen, då sparas både lut och salt. Jonbytaren 

renas med backspolning. Då pumpas saltvattnet baklänges genom jonbytaren vilket återställer 

jonbytaren med natrium, och vattnet åker ut i en dagvattenbrunn. Efteråt kan vattnet pumpas den 

normala vägen igen.  

 

Efter jonbytaren leds vattnet till en hydrofor som kontrollerar trycket i systemet genom att styra när 

pumpen ska gå. Slutligen hamnar vattnet i reservoaren innan det tas i bruk i vattennätet. Reservoaren 

kan lagra 47 m3 vatten och ligger nedgrävd under marken. När det har varit väldigt ont om vatten har 

vatten körts ut till Wik i lastbilar som rymmer 13 m3 vardera. Det vattnet pumpades då ned direkt i 

reservoaren. Det finns också en mätare i vattenverket som avläser vattennivån i reservoaren. 

Vattenkvaliteten provtas fyra gånger per år och verket drar cirka 7,5 kW när det är igång.  

 

1.2.3 Reningsverket 

Wikområdet har ett eget reningsverk som ligger en bit bort ifrån det bebyggda området bredvid en 

äppellund. Där renas cirka 30-50 m3 avloppsvatten per dygn. Avloppsvattnet leds till reningsverket 

från de bebodda husen via rör placerade i sjön och två brunnar. Reningsprocessen utgörs av flockning 

med polyaluminiumklorid, samt ett bioreningstorn där bakterier tillåts rena avloppsvattnet. 

Reningsverket renar dock inte vattnet från fosfor. Slammet som bildas i reningsprocessen pressas och 

slängs. Efter reningsprocessen släpps vattnet ut i Lårstaviken. Det finns en brunn innan vattnet släpps 

ut varifrån det är möjligt att ta prover.  

 

1.2.4 Sjövatten för bevattning 

Sjövatten används idag för bevattning under sommartid. Vattnet tas upp en bit ut från stranden i ett 

parti med vass och leds via ett plaströr in i ett hus. Vattnet passerar först ett filter som är placerat 

innan pumpen för att skydda den. Pumpens kapacitet är 10 m3 vatten per timme och ger ett tryck på 

cirka 15 bar. Vattenledningarna tål dock inte ett högre tryck än 3-4 bar. Efter pumpen leds vattnet till 

en hydrofor som kontrollerar trycket och gör så att pumpen inte går hela tiden. Efter hydroforen finns 

det ytterligare ett filter. Vattnet leds vidare i rör under marken och kommer upp på olika ställen på 

området (se figur 3) där det sedan kan kopplas in till bevattningssystem, exempelvis vattenspridare. 

Varken pumpen eller rören är frostskyddade men det kan ordnas genom att exempelvis gräva ner 

rören.  

 

 
Figur 3: Sjövatten kommer upp ur rör och kan användas för bevattning. Foto: Lovisa Nilsson 
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2. Syfte och mål 
Syftet med förstudien är att få en överblick av vattenhushållningsproblematiken på Wikområdet 

genom att insamla kunskap om hur situationen ser ut i dagsläget. Dessutom eftersträvas en bredd i 

alternativa tekniska lösningar på hur det är möjligt att hushålla med vattnet. Mest fokus läggs på att 

hitta nya eller förbättrade metoder till ökad vattenproduktion.  

 

Målet med förstudien är således att erhålla ett antal alternativ till lösningar på 

vattenhushållningproblematiken på Wikområdet. Detta inkluderar både sätt att mer effektivt använda 

dagens resurser samt hitta nya källor till vattenanvändning. Syftet med detta är att få ett bra 

utgångsläge i fortsatt arbete där vi planerar att vidare analysera de lösningar vi har med i förstudien 

för att sedan komma fram till det bästa alternativet för Wikområdet. 

3. Metod 
Det första steget i förstudien var att söka brett för att hitta relevanta vattenhushållningslösningar som 

bedöms användbara för Wikområdet. För denna sökning användes Google och Google Scholar. 

Kriterier för att lösningarna ska bedömas relevanta var att de storleksmässigt passar Wikområdet 

(lösningar för enstaka hushåll samt storskaliga kommunala lösningar valdes bort), de ska vara 

anpassade för svenskt klimat samt att de ska ta hänsyn till lokala förutsättningar; exempelvis togs inte 

lösningar som involverar havsvatten med. För att teknikerna skulle anses relevanta så behövdes de 

vara kommersiellt tillgängliga på marknaden.  

 

När de relevanta lösningarna var funna delades gruppen in i mindre konstellationer och en djupare 

sökning efter information påbörjades. Lösningarna som valdes ut var att öka kapaciteten på redan 

existerande brunnar, samla in regnvatten, återcirkulera vatten samt att rena sjövatten.  

 

Främst sakkunniga personer har kontaktats för att utreda brunnar som vattenkälla. Dessa personer är 

ansvariga och kunniga på antingen ämnet brunnar överlag eller över Wikområdets vattenresurser. 

Kontakten och informationssamligen från de sakkunniga personerna skedde via mejl. Även 

information från Sveriges geologiska undersökning (SGU) och ett företag, Terrafogdestam, användes.  

 

För att hitta information om regnvatteninsamling och recirkulation av vatten användes databaserna 

Google Scholar, GeoRef, GeoBASE samt Uppsala Universitets biblioteksdatabas för att hitta 

publicerade artiklar, forskningsrapporter, böcker och studentarbeten. De använda sökningarna för 

regnvatteninsamling var “småskalig vattenförsörjning regnvatteninsamling” och “({rainwater} OR 

{rain water}) AND harvesting AND (Sweden OR Danmark OR Norway OR Iceland OR Finland)”. 

Även kursboken Vattnets väg från regn till bäck användes för information om regnvatten (Rhode, 

1994). Källorna valdes efter geografisk relevans. Sökorden som användes för att hitta information om 

recirkulation var bland annat “greywater AND (reuse OR recirculation OR circulation) AND 

(domestic OR household)” och “(recirculation OR reuse) AND greywater AND household NOT 

agricult* NOT garden”. Artiklar som var granskade (peer review) valdes om alternativet fanns, vilket 

det gjorde i sökning i Uppsala universitets databas men inte i GeoBASE eller GeoRef. Utöver 

publicerade artiklar användes också information från Naturvårdsverket och Svenskt Vatten som källor 

för recirkulation av vatten. Då flera studentarbeten byggde på relevanta undersökningar, utnyttjades 
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deras referenslistor för att hitta fler vetenskapliga rapporter. Källorna som valdes ut var alla 

publicerade de senaste 20 åren.  

 

För infiltration av sjövatten som reningsmetod användes främst Erika Västbergs rapport Hållbar 

vattenförsörjning i områden med vattenbrist (2014). Upplägget i avsnittet Grundvattenanvändning 

bedömdes relevant för studien och uppsatsens referenslista användes för att finna primärkällorna vilka 

sedan användes.  

 

Totalt skrevs fem olika rapporter som sedan sammanställdes i det här dokumentet.  

 

4. Undersökning, analys och förstudieresultat 
Det är framförallt fyra vattenkällor som undersökts för att lösa vattenhushållningen på Wik. 

- Öka kapaciteten på de redan existerande brunnarna 

- Regnvatten 

- Sjövatten 

- Recirkulation av avloppsvatten 

 

4.1 Öka existerande brunnars kapacitet 

 

4.1.1 Öka brunnarnas kapacitet 

Högtrycksspolning i berggrunden är en teknik som används om en brunn inte når upp till den önskade 

kapaciteten (SGU u.å.). Detta görs genom att vatten från en tankbil spolas in i det redan existerande 

borrhålet. Trycket som vattnet spolas in med varierar mellan 50-100 bar. Högtrycksspolningen görs 

ett flertal gånger i borrhålet. Efter att proceduren är klar kommer vattnet som blivit intryckt att 

strömma ut ur borrhålet. Men en annan effekt av högtrycksspolningen är också att det kommer 

fortsätta att strömma ut grundvatten ur borrhålet. Detta beror på att bergets “spänningar” har 

modifierats, vilket därmed kommer leda till ett ökat utflöde av vatten ur brunnen. Enligt SGU så finns 

det vissa risker med tekniken, som exempelvis översvämning till följd av att det inpumpade vattnet 

har sprutat okontrollerat ur brunnar i närheten (SGU u.å.). Rent generellt så är det enligt SGU en bra 

teknik för att öka brunnars kapacitet och kan därför vara aktuellt i fallet Wik. 

 

4.1.2 Expertrådgivning 

Jonas Gierup1 som jobbar på SGU:s brunnsarkiv har kontaktats angående expertrådgivning på om det 

är tillförlitligt att använda brunnar som vattenresurs på området.  

 

Enligt Gierup så kan kapaciteten ökas med “tryckning”, alltså högtrycksspolning som nämns i 

avsnittet ovan. Han skriver även att eftersom det norr om Wikområdet finns brunnar med väldigt hög 

kapacitet så finns det en viss potential även på Wikområdet, men en undersökning över detta kan 

göras. Gierup rekommenderar en undersökning med VLF-instrument för att hitta större sprickor i 

berggrunden som har större kapacitet för vattenuttag. Han hänvisar till företaget Terrafogdestam som 

utför den typen av undersökning. Denna typ av undersökning kräver en del markutrymme och inte för 

mycket elledningar i marken enligt Gierup. VLF står för “Very Low Frequency”. Metoden går ut på 

att använda en radiomottagare för att upptäcka induktion. Induktionen uppstår när primära radiovågor 

(från exempelvis radiostationer) träffar på sprickor i berget fyllda med grundvatten (Terrafogdestam 

u.å.).  

 

 
1 Jonas Gierup, Brunnsarkivet, Sveriges geologiska undersökning, mejlkonversation 2020-04-17. 
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4.2 Regnvatteninsamling (RVI) 
Regnvatteninsamling (i denna rapport förkortat RVI) är ett vattenförsörjningssystem som bygger på 

att nederbörd faller på ytor som genom olika transportsystem ansamlas i kärl. Vattnet behandlas i 

olika reningsprocesser till önskad kvalitet. I Sverige är RVI inte vanligt, men tekniken utvecklas i 

olika byggprojekt, som exempelvis Celsiushuset i Uppsala. Globalt ökar användningen RVI som 

vattenförsörjningssystem till följd av vattenbrist och teknikens utveckling (Söderquist, 2019). RVI 

kan vara en dellösning till lokal vattenbrist i Sverige (Västberg 2014).  

 

 
Figur 4: Illustrationer över en generell tekniken för regnvatteninsamling.  

 

Det finns olika metoder för RVI, men de som används i moderna system är så som beskrivs i figur 4. 

Det första steget i RVI är att nederbörd faller på en insamlingsyta. För att denna yta ska kunna samla 

upp vattnet måste den vara ogenomtränglig för vatten. Ytor som kan samla upp vatten är exempelvis 

tak på byggnader och markytor.  

 

4.2.1 Takinsamling av nederbörd 

Tekniken att utnyttja tak som RVI i Norden utvecklas i urbana miljöer där RVI både bidrar till 

vattenförsörjningen och bättre dagvattenhantering (Söderquist 2019). Alla tak passar inte för RVI då 

materialet påverkar vattnets kvalitet. Hustak med metallisk färg eller annan ytbehandling kan påverka 

färgen och smaken på vattnet. Plåttak och cementtak lämpar sig för RVI, men de bör rengöras 

regelbundet (Ghosh & Desai 2006 s.278). Även plasttak och tegelpannor är lämpliga om de är rena 

(Li m.fl. 2010).  

 

Mängden regnvatten som samlas in beror på flera faktorer: Takets area (sett uppifrån), mängden regn 

under en viss tid och avrinningskoefficienten, som ligger mellan 0,7-0,9 för ett välanpassat hustak. 

Avrinningskoefficienten är en kvot mellan andelen regnvatten som samlas upp och hur mycket 

nederbörd som faller på taket. Takets lutning påverkar koefficienten. Ett flackare tak medför större 

förluster av regnvatten och således en lägre avrinningskoefficient (Li m.fl. 2010). Den insamlade 

volymen kan enligt Västberg (2014) beräknas med ekvation (1): 

 

𝑉 =
𝑃⋅𝐴⋅𝜑

1000
           (1) 

 

Där V är volymen insamlat vatten (m3), Ρ är nederbörden (mm), A är arean på insamlingsytan (m2) 

och 𝜑 är avrinningskoefficienten.  

 

Omgivningen runt taket påverkar också vattenkvaliteten, såsom jordstoft, organiskt material och 

fågelspillning förorenar vattnet om det finns på taket (Ghosh & Desai 2006 s.278). I urbana miljöer 

hamnar även föroreningar från trafik och industri via luften på taken, medan i rurala miljöer med 

närliggande jordbruk kan gödselmedel och bekämpningsmedel hamna på taken (Västberg 2014). 

När takytor används för RVI är det rekommenderat att rengöra dessa regelbundet för att ta bort damm 

och organiskt material (Ghosh & Desai 2006)(Li m.fl.2010). Även stuprännor och stuprör bör 

rengöras då och då (Li m.fl. 2010). 

 

I det första filtreringssteget filtreras vattnet från oönskade större objekt, såsom löv, kvistar och 

fågelspillning. Detta kan ske på olika sätt. En metod är att leda bort det initiala regnvattnet genom 
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stupröret, då detta vatten bär med sig smuts från taket. När det smutsiga vattnet flödat förbi har och 

taket blivit något renare kan det rena vattnet ledas om till förvaring (Ghosh & Desai 2006 s.283-284). 

Det är viktigt att göra detta för att inte kontaminera insamlingsmagasin (Li m.fl. 2010). Detta kan ske 

manuellt med en fällbar utkastare (se Figur 4a), eller automatiskt med en separationsteknik som 

använder en tratt i stupröret. Med en fällbar utkastare fäller man ut en sida av stupröret så att vattnet 

flödar ut åt sidan (se Figur 4a). Den andra tekniken går ut på att en tratt sitter i stupröret, men utan att 

ha kontakt med sidorna. Detta gör att flödet till en början rinner längst stuprörets sidor, och inte ner i 

tratten, vilket avlägsnar den första delen av regnet med smutsigt vatten. När flödet ökar faller vattnet 

ner i mitten av stupröret och hamnar i tratten som leder ut vattnet till förvaring (se Figur 4b). På så sätt 

har den första delen av regnet renat taket och lett ur systemet, och renare vatten lett vidare i processen 

(Ghosh & Desai 2006 s.283-284). Båda dessa tekniker leder till att renare vatten insamlas, men en del 

vatten går förlorad. För att minska förlusten kan en vanlig lövsil användas för att leda ut större 

föroreningar (se Figur 4c). Då hamnar nästan allt vatten från stuprännan i insamlingstanken. 

 

 

 
Figur 5a: Fällbar utkastare i öppet och stängt läge. 

 
Figur 5b: Stuprör med tratt.            Figur 5c: Lövsil.

 

De vattenledande rören bör vara gjorda av ett icke-reaktivt ämne då regnvattnet kan vara surt. Detta kan 

orsaka mobilisering av exempelvis metalljoner. Därför är det lämpligt att använda PVC eller annan plast 

(Ghosh & Desai 2006 s.284). Tegelpannor på taket samt rännor och rör gjorda av aluminium eller 

glasfiber är också lämpligt (Västberg 2014). 

 

4.2.2 RVI från markytor 

Vissa markytor kan även användas som insamlingsyta för nederbörd. Ett stort problem med denna teknik 

är att regnvattnet infiltreras i marken istället för att rinna av på ytan (Ghosh & Desai 2006 s.279). I 

Sverige infiltreras nästan allt vatten i marken, nederbördsintensiteten är sällan högre än 

infiltrationskapaciteten i marken (Rhode 1994). Fördelar med RVI från marken är att större arealer kan 

användas för uppsamlingen, men marken kan behöva bearbetas för att öka ytavrinningen enligt Ghosh & 

Desai (2006).  

 

Olika åtgärder för att öka markens ogenomtränglighet och på så sätt öka ytavrinningen är (Ghosh & Desai, 

2006): 

- förändra ytans vegetationstyp eller ta bort den helt 

- ökad lutning på marken 

- kompaktering av marken.  
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Tekniken innebär även installationer av dräneringsrör i marken samt en insamlingstank där vattnet kan 

samlas upp. Alla dessa åtgärder för att öka ytavrinningen har olika konsekvenser på marken; förändringar 

i vegetationstypen kan öka jorderosionen på platsen. Gräs är en bra vegetationstyp som håller ihop jorden 

samt ger hög ytavrinning. Konsekvenserna av ökad lutning av ytan är densamma, risken för erosion ökar. 

Genom att täcka ytan med olika material, ex plast eller asfalt minskar risken för jorderosion samtidigt som 

förluster till atmosfären genom evaporationen minskar. Att kompaktera jorden med tunga maskiner 

minskar också risken för jorderosion. Detta kan kompletteras med byggnad av hinder vinkelräta mot 

vattnets strömning. Även kemisk kompaktering av marken med ex natrium är möjlig. Tillsatser av olika 

ämnen kemiskt kan dock också leda till jorderosion samt efterföljande föroreningar i vattnet som samlas 

upp. Regnvatten som samlats in av markavrinning är ofta av dålig kvalitet och lämpar sig inte som 

dricksvatten, men kan väl används för bevattning (Ghosh & Desai 2006 s.280).  

 

4.2.3 Insamlingsmagasin  

Råvattnet bör förvaras innan det renas då mycket vatten kommer på en gång vid nederbörd och reningen 

är långsammare och kontinuerlig. Förvaring sker lämpligen i ett magasin, som kan placeras ovanför eller 

under jord (Sjöstrand & Kärrman 2014). I magasinet sedimenterar partiklar som fördelaktigen inte 

transporteras vidare. Det är därför viktigt att rengöra magasinet emellanåt, då det kan vara en plats för 

bakterietillväxt (Herbert & Erikson 2009). Många olika material kan användas till magasinet, men det 

gemensamma är att de ska vara vattentäta, hållfasta och inte kontaminera vattnet. Cement och metall är 

enligt Li m.fl. (2010) vanliga i RVI-system på Irland. Den mest lämpliga formen på magasinet beror på 

om den ska konstrueras ovan eller under jord. Ovan jord är ett rätblock bättre eftersom dessa är lätta att 

konstruera, medan ett cylinderformat magasin passar bättre under jorden för att tåla jordens tryck från alla 

sidor om magasinet är tomt (Li m.fl. 2010).  

 

Storleken på magasinet är viktig ur ett ekonomiskt perspektiv då det är en dyr konstruktion. För beräkning 

av magasin storleken behövs enligt Söderqvist (2019) data på nederbörd, uppsamlingsytans typ och 

storlek samt kvoten vatten som tar sig genom filtren i systemet (Söderqvist, 2019). Ett för stort magasin 

leder också till att vattnet blir stillastående. Om vattnet inte cirkulerar kan det leda till att vattnets kvalitét 

minskar. Ett för litet magasin leder till att det blir överfullt, och regnvatten måste då ledas ut till en 

dagvattenbrunn. (Li m.fl. 2010). Enligt brittiska Enviornment Agency (2010) bör storleken på 

insamlingsmagasinet vara cirka 5% av den årliga insamlade regnvattenvolymen, som kan beräknas med 

ekvation (1). Man kan även välja storleken till 5% av den årliga regnvattenförbrukningen (Enviornment 

Agency 2010).  

 

4.2.4 Sandfiltrering 

För att rena det insamlade regnvattnet kan sandfiltrering användas. Det finns två typer av sandfilter: 

Snabbfilter och långsamfilter.  

 

Snabbfiltrering har en flödeshastighet mellan 5-30 m/h och använder grövre sand i storleksordningen 0,5-

2 mm, vilket ger porstorlekar av samma storlek. Porerna är mycket större än de partiklar som ska filtreras, 

men tack vare sandkornens förmåga att adsorbera partiklar fungerar filtret. Dock kan ingen adsorbtion ske 

om sandkornen repellerar partiklarna p.g.a elektriska laddningar. Därför bör koagulerande medel tillsättas 

innan filtreringen, vilket minskar de elektriska laddningarna (Fitzpatrick & Gregory 2003). Denna metod 

tar inte bort lika mycket partiklar som långsamfiltrering, men är mer tidseffektiv (Söderqvist 2019).  

 

För att avlägsna finare partiklar, järnutfällningar, bakterier och annat organiskt material behövs 

långsamfiltrering (Herbert & Erikson 2009). I långsamfiltrering är infiltrationshastigheten 50-100 gånger 

lägre, vilket medför att ett större filter krävs för samma volym vatten. Fördelen är att vattnet blir bättre 
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lämpat för dricksvatten och filtret kräver inte samma underhåll (Söderqvist 2019). Långsamfiltrering är en 

biologisk process som nyttjar en biofilm av alger och andra mikroorganismer som bildas på ytan av filtret 

(Herbert & Erikson 2009). Filtret bör konstrueras så att det finns ett grovkornigt lager högst upp och ett 

finkornigt längst ner. Sandfiltret bör alltid hållas vått. Dock kan sandfiltrering inte ta bort alla 

mikroorganismer, utan bara reducera halten (Li m.fl. 2010). 

 

Sandfiltret behöver olika underhåll beroende på om det är ett snabbfilter eller långsamfilter. Ett snabbfilter 

behöver backspolning varje 1-4 dygn, vilket innebär att rent vatten pumpas åt motsatt håll för att avlägsna 

ansamlade partiklar (Söderqvist 2019). Filtret kan även bytas ut (Herbert & Erikson 2009).  

 

4.2.5 Exempel på RVI rening  

I två nordiska byggnader, Skanskas kontor i Helsingfors och Humlehuset i Köpenhamn, utnyttjas RVI för 

toalettspolning. I Humlehuset används cyklonfilter och sedimentering, medan på Skanska kontor renas 

vattnet med sandfilter samt UV-strålning. Trots deras olika grad av rening är vattenkvaliteten likartad, 

ingen av byggnaderna har haft problem med vattenkvalitén. En anledning att vattnet kan hålla god kvalitet 

trots lite rening är om vattnet kontinuerligt cirkulerar och inte står still för länge (Söderqvist 2019). I 

celciushuset används också regnvatten för toalettspolning. Där renas vattnet på samma sätt som i Skanska 

kontor.  

 

Sandfiltrering har analyserats i ett experiment på södra Gotland som pågick 24  juni 2007–29 januari 2009 

av Herbert och Erikson (2009). Det undersökta RVI-systemet bestod av ett plåttak med area cirka 100 m2, 

ett insamlingskärl med filter och ett sandfilter. Sandfiltret består en låda med fyra 5 cm x 45 cm x 45 cm 

sandlager. Varje sandlager ligger på hyllor med fiberduk och hål i botten. Vattenkvaliteten undersöktes 

med avseende på mikroorganismer för att se om sandfiltret hade någon negativ effekt på 

mikroorganismerna. Resultatet visade att bakterier inte filtrerades bort effektivt då grovsand användes och 

infiltrationshastigheten var för hög. Vattnet hade varierande kvalitet som Socialstyrelsen 2003 klassade 

som “tjänlig med anmärkning” eller “otjänlig”.  Under experimentet byttes sanden ut mot finsand vilket 

ledde till bättre resultat. Vattenkvaliteten klassades då som “tjänlig med anmärkning”. Herbert och 

Erikson föreslår slutligen att man bör använda finsand i tjockare lager för att få en långsammare 

filtreringstakt och mindre andel mikroorganismer, samt att UV-behandling är lämpligt om vattnet ska 

användas som dricksvatten (Herbert & Erikson 2009).  

 

4.2.6 Vattentank 

Hur man förvarade det rena vattnet skiljde sig åt från fall till fall. I RVI systemet på Gotland samlades det 

renade vattnet i en plasttank under jorden. Från tanken distribuerades vattnet sedan med pumpar ut i 

ledningsnätet (Herbert & Erikson 2009).  

 

I andra fall kan vidare rening ske av vattnet i tanken. I Celsiushuset i Uppsala cirkulerade vattnet i tanken 

genom ett sandfilter och UV-behandling under natten så att det renade vattnet kunde användas under 

dagen. För att förhindra tillväxt av mikroorganismer bör vattnet inte vara stilla i tanken. Tanken kan 

placeras inomhus eller utomhus och bör vara av material som inte påverkar vattnet avsevärt (Söderqvist 

2019). Gemensamt för de båda fallen är att det är från tanken som vattnet sedan distribueras.  

 

I vattentanken kan vattenkvaliteten kontrolleras. Vattnet neutraliseras om pH-värdet är för lågt. Detta kan 

göras med 3 teskedar bikarbonat per m3 vatten. Vattenkvaliteten bör kontrolleras regelbundet för att se till 

att halten patogener hålls under tillåten gräns. Halten tungmetaller bör också kontrolleras (Västberg 2014).  
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4.3 Rena sjövatten genom infiltration  

Grundproblemet med vattensituationen i Wikområdet är att brunnarna som tidigare var tillförlitliga källor 

till dricksvatten inte är det längre. Detta skulle kunna lösas genom konstgjord grundvattenbildning vilket 

borde öka grundvattenförrådet och därmed öka brunnarnas tillförlitlighet som vattenkälla. Detta är en 

metod som används idag, i Sverige får 50% sitt dricksvatten från ytvattenkällor såsom åar eller sjöar 

medan 50% får sitt dricksvatten från grundvatten varav 50% är naturligt grundvatten och 50% är 

konstgjort (Hanson 2000). 

 

Ytvattenkällor som kan användas till den konstgjorda grundvattenbildningen är bland annat vatten från 

sjöar, bäckar, uppsamling av regnvatten samt vatten från hårdlagda ytor. Det uppsamlade vattnet 

transporteras till en infiltrationsanläggning där vattnet renas (Västberg 2014). I den här studien kommer vi 

utreda fyra olika typer av infiltrationsanläggningar. 

 

4.3.1 Bassänginfiltration 

Den viktigaste förutsättningen för bassänginfiltration är att det finns ett vattendrag eller sjö i nära 

anslutning till ett område med god hydraulisk konduktivitet. I Sverige är det därför vanligast att använda 

isälvsavlagringar (Hanson 2000). Ett exempel på när denna teknik används är i Uppsala där vatten från 

Tämnaren och Fyrisån pumpas upp till Tunåsen. Vattnet infiltreras sedan genom åsens isälvsavlagringar 

och fyller på grundvattenförrådet vilket sedan kan användas som dricksvatten.  

 

Bassänginfiltrationen består i stora drag av tre delar: intagsdel, infiltrationsdel och en uttagsdel (se Figur 

5). Vanligtvis brukar det även förekomma en del förarbete och efterarbete med vattnet innan det kan tas i 

bruk. Vattenintaget sker från sjö, vattendrag eller annan källa där det pumpas upp på infiltrationsbassänger 

som ofta ligger där det finns en så mäktig omättad zon som möjligt ner till grundvattenytan. Genom att 

lufta infiltrationsvattnet i bassängerna ökar bland annat syrehalten vilket är gynnsamt för nedbrytning av 

organiskt material. I botten av infiltrationsbassängerna läggs ofta ett lager av filtersand vilket gör att 

infiltrationen sker i en jämn takt. Dessutom har filtersanden en kornstorlek som gynnar den naturliga 

reningsprocessen (Hanson 2000).  

 

När vattnet rinner genom den omättade zonen ner mot grundvattenytan avlägsnas organiskt material 

genom nedbrytning och absorption. Dessutom fälls järn och mangan ut. När vattnet har blivit en del av det 

naturliga grundvattnet tas det sedan ut på samma sätt som det naturliga grundvattnet genom pumpar och 

brunnar. Ofta har vattnet hög kvalitet när det pumpas ut men annars kan det behöva genomgå mer eller 

mindre omfattande efterbehandlingar där bland annat pH eller vattnets hårdhet kan justeras (Hanson 

2000). 

 

Bassänginfiltration förutsätter att det är en god infiltrationskapacitet i det översta jordlagret. Om så inte är 

fallet kan diken grävas som fylls ut med grus och sand och som vattnet får filtrera igenom. Det finns dock 

en risk att sanden fylls igen av större partiklar och mikroorganismer. Denna risken minimeras om vattnet 

tillåts rinna genom ett filter eller förbehandlas på annat sätt innan det rinner ut i diket (Bouwer 2001).  
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Figur 6: Bassänginfiltration. Ytvatten från vattendrag eller sjö leds till infiltrationsbassängen och infiltreras genom en 

filterhud. Sedan rinner vattnet genom filterbädd som består av en mikrobiellt högaktiv zon och ett sandlager. Sedan 

rinner vattnet genom den omättade zonen ner till grundvattnet. Uttagsbrunnen pumpar sedan upp grundvatten efter 

behov. Illustration: Karin Blombergsson, bild använd med tillstånd från Svenskt Vatten.  

 

4.3.2 Inducerad infiltration 

Om ytvatten från en sjö eller vattendrag kan filtreras genom strand- och bottensediment och därefter ligger 

i direkt kontak med ett grundvattenmagasin är inducerad infiltration möjlig (Hanson, 2000). Genom att 

borra en brunn nära strandkanten och pumpa upp vatten kommer grundvattenytan få en gradiend/lutning. 

Tack vare denna gradienten kommer ytvatten från sjön eller vattendraget att rinna genom strand- och 

bottensedimenten till grundvattenmagasinet. På detta vis ökar grundvattenbildningen (Västberg 2014).  

 

Fördelen med inducerad infiltration är att ingreppet i naturen är mindre än vid exempelvis 

bassänginfiltration. Detta medför att även kostnaden är lägre. Det är å andra sidan vanligt att utöver den 

inducerade infiltrationen anlägga en återinfiltration vilket består av infiltrationsbassänger och liknar därför 

bassänginfiltration (Hanson 2000).  

 

Några nackdelar med inducerad infiltration är att uppehållstiden mellan infiltration och upptag kan bli 

relativt kort vilket leder till en sämre vattenkvaliteten i vattenmagasinen. Om strand- och bottensedimetet 

istället är mäktigt och innehåller hög halt organiskt material kan  syret i vattnet som infiltreras helt 

konsumeras. Järn och mangan som ofta finns bundet i det organiska materialet kan då på grund av de 

syrefria förhållandena bli vattenlösligt. Då järnet och manganet åter kommer i kontakt med syre i 

uttagsbrunnarna bildas utfällningar som gör att brunnarna kan sättas igen. Slutligen är det svårt att avgöra 

var infiltrationen sker i en sjö vilket betyder att det är svårt att styra infiltrationsförloppet (Hanson 2000). 

Trots detta är inducerad infiltration den näst vanligaste infiltrationsmetoden i Sverige (Västberg 2014) .  
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Figur 7: Ytvatten från sjön eller vattendraget passerar först strand - och bottensedimentet, sedan vidare finsediment 

och grovsediment innan det når grundvattenzonen. Därifrån pumpas grundvattnet upp till uttagsbrunnen och leds 

vidare. Illustration: Karin Blombergsson, bild använd med tillstånd från Svenskt Vatten.  

 

4.3.3 Djupinfiltration 

Bassänginfiltration fungerar inte om det finns lera eller silt i eller ovanpå grus och/eller sandlagren 

eftersom det inte blir tillräcklig perkolation ner till grundvattnet då ytan blir för tät. Ett alternativ är då att 

göra en så kallad djupinfiltration. Vattnet förbehandlas genom exempelvis ett långsamfilter, sedan leds 

vattnet ner till en borrad infiltrationsbrunn ner till grundvattenmagasinet. Vattnet tas sedan upp på samma 

sätt som det naturliga grundvattnet. Ett vanligt förekommande problem med djupinfiltration är att 

infiltrationsbrunnarna sätts igen av exempelvis utfällningar eller bakterietillväxt. Förbehandlingen är en 

viktig del i att förebygga detta problem. Djupinfiltration används endast i två svenska anläggningar idag: 

Kristinehamn och Olofström (Hanson 2000). 

 
Figur 8: Djupinfiltration som infiltrationsmetod. Ytvatten från sjöar eller vattendrag pumpas till bassäng där det 

passerar genom långsamfilter. Sedan pumpas vattnet till infiltrationsbrunnen som är borrad genom sediment till 

grundvattenzonen. Ifrån grundvattenzonen pumpas sedan vattnet upp till uttagsbrunnen. Illustration: Karin 

Blombergsson, bild använd med tillstånd från Svenskt Vatten. 

 

4.3.4 Sprinklerinfiltration 

Sprinklerinfiltration är en metod som har använts i Finland i flera år men inte i Sverige ännu (Hanson 

2000). Några fördelar med metoden är att det inte behöver göras några större ingrepp på naturen, samt att 

markens naturliga jordlager utnyttjas till infiltrationen. I Finland i Borgå har sprinklerinfiltration används 

för vattenförsörjningen sedan 1982. Där används obehandlat sjövatten som leds via ledningar som ligger 

direkt på marken. Vattnet sprids ut och infiltreras i marken. I Borgå är avståndet till grundvattenytan 23 

meter och avståndet mellan infiltrationsanläggningen och uttagsplatsen är 1400 meter vilket är relativt 

stora avstånd. Infiltrationssystemet används året runt, även på vintertid. För att hindra igenfrysning vänds 

sprinklerhålen ner i marken. Enligt Hanson har det endast varit driftstopp en gång under 15 år på grund av 

igenfrusning (Hanson 2000). 
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Figur 9: Sprinklerinfiltration som infiltrationsmetod. Ytvatten sprids via hålförsedda ledningar på en naturmark. 

Vattnet som filtreras genom marken fyller på grundvattenmagasinet. Illustration: Karin Blombergsson, bild använd 

med tillstånd från Svenskt Vatten. 

  

4.3.5 Markens hydrogeologiska och fysikaliska förutsättningar 

Det som påverkar infiltrationskapaciteten mest är markens porstorlek. För att infiltrationen ska bli effektiv 

bör den omättade zonen ha hög porositet och därmed vara fri från material med dålig hydraulisk 

konduktivitet, som exempelvis lera. Har markens översta lager låg infiltrationskapacitet är det fördelaktigt 

att gräva schakt eller diken. Ett annat alternativ är att odla på infiltrationsanläggningen för att öka 

infiltrationen (Västberg 2014).  

 

Vatten infiltrerar som bäst då temperaturen är hög eftersom vattnets viskositet då även är hög. Det betyder 

att infiltrationskapaciteten varierar beroende på temperaturen. På vintern kan infiltrationskapaciteten bli 

upp till hälften så låg jämfört med på sommaren. Dimensioneringen av anläggningen bör därför beräknas 

med avseende på vinterns infiltrationskapacitet (Bouwer 2001).  

 

Det är viktigt att göra hydrologiska undersökningar på platsen innan en infiltrationsanläggning byggs. Om 

området till exempel har isälvsavlagringar men vissa skikt är av finkornigare material kan 

infiltrationsvattnet vandra en annan väg än planerat och därmed tränga upp på oönskade områden. För att 

avgöra att vattnet infiltrerar tillräckligt långsamt så att det renas ordentligt kan spårämnen såsom klorid 

användas. Detta görs genom att ta prover på olika platser i infiltrationsanläggningen (Frycklund 1994).  

 

4.3.6 Föroreningar 

Ytvatten har ofta betydande halter av organiskt material och mikroorganismer vilket inte är önskvärt i 

dricksvatten. Det kan även finnas föroreningar från industri och jordbruk (Västberg 2014). Marken är 

naturligt bra på att ta hand om föroreningar, som ett naturligt reningsverk. Nere i marken avskiljs 

organiskt material, både löst och partikulärt. Sammanfattningsvis sker dessa förändringar när ytvattnet 

infiltreras: Vattentemperaturen utjämnas, grumlighet som kan uppstå vid kraftiga regn eller algblomning 

reduceras, bakterie- och virushalten minskar, organiskt material, järn och mangan minskar och pH, 

alkalinitet och hårdhet ökar (Hanson 2000).  

 

En viktig komponent är att vattnet måste ha en tillräckligt lång uppehållstid i den omättade zonen för att 

ämnena ska hinna reagera, absorberas eller brytas ner. Om vattnets flöde blir mättat blir 

perkolationshastigheten högre och då ökar risken för föroreningar i grundvattnet. Därför är det viktigt att 

inte ha för hög belastning på infiltrationen då för hög belastning sänker vattnets kvalitet, samt utse en väl 

vald plats för infiltrationsanläggningen (Västberg 2014). 
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4.3.7 Underhåll 

Hur mycket underhåll som behövs för anläggningen beror bland annat på vilken infiltrationsmetod som 

används och hur naturen ser ut som den ligger på, samt kvaliteten på vattnet som används till 

infiltrationen. Ett vanligt förekommande problem är att sandlagren som används i bassänginfiltrationen 

kloggar igen av mikrobiell tillväxt. Detta sker speciellt om infiltrationen sker med vatten som innehåller 

en hög halt organiskt material. En åtgärd är att låta systemet torka ut emellanåt så att sprickor bildas, 

ibland kan det till och med bli nödvändigt att ta bort något lager (Västberg 2014).  

 

Om djupinfiltration används kan infiltrationsbrunnarna klogga igen av suspenderade finparticklar eller 

utfällning av av exempelvis järn eller karbonater. Om brunnarna sätts igen behövs de rensas (Hanson 

2000). Om istället inducerad infiltration används krävs det mest underhåll vid uttagsbrunnarna då det är 

vanligt att de sätts igen av järn, mangan och kalk. För att åtgärda detta krävs rensning som oftast kan 

genomföras med jetspolning eller pumpning, ibland används också syror, exempelvis ättiksyra (Hanson 

2000). För sprinklerinfiltrationen kan det krävas underhåll om ledningarna fryser, vilket endast har hänt en 

gång i anläggningen i Borgå. Det kan även uppstå problem med igensättningar i själva infiltrationen vilket 

orsakar kraftiga ytavrinningar. För att få vattnet att infiltrera igen kan det översta humuslagret avlägsnas 

(Hanson 2000). 

 

4.3.8 Kostnader 

Det är flera faktorer som spelar in för att beräkna kostnaden av en infiltrationsanläggning vid konstgjord 

grundvattenbildning. Utöver själva byggandet av infiltrationsanläggningen, såsom bassäng eller brunn, 

tillkommer kostnader för sand samt eventuella kemikalier och tillstånd. Vad kostnaden blir beror dels på 

ytvattnets kvalitet. Är kvaliteten låg behöver sanden i infiltrationsanläggningen bytas ut oftare (Västberg 

2014). 

 

För att minska andelen organiskt material kan ett skikt med järnoxidtäckt olivinmaterial läggas till under 

filtersanden. En studie av VA-forsk år 2004 visar att ett sådant skikt ökar avskiljningen av organiskt 

material med upp till 40 % jämfört med 5 % då endast filtersand användes. Ett sådant skikt av 

järnoxidtäckt olivinmaterial beräknas kosta omkring 4 800 𝑆𝐸𝐾/𝑚3 material (Berggren m.fl. 2004).  

 

 

4.4 Recirkulation 
Ett alternativ för att lösa vattenbristen på Wik skulle kunna vara recirkulation av vatten. Återanvändning 

av vatten kan ske dels inom ett system, till exempel i ett hushåll, dels externt genom att återanvända vatten 

från kommunala reningsverk (Jefferson et al. 2000), varav den här undersökningen riktar in sig mot det 

förra. 

Gråvatten, som också kallas BDT-vatten (bad, disk och tvätt) är det spillvatten som kommer från andra 

källor än toaletter. Det är alltså vatten från dusch, bad, handfat, tvättmaskiner och kökshoar. Dock räknas 

vatten från kökshoar i många fall inte till gråvatten (Noutsopoulos et al. 2018).  

 

4.4.1 Om gråvatten 

Sammansättningen hos gråvattnet varierar kraftigt, beroende på faktorer som till exempel ursprunglig 

vattenkvalitet och livsstil hos ett hushåll. För att karaktärisera gråvattnet finns det vissa parametrar som 

brukar användas, bland annat BOD, COD och innehåll av kväve (N) och fosfor (P) (Eriksson et al. 2002). 

BOD, biokemisk syreförbrukning, är ett mått på hur mycket löst syre som behövs för att nedbrytning av 

mikroorganismer skall kunna ske i vatten (Naturvårdsverket 2019a) och COD, kemisk syreförbrukning, är 
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ett mått på hur mycket syre som krävs för fullständig nedbrytning av organiska ämnen vid kemisk 

oxidation (Naturvårdsverket 2019b). Innehållet av BOD och COD ger en uppfattning om risken för 

syrebrist vid nedbrytning (Eriksson et al. 2002) och kvoten BOD/COD hur lätt ett ämne bryts ned 

(Svenskt Vatten 2012). Också pH, turbiditet och Cl2-rester är parametrar som ofta undersöks (Jefferson et 

al. 2000).  

4.4.2 Tekniker för att rena gråvatten 

Vid återanvändning av gråvatten är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som hälsorisk, miljövänlighet, 

ekonomi och vattnets utseende (Li et al. 2009). Gråvattnet behöver därför renas innan återanvändning. 

Standarder för gråvatten baseras ofta på innehållet av koliforma bakterier, som är lättare att kvantifiera än 

till exempel virus, men som kan ge en uppfattning om gråvattnets övergripande kvalitet (Jefferson et al. 

2000). 

Det finns flera metoder för att rena gråvatten: fysikalisk, kemisk och biologisk samt många olika 

kombinationer av dessa. Tekniker för att rena gråvatten bygger på att reningen delas upp i två steg; först 

ett separerande steg som tar bort partiklar, och sedan ett desinficerande steg, med till exempel UV-ljus. 

För att desinficeringen skall fungera optimalt får innehållet av lösta ämnen och organiskt material inte 

vara för stort (Li et al. 2009).  

Fysikalisk rening bygger på någon typ av filtrering, till exempel genom sand och jord eller genom ett 

membran. Den kompletteras för det mesta av någon typ av desinficering (Li et al. 2009). Membranfilter 

finns med olika genomsläpplighet och minskar turbiditeten och ger icke-detekterbara nivåer av koliformer. 

Värt att poängtera är att membranfiltrering kräver energitillförsel, vilken ökar om membranet slammar 

igen. Membranet kräver därför rengöring vilket gör metoden mindre gångbar i praktiken (Jefferson et al. 

2000).  

Enligt Li et al. (2009) finns det mycket få studier med kemisk rening av gråvatten. Några metoder som 

ändå finns är exempelvis oxidation, jonbyte, granulärt aktivt kol och koagulering (Li et al. 2009). 

Koagulering bygger på att mindre lösta partiklar, som inte kan renas genom ett filter, koaguleras och 

bildar större partiklar, som sedan kan filtreras bort (Moosavirad 2016). Koagulering minskar turbiditeten 

och innehållet av COD, BOD, organiskt kol, den totala halten lösta ämnen och surfaktanter och kan göras 

med till exempel aluminiumsalt, till exempel alun och järn(III)salt (Noutsopoulos et al. 2018)(Li et al. 

2009). 

Det finns många sätt att genomföra biologisk rening. Li et al. (2009) listar bland annat membran-

bioreaktorer, anlagda våtmarker och anaeroba reaktorer, som ofta kombineras med ett första steg av fysisk 

rening. Att kombinera biologisk med fysisk rening kan vara nödvändigt för nedbrytning av ämnen som 

annars skulle kunna ge upphov till ökad mikrobiell tillväxt (Jefferson et al. 2000). 

Det finns alltså många olika sätt att rena gråvatten och ofta kombineras flera metoder för att öka 

reningssystemets prestanda. Beroende på gråvattnets kvalitet och ursprung kan olika metoder behövas. 

4.4.3 Spola toaletter med gråvatten 

En möjlighet för recirkulation med är att spola toaletter med gråvatten. I Sverige förbrukas cirka 140 liter 

vatten per person och dag, varav cirka 30 liter går till WC-spolning (Svenskt Vatten 2019). Det här 

innebär att WC-spolning står för cirka 20% vattenförbrukningen. Om gråvatten används vid 

toalettspolning skulle det leda till en betydelsefull minskning av den totala vattenförbrukningen.  
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Ett problem med att återanvända gråvatten är att det finns en viss smittorisk om orenat gråvatten används 

till att exempelvis spola toaletter, då mikroorganismer kan hamna i gråvattnet genom exempelvis duschar 

och handfat. Dessa kan sedan spridas vidare genom toalettspolning som aerosoler (Eriksson et al. 2002). 

Ytterligare studier visar att det inte är lämpligt att återanvända gråvatten som inte först genomgått någon 

typ av behandling (Shi et al. 2018). I studien av Shi et al (2018) undersöks förekomsten av mikrober 

(patogen E.coli) vid fysikalisk/kemisk rening med mikrofilter. Resultatet av studien visar att infektions- 

och sjukdomsrisken för bad-, tvätt respektive köksvatten ligger under USA:s EPA och WHO:s 

gränsvärden. Gråvatten som kommer från kök kan i värsta fall överskrida tidigare nämnda gränsvärden, 

men det typiska värdet ligger inom ramen för vad som är tillåtet. Studien utgår från att 9 L vatten spolas, 

men för snålspolande toaletter (som spolar 3 respektive 6 L) blir aerosolbildningen mindre (Shi et al. 

2018). Värt att poängtera är att studien inte undersökt gråvatten som kommer från bad, tvätt och kök 

gemensamt, vilket kan ge ett annat utfall.  

Gråvattenproduktionen sker vid korta stunder under dagen och är något förskjuten gentemot 

toalettspolning, som är fördelat jämnt över dagen. I slutet av dagen riskerar det att bli ett underskott på 

vatten, vilket kan kompenseras med att gråvatten lagras i en tank. Det här resulterar dock i att systemet 

blir mer platskrävande (Jefferson et al. 2000). Lagring av vatten bör inte heller inte ske längre än 48 

timmar (Eriksson et al. 2002). Lagras vatten i tankar riskeras en tillväxt av mikrober. Även om gråvatten 

inte anses vara optimalt för tillväxt av patogener är det svårt att avgöra hur den påverkas av lagring (Shi et 

al. 2018).  

 

4.5 Reningsmetoder 

Att rena vatten är i högsta grad en väsentlighet för Wikområdet. En del reningstekniker har tagits upp 

tidigare men i det här avsnittet presenteras reningstekniker som kan appliceras på både sjö, brunn och 

regnvatten. En del tekniker desinficerande metoder, medan andra tekniker tar bort ämnen såsom 

exempelvis metalljoner och syntetiska färgämnen. Teknikerna kan användas direkt på råvattnet eller som 

efterbehandling efter infiltrationsbäddar om vattnet inte uppnår önskad kvalitét.   

 

4.5.1 UV-behandling 

Desinficering med UV-ljus är en metod för att avlägsna vattnet från skadliga mikroorganismer såsom 

E.coli. Närvaro av E.coli bakterier i vattnet tyder på att vattnet kontaminerats av exempelvis fågelspillning 

(Herbert & Erikson 2009). 

 

För att reningen ska vara effektiv bör vattnet filtreras väl innan UV-behandlingen. Hög turbiditet i vattnet 

kan orsaka sämre effekt av strålningen då lösta partiklar i vattnet skyddar mikroorganismerna (Söderqvist 

2019). Att bygga ett UV-behandlingssystem kräver inte stor ombyggnation av redan befintlig 

reningsanläggning. UV-reningen sker i en kammare där en eller flera lampor belyser det förbiflödande 

vattnet. Lamporna är i kvartsrör och sitter ovanför vattnet (Svenskt vatten 2009). Lamporna behöver bytas 

ut enligt rekommendationerna för den lampan som används (Västberg, 2014). UV-ljuset förhindrar 

reproduktion av mikroorganismer genom att förstöra proteiner i cellens genom. Alla mikroorganismer 

påverkas inte av UV-ljus, men UV-ljus är effektivt mot bland annat E.coli (Svenskt vatten 2009). En 

negativ aspekt med UV-behandling är att den verkar lokalt, av den anledningen kan giftiga 

mikroorganismer utvecklas och föröka sig efteråt i exempelvis ledningar (Svenskt vatten 2009). 
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4.5.2 Ozonering 

Ett annat desinficeringsmedel är ozon. Ozon är en oxidant som påverkar både bakterier och virus genom 

att förstöra deras genom samt att bryta ner dess skyddande höljen. Desinficeringen med ozon sker i två 

steg; först sker en reduktion och senare sker merparten av desinficeringen (VISK 2013). Ozon har förutom 

sin desinficerande förmåga även andra bra effekter på vattnet. Det framstår renare då ozon reducerar 

färgen på vattnet. Ett mer transparent vatten gynnar även eventuell efterföljande behandling med UV-ljus 

(VISK 2013). 

 

En negativ aspekt med ozonering, precis som med UV-behandling, är att den inte har någon kvarvarande 

verkan i vattnet efter reningen, varför tillväxt av bakterier och virus kan ske i senare skeenden, i 

exempelvis rörsystemet. Detta beror på att det inte är tillåtet att släppa ut ozon i vattnet (VISK 2013). 

 

4.5.3 RO och nanofiltrering  

Ett alternativ för att rena vatten är att använda membranteknik. En förutsättning är att membranet som 

används är genomsläppligt för vissa joner och molekyler men inte för andra, så kallat semipermeabla 

membran (Kärrman, E. & Sjöstrand, K. 2014). På ena sidan av membranet finns rent vatten och på den 

andra sidan finns det vattnet som ska renas, i det här fallet ytvatten, se Figur 10. Ett högt tryck appliceras 

på ytvattnet vilket gör att vattenmolekyler diffunderar genom membranet till sidan med rent vatten för att 

uppnå en kemisk jämvikt. Kvar på sidan med ytvatten finns nu en lösning med hög koncentration 

oönskade lösta ämnen som avlägsnas och på andra sidan av membranet finns rent vatten redo att drickas. 

(Tulou, K.E. & Younos, T. 2005). För att upprätthålla ett yttre tryck används pumpar som kräver 

energitillförsel. Vilket tryck som behövs beror på vattenkvaliteten. Att rena saltvatten kräver därför 

betydligt mer el än att rena sjövatten  (Kärrman, E. & Sjöstrand, K. 2014).  

 
Figur 10: Principen bakom omvänd osmos.Ytvatten leds in till den högra kammaren där högt tryck råder vilket bidrar 

till att vattenmolekyler diffunderar genom membranet till den högra kammaren.    

 

Omvänd osmos, RO, används framförallt för avsaltning av havsvatten medan nanofiltrering kan användas 

för avsaltning av bräckt vatten. Nanofiltrering fungerar på liknande sätt som RO men nanofiltrets porer är 

större än porerna i RO-filtret och därför behövs det inte lika högt tryck och därmed inte heller lika mycket 

energi. Nanofilter är bra för att ta bort fasta samt organiska ämnen och om bräckt vatten används som 

vattenkälla är nanofiltrer tillräckligt för att ta bort salt. (Tulou, K.E. & Younos, T. 2005) 

 

Vid Wikområdet ligger sjön Ekoln vilket gör att det finns tillgång till sjövatten. Detta vatten är inte salt så 

därför borde nanofilter vara tillräckligt för att producera dricksvatten av tillräckligt hög kvalitet.  

 

För att minska kostnader kan ytvattnet förbehandlas innan det når RO- eller nanofiltret. Det är inte 

ovanligt att porerna pluggas igen vilket kan förebyggas genom förbehandling med hjälp av ett grövre filter 

eller sedimentation genom en sandbädd. Andra nackdelar med dessa filtermetoder är att det går åt energi 
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för att upprätthålla processen och som marknaden ser ut idag kommer energin ofta ifrån icke förnyelsebara 

energikällor. Det är också en relativt dyr teknik, enligt Freeman et al. kostar det 1.34 kr/𝑚3vatten då 

bräckt vatten används som vattenresurs. Kostnaden varierar dock mycket beroende på ytvattnets kvalitet 

(Freeman et al.  2009). Övriga problem som kan uppkomma med användning av membranrening är att 

membranen behöver renas och bytas ut vilket innebär underhållskostnader. Dessutom kan membranen 

skadas av klor vilket ofta används i efterbehandlingen. (Tulou, K.E. & Younos, T. 2005) 
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Inledning 
 
Populärvetenskap kan enklast sammanfattas som vetenskaplig information som riktar sig till 
allmänheten som inte antas vara insatta i området. Populärvetenskap är skrivet lättsamt och 
entusiasmerande och sätter ämnet i fråga i ett större sammanhang (NE uå). Den hänvisar ofta 
till något vardagligt som läsaren kan förstå och relatera till (Pelger et al. 2010). 
 
Skillnad mellan vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande 
 
En vetenskaplig text riktar sig till andra inom samma område och läsaren förväntas ha vissa 
förkunskaper. För en populärvetenskaplig text är det viktigt att först definiera och sedan rikta 
sig till en målgrupp som texten anpassas efter. Till exempel bör facktermer förklaras så snart 
som möjligt efter att de nämns i texten första gången och texten blir svårläst om för många 
facktermer används. För att underlätta för läsaren kan man först presentera redan känd 
information innan man presenterar ny information i form av en fackterm (Pelger et al. 2010).  
 
Det finns en tydlig skillnad mellan natur- och populärvetenskapliga texters deposition. 
Populärvetenskapliga texter har ofta ett emfatiskt upplägg, vilket innebär att det viktigaste 
presenteras först. En annan viktig aspekt är att naturvetenskapliga texter lägger stor vikt på att 
presentera metoden enligt principen om reproducerbarhet. En populärvetenskaplig text 
däremot fokuserar på resultatet av en undersökning och inte på metoden (Pelger et al. 2010).  
 
Textens disposition 
 
Som tidigare nämnt, inleds den populärvetenskapliga sammanfattningen med att presentera 
det viktigaste först, så att läsaren snabbt uppfattar textens budskap. Inledningen ska kortfattat 
berätta vad texten handlar om på ett sätt som väcker intresse och nyfikenhet hos läsaren 
(Pelger et al. 2010). Det är inte ovanligt att populärvetenskapliga texter inleds med studiens 
resultat eller motiverar varför forskningen är viktig (LTH 2015). 
  
En kort och saklig bakgrund ger därefter nödvändiga förklaringar, så att läsaren förstår resten 
av texten (Pelger et al.  2010). För att vinna läsarens förtroende bör man i bakgrunden 
övertyga läsaren om att texten är en pålitlig källa, utan att göra sig viktig (Brändén 2010). 
Därefter kan det vara bra att återigen presentera textens syfte, som kan vara att besvara en 
fråga, eller precisera frågeställningen (Pelger et al. 2010).  
 
I huvuddelen motiveras och utvecklas textens budskap (Pelger et al.  2010). Det kan göras 
genom att besvara följande frågor: Vad har du kommit fram till? På vilket sätt kan resultaten 
användas? Hur påverkar dina rön människa och samhälle? Varför tror du att dina resultat är 
relevanta? Här kan det också vara lämpligt att nämna eventuella samarbetspartners (LTH 
2015). Texten avslutas med en sammanfattning, slutsats eller en tanke läsaren kan ta med sig 
(Pelger et al. 2010). 
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Språk och form  
 
För att den populärvetenskapliga sammanfattningen skall vara lättläst bör man skriva 
kortfattat och använda en luftig layout (LTH 2015). Enkla ord väljs framför svåra i den mån 
det är möjligt. Korta meningar är lättare att läsa än långa, men det är samtidigt bra att variera 
korta och långa meningar för att få en levande och dynamisk text (Brändén 2010). För att 
undersöka hur lättläst en text är kan man använda sig av läsbarhetsindex, LIX, som är 
summan av den genomsnittliga meningslängden och andelen långa ord (Pelger et al. 2010). 
 
Ibland kan metaforer hjälpa läsaren att förstå komplicerade sammanhang. Bilder och 
illustrationer är också att rekommendera då de gör svår information mer lättillgänglig för 
läsaren (LTH 2015). Till skillnad från i naturvetenskaplig text får man i populärvetenskaplig 
text använda både aktiv form (“i studien undersökte vi”) och passiv form (“i studien 
undersöktes”). Det är till och med lämpligt eftersom det gör att texten framstår som mer 
lättläst (LTH 2015).  
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis möjliggör populärvetenskapliga texter att fler personer kan förstå och ta 
till sig forskningen. I motsats till vetenskapliga texter har populärvetenskapliga skrifter en 
målgrupp som inte är insatta i området. I populärvetenskapliga texter är det därför viktigt att 
som författare inleda med att väcka intresse och använda ett enkelt och tydligt språk utan allt 
för många facktermer. Dessa typer av texter tillåter författaren att placera sin forskning i ett 
större sammanhang och fundera kring dess betydelse för samhället (LTH 2015).  
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Sammanfattning 
En möjlig lösning på vattenproblematiken i Vikområdet kan vara att använda konstgjort 
grundvatten med infiltrationsmetoder. I den här rapporten undersöks fyra olika 
infiltrationsmetoder; bassänginfiltration, inducerad infiltration, djupinfiltration och 
sprinklerinfiltration. Rapporten avsätter ett stycke till varje metod där tekniken beskrivs, samt 
stycken med information om underhåll och kostnader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Introduktion 
Grundproblemet med vattensituationen i Vikområdet är att brunnarna som tidigare var 
tillförlitliga källor till dricksvatten inte är det längre. Detta skulle kunna lösas genom 
konstgjord grundvattenbildning vilket borde öka grundvattenförrådet och därmed öka 
brunnarnas tillförlitlighet som vattenkälla. Detta är en metod som används idag, i Sverige får 
50% sitt dricksvatten från ytvattenkällor såsom åar eller sjöar medan 50% får sitt dricksvatten 
från grundvatten varav 50% är naturligt grundvatten och 50% är konstgjort (Hanson, 2000). 
 
Ytvattenkällor som kan användas till den konstgjorda grundvattenbildningen är bland annat 
vatten från sjöar, bäckar, uppsamling av regnvatten samt vatten från hårdlagda ytor. Det 
uppsamlade vattnet transporteras till en infiltrationsanläggning där vattnet renas. I den här 
studien kommer vi utreda fyra olika typer av infiltrationsanläggningar (Västberg, 2014). 
 
Bassänginfiltration 
Den viktigaste förutsättningen för bassänginfiltration är att det finns ett vattendrag i nära 
anslutning till en geologisk formation. Den geologiska formationen ska kunna hålla vatten för 
att sedan utvinnas genom pumpar och brunnar. I Sverige är det vanligast att använda 
isälvsavlagringar (Hanson 2000). Ett exempel på när denna teknik används är i Uppsala där 
vatten från Tämnaren och Fyrisån pumpas upp till Tunåsen. Vattnet infiltreras sedan genom 
åsens isälvsavlagringar och fyller på grundvattenförrådet vilket sedan kan användas som 
dricksvatten.  
 
Bassänginfiltrationen består i stora drag av tre delar: intagsdel, infiltrationsdel och en 
uttagsdel. Vanligtvis brukar det även förekomma en del förarbete och efterarbete med vattnet 
innan det kan tas i bruk. Vattenintaget sker från sjö, vattendrag eller annan källa där det 
pumpas upp på infiltrationsbassänger som ofta ligger där det finns en så mäktig omättad zon 
som möjligt ner till grundvattenytan. Genom att lufta infiltrationsvattnet i bassängerna ökar 
bland annat syrehalten vilket är gynnsamt för nedbrytning av organiskt material. I botten av 
infiltrationsbassängerna läggs ofta ett lager av filtersand vilket gör att infiltrationen sker i en 
jämn takt. Dessutom har filtersanden en kornstorlek som gynnar den naturliga 
reningsprocessen (Hanson 2000).  
 
När vattnet rinner genom den omättade zonen ner mot grundvattenytan avlägsnas organiskt 
material genom nedbrytning och absorption. Dessutom fälls järn och mangan ut. När vattnet 
har blivit en del av det naturliga grundvattnet tas det sedan ut på samma sätt som det naturliga 
grundvattnet genom pumpar och brunnar. Ofta har vattnet hög kvalitet när det pumpas ut men 
annars kan det behöva genomgå mer eller mindre omfattande efterbehandlingar där bland 
annat pH eller vattnets hårdhet kan justeras (Hanson, 2000). 
 
Bassänginfiltration förutsätter att det är en god infiltrationskapacitet i det översta jordlagret. 
Om så inte är fallet kan diken grävas som fylls ut med grus och sand och som vattnet får 
filtrera igenom. Det finns dock en risk att sanden fylls igen av större partiklar och 
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mikroorganismer. Denna risken minimeras om vattnet tillåts rinna genom ett filter eller 
förbehandlas på annat sätt innan det rinner ut i diket (Bouwer, 2001).  
 
Inducerad infiltration 
Om ytvatten från en sjö eller vattendrag kan filtreras genom strand- och bottensediment och 
därefter ligger i direkt kontak med ett grundvattenmagasin är inducerad infiltration möjlig 
(Hanson, 2000). Genom att borra en brunn nära strandkanten och pumpa upp vatten kommer 
grundvattenytan få en gradiend/lutning. Tack vare denna gradienten kommer ytvatten från 
sjön eller vattendraget att rinna genom strand- och bottensedimenten till 
grundvattenmagasinet. På detta vis ökar grundvattenbildningen (Västberg, 2014). 
 
Fördelen med inducerad infiltration är att ingreppet i naturen är mindre än vid exempelvis 
bassänginfiltration. Detta medför att även kostnaden är lägre. Det är å andra sidan vanligt att 
utöver den inducerade infiltrationen anlägga en återinfiltration vilket består av 
infiltrationsbassänger och liknar därför bassänginfiltration (Hanson, 2000).  
 
Några nackdelar med inducerad infiltration är att uppehållstiden mellan infiltration och 
upptag kan bli relativt kort vilket leder till en sämre vattenkvaliteten i vattenmagasinen. Om 
strand- och bottensedimetet istället är mäktigt och innehåller hög halt organiskt material kan 
syret i vattnet som infiltreras helt konsumeras. Järn och mangan som ofta finns bundet i det 
organiska materialet kan då på grund av de syrefria förhållandena bli vattenlösligt. Då järnet 
och manganet åter kommer i kontakt med syre i uttagsbrunnarna bildas utfällningar som gör 
att brunnarna kan sättas igen. Slutligen är det svårt att avgöra var infiltrationen sker i en sjö 
vilket betyder att det är svårt att styra infiltrationsförloppet (Hanson, 2000). Trots detta är 
inducerad infiltration den näst vanligaste infiltrationsmetoden i Sverige (Västberg, 2014) .  
 
Djupinfiltration 
Bassänginfiltration fungerar inte om det finns lera eller silt i eller ovanpå grus och/eller 
sandlagren eftersom det inte blir tillräcklig perkolation ner till grundvattnet då ytan blir för 
tät. Ett alternativ är då att göra en så kallad djupinfiltration. Vattnet förbehandlas genom 
exempelvis ett långsamfilter, sedan leds vattnet ner till en borrad infiltrationsbrunn ner till 
grundvattenmagasinet. Vattnet tas sedan upp på samma sätt som det naturliga grundvattnet. 
Ett vanligt förekommande problem med djupinfiltration är att infiltrationsbrunnarna sätts igen 
av exempelvis utfällningar eller bakterietillväxt. Förbehandlingen är en viktig del i att 
förebygga detta problem. Djupinfiltration används endast i två svenska anläggningar idag: 
Kristinehamn och Olofström (Hanson, 2000). 
 
Sprinklerinfiltration 
Sprinklerinfiltration är en metod som har använts i Finland i flera år men inte i Sverige ännu 
(Hanson, 2000). Några fördelar med metoden är att det inte behöver göras några större 
ingrepp på naturen, samt att markens naturliga jordlager utnyttjas till infiltrationen. I Finland 
i Borgå har sprinklerinfiltration används för vattenförsörjningen sedan 1982. Där används 
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obehandlat sjövatten som leds via ledningar som ligger direkt på marken. Vattnet sprids ut 
och infiltreras i marken. I Borgå är avståndet till grundvattenytan 23 meter och avståndet 
mellan infiltrationsanläggningen och uttagsplatsen är 1400 meter vilket är relativt stora 
avstånd. Infiltrationssystemet används året runt, även på vintertid. För att hindra igenfrysning 
vänds sprinklerhålen ner i marken. Enligt Hanson har det endast varit driftstopp en gång 
under 15 år på grund av igenfrusning (Hanson, 2000). 
 
Markens hydrogeologiska och fysikaliska förutsättningar 
Det som påverkar infiltrationskapaciteten mest är markens porstorlek. För att infiltrationen 
ska bli effektiv bör den omättade zonen ha hög porositet och därmed vara fri från material 
med dålig hydraulisk konduktivitet, som exempelvis lera. Har markens översta lager låg 
infiltrationskapacitet är det fördelaktigt att gräva schakt eller diken. Ett annat alternativ är att 
odla på infiltrationsanläggningen för att öka infiltrationen (Västberg, 2014).  
 
Vatten infiltrerar som bäst då temperaturen är hög eftersom vattnets viskositet då även är hög. 
Det betyder att infiltrationskapaciteten varierar beroende på temperaturen. På vintern kan 
infiltrationskapaciteten bli upp till  hälften så låg jämfört med på sommaren. 
Dimensioneringen av anläggningen bör därför beräknas med avseende på vinterns 
infiltrationskapacitet (Bouwer, 2001).  
 
Det är viktigt att göra hydrologiska undersökningar på platsen innan en 
infiltrationsanläggning byggs. Om området till exempel har isälvsavlagringar men vissa skikt 
är av finkornigare material kan infiltrationsvattnet vandra en annan väg än planerat och 
därmed tränga upp på oönskade områden. För att avgöra att vattnet infiltrerar tillräckligt 
långsamt så att det renas ordentligt kan spårämnen såsom klorid användas. Detta görs genom 
att ta prover på olika platser i infiltrationsanläggningen (Frycklund, 1994).  
 
Föroreningar 
Ytvatten har ofta betydande halter av organiskt material och mikroorganismer vilket inte är 
önskvärt i dricksvatten. Det kan även finnas föroreningar från industri och jordbruk 
(Västberg, 2014). Marken är naturligt bra på att ta hand om föroreningar, som ett naturligt 
reningsverk. Nere i marken avskiljs organiskt material, både löst och partikulärt. 
Sammanfattningsvis sker dessa förändringar när ytvattnet infiltreras: Vattentemperaturen 
utjämnas, grumlighet som kan uppstå vid kraftiga regn eller algblommning reduceras, 
bakterie och virushalten minskar, organiskt material, järn och mangan minskar och pH, 
alkalinitet och hårdhet ökar (Hanson, 2000).  
 
En viktig komponent är att vattnet måste ha en tillräckligt lång uppehållstid i den omättade 
zonen för att ämnena ska hinna reagera, absorberas eller brytas ner. Om vattnets flöde blir 
mättat blir perkolationshastigheten högre och då ökar risken för föroreningar i grundvattnet. 
Därför är det viktigt att inte ha för hög belastning på infiltrationen då för hög belastning 
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sänker vattnets kvalitet, samt utse en väl vald plats för infiltrationsanläggningen (Västberg, 
2014). 
 
Underhåll 
Hur mycket underhåll som behövs för anläggningen beror bland annat på vilken 
infiltrationsmetod som används och hur naturen ser ut som den ligger på, samt kvaliteten på 
vattnet som används vid infiltrationen. Ett vanligt förekommande problem är att sandlagren 
som används i bassänginfiltrationen kloggar igen av mikrobiell tillväxt. Detta sker speciellt 
om infiltrationen sker med vatten som innehåller en hög halt organiskt material. En åtgärd är 
att låta systemet torka ut emellanåt så att sprickor bildas, ibland kan det till och med bli 
nödvändigt att ta bort något lager (Västberg, 2014).  
 
Om djupinfiltration används kan infiltrationsbrunnarna klogga igen av suspenderade 
finparticklar eller utfällning av av exempelvis järn eller karbonater. Om brunnarna sätts igen 
behövs de rensas (Hanson, 2000). 
 
Om inducerad infiltration används krävs det mest underhåll vid uttagsbrunnarna då det är 
vanligt att de sätts igen av järn, mangan och kalk. För att åtgärda detta krävs rensning som 
oftast kan genomföras med jetspolning eller pumpning, ibland används också syror, 
exempelvis ättiksyra (Hanson, 2000). 
 
För sprinklerinfiltrationen kan det krävas underhåll om ledningarna fryser, vilket endast har 
hänt en gång i anläggningen i Borgå. Det kan även uppstå problem med igensättningar vilket 
orsakar kraftiga ytavrinningar. För att få vattnet att infiltrera igen kan det översta humuslagret 
avlägsnas (Hanson, 2000). 
 
Kostnader 
Det är flera faktorer som spelar in för att beräkna kostnaden av en  infiltrationsanläggning vid 
konstgjord grundvattenbildning. Utöver själva byggandet av infiltrationsanläggningen, såsom 
bassäng eller brunn, tillkommer kostnader för sand samt eventuella kemikalier och tillstånd. 
Vad kostnaden blir beror dels på ytvattnets kvalitet. Är kvaliteten låg behöver sanden i 
infiltrationsanläggningen bytas ut oftare (Västberg, 2014). 
 
För att minska andelen organiskt material kan ett skikt med järnoxidtäckt olivinmaterial 
läggas till under filtersanden. En studie av VA-forsk år 2004 visar att ett sådant skikt ökar 
avskiljningen av organiskt material med upp till 40 % jämfört med 5 % då endast filtersand 
användes. Ett sådant skikt av  järnoxidtäckt olivinmaterial beräkas kosta omkring 4 800 

material (Berggren m.fl., 2004).EK/mS 3   
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Sammanfattning 

Regnvatteninsamling, i denna rapport förkortat RVI, är ett vattenförsörjningssystem. 

Systemet bygger på att nederbörd faller på en yta varifrån den leds genom ett transportsystem 

till en samlingsmagasin. Därifrån renas vattnet och kan sedan användas. Beroende på vad 

vattnets ändamål är så ställs olika krav på vattnets kvalitet. Kraven finns på färg och lukt, 

men även på halten av mikroorganismer och föroreningar som kan vara skadliga för den som 

brukar vattnet. RVI är inte utbrett i Sverige men är en metod som använts länge globalt och 

utvecklas i vissa byggprojekt i norra Europa.  

  



1. Bakgrund 

Regnvatteninsamling (i denna rapport förkortat RVI) är ett vattenförsörjningssystem som 

bygger på att nederbörd faller på ytor som genom olika transportsystem ansamlas i kärl. Vattnet 

behandlas i olika reningsprocesser till önskad kvaliteét. I Sverige är RVI inte vanligt, men 

utvecklas i exempelvis Celsiushuset i Uppsala. Globalt används RVI som 

vattenförsörjningssystem (Söderquist 2019). RVI kan vara en dellösning till lokal vattenbrist i 

Sverige (Västberg 2014).  

1.1 Metod 

Till den här delen av förstudien användes databaserna Google Scholar, GeoRef och 

GeoBASE för att hitta publicerade artiklar, forskningsrapporter, böcker och studentarbeten. 

De använda sökningarna var “småskalig vattenförsörjning regnvatteninsamling” och 

“({rainwater} OR {rain water}) AND harvesting AND (Sweden OR Danmark OR Norway 

OR Iceland OR Finland)”. Även en kursbok i hydrologi har använts. Då flera studentarbeten 

byggde på relevanta undersökningar, utnyttjades deras referenslistor för att hitta fler 

vetenskapliga rapporter. Källorna som valdes ut var alla publicerade de senaste 20 åren. 

Källorna valdes utifrån geografisk relevans.  

 

2. Teknik 

Generellt är tekniken för RVI följande: Insamling → insamlingsmagasin → rening → 
vattentank → användning.  

Det första steget i RVI är att nederbörd faller på en insamlingsyta. För att denna yta ska kunna 

samla upp vattnet måste den vara ogenomtränglig för vatten. Ytor som kan samla upp vatten 

är exempelvis tak på byggnader och markytor.  

 

2.1 Takinsamling av nederbörd 

Tekniken att utnyttja tak som RVI i Norden utvecklas i urbana miljöer där RVI både bidrar 

till vattenförsörjningen och bättre dagvattenhantering (Söderquist 2019). Alla tak passar inte 

för RVI då materialet påverkar vattnets kvalitet. Hustak med metallisk färg eller annan 

ytbehandling kan påverka färgen och smaken på vattnet. Plåttak och cementtak lämpar sig för 

RVI, men de bör rengöras regelbundet (Ghosh & Desai 2006 s.278). Även plasttak och 

tegelpannor är lämpliga om de är rena (Li m.fl. 2010).  

 

Mängden vatten som samlas in beror på flera faktorer: Takets area (sett uppifrån), mängden 

regn under en viss tid och avrinningskoefficienten, som ligger mellan 0,7-0,9 för ett 

välanpassat hustak. Avrinningskoefficienten är en kvot mellan andelen regnvatten som 

samlas upp och hur mycket nederbörd som faller på taket. Takets lutning påverkar 

koefficienten. Ett flackare tak medför större förluster av regnvatten och således en lägre 

avrinningskoefficient (Li m.fl., 2010). Den insamlade volymen kan enligt Västberg (2014) 

beräknas med ekvation (1): 



 

𝑉 =
𝑃⋅𝐴⋅𝜑

1000
           (1) 

 

Där V är volymen insamlat vatten (m3), Ρ är nederbörden (mm), A är arean på insamlingsytan  

(m2) och 𝜑 är avrinningskoefficienten.  

 

Omgivningen runt taket påverkar också vattenkvaliteten, såsom jordstoft, organiskt material 

och fågelbajs förorenar vattnet om det finns på taket (Ghosh & Desai 2006 s.278). I urbana 

miljöer hamnar även föroreningar från trafik och industri via luften på taken, medan i rurala 

miljöer med närliggande jordbruk kan gödselmedel och bekämpningsmedel hamna på taken 

(Västberg 2014). 

 

I det första filtreringssteget filtreras vattnet från oönskade större objekt, såsom löv, kvistar 

och fågelbajs. Detta kan ske på olika sätt.  

 

En metod är att leda bort det initiala regnvattnet genom stupröret, då detta vatten bär med sig 

smuts från taket. När det smutsiga vattnet flödat förbi har och taket blivit något renare kan det 

rena vattnet ledas om till förvaring (Ghosh & Desai 2006 s.283-284). Det är viktigt att göra 

detta för att inte kontaminera insamlingsmagasin (Li m.fl. 2010). Detta kan ske manuellt med 

en fällbar utkastare (se figur 1a), eller automatiskt med en separationsteknik som använder en 

tratt i stupröret. Med en fällbar utkastare fäller man ut en sida av stupröret så att vattnet flödar 

ut åt sidan (se figur 1a). Den andra tekniken går ut på att en tratt sitter i stupröret, men utan 

att ha kontakt med sidorna. Detta gör att flödet till en början rinner längst stuprörets sidor, 

och inte ner i tratten, vilket avlägsnar den första delen av regnet med smutsigt vatten. När 

flödet ökar faller vattnet ner i mitten av stupröret och hamnar i tratten som leder ut vattnet till 

förvaring (se figur 1b). På så sätt har den första delen av regnet renat taket och lett ur 

systemet, och renare vatten lett vidare i processen (Ghosh & Desai 2006 s.283-284). Båda 

dessa tekniker leder till att renare vatten insamlas, men en del vatten går förlorad. För att 

minska förlusten kan en vanlig lövsil användas för att leda ut större föroreningar (se figur 1c). 

Då hamnar nästan allt vatten från stuprännan i insamlingstanken. 

 

 

 
Figur 1a: Fällbar utkastare i öppet och stängt läge. 



 

 
Figur 1b: Stuprör med tratt    Figur 1c: Lövsil 

 

 

De vattenledande rören bör vara gjorda av ett ickereaktivt ämne då regnvattnet kan vara surt. 

Detta kan orsaka mobilisering av exempelvis metalljoner. Därför är det lämpligt att använda 

PVC eller annan plast (Ghosh & Desai 2006 s.284). Tegelpannor på taket samt rännor och rör 

gjorda av aluminium eller glasfiber är också lämpligt (Västberg 2014). 

 

2.2 RVI från markytor 

Vissa markytor kan även användas som insamlingsyta för nederbörd. Ett stort problem med 

denna teknik är att regnvattnet infiltreras i marken istället för att rinna av på ytan (Ghosh & 

Desai 2006 s.279). I Sverige infiltreras nästan allt vatten i marken, nederbördsintensiteten är 

sällan högre än infiltrationskapaciteten i marken (Rhode, 1994). Fördelar med RVI från 

marken är att större arealer kan användas för uppsamlingen, men marken kan behöva 

bearbetas för att öka ytavrinningen.  

 

Olika åtgärder för att öka markens ogenomtränglighet och på så sätt öka ytavrinningen är: 

- förändra ytans vegetationstyp eller ta bort den helt 

- ökad lutning på marken 

- kompaktering av marken.  

 

Tekniken innebär även installationer av dräneringsrör i marken samt en insamlingstank där 

vattnet kan samlas upp. Alla dessa åtgärder för att öka ytavrinningen har olika konsekvenser 

på marken; förändringar i vegetationstypen kan öka jorderosionen på platsen. Gräs är en bra 

vegetationstyp som håller ihop jorden samt ger hög ytavrinning. Konsekvenserna av ökad 

lutning av ytan är densamma, risken för erosion ökar. Genom att täcka ytan med olika 

material, ex plast eller asfalt minskar risken för jorderosion samtidigt som förluster till 



atmosfären genom evaporationen minskar. Att kompaktera jorden med tunga maskiner 

minskar också risken för jorderosion, detta kan kompletteras med byggnad av hinder 

vinkelräta mot vattnets strömning. Även kemisk kompaktering av marken med ex natrium är 

möjlig. Tillsatser av olika ämnen kemiskt kan dock också leda till jorderosion samt 

efterföljande föroreningar i vattnet som samlas upp.  

Regnvatten som samlats in av markavrinning är ofta av dålig kvalitet och lämpar sig inte som 

dricksvatten, men kan väl används för bevattning (Ghosh & Desai 2006 s.280).  

 

2.3 Insamlingsmagasin  

Råvattnet bör förvaras innan det renas då mycket vatten kommer på en gång vid nederbörd 

och reningen är långsammare och kontinuerlig. Förvaring sker lämpligen i ett magasin, som 

kan placeras ovanför eller under jord (Sjöstrand & Kärrman 2014). I magasinet sedimenterar 

partiklar som fördelaktigen inte transporteras vidare. Det är därför viktigt att rengöra 

magasinet emellanåt (Herbert & Erikson 2009). Många olika material kan användas till 

magasinet, men det gemensamma är att de ska vara vattentäta, hållfasta och inte kontaminera 

vattnet. Cement och metall är enligt Li m.fl. (2010) vanliga i RVI-system på Irland. Den mest 

lämpliga formen på magasinet beror på om den ska konstrueras ovan eller under jord. Ovan 

jord är ett rätblock bättre eftersom dessa är lätta att konstruera, medan ett cylinderformat 

magasin passar bättre under jorden för att tåla jordens tryck från alla sidor om magasinet är 

tomt (Li m.fl. 2010).  

 

Storleken på magasinet är viktig ur ett ekonomiskt perspektiv då det är en dyr konstruktion. 

För beräkning av magasin storleken behövs enligt Söderqvist (2019) data på; nederbörd, 

uppsamlingsytans metod och storlek samt hydraulisk effektivitet på filtren i systemet 

(Söderqvist 2019). Ett för stort magasin leder också till att vattnet blir stillastående. Om 

vattnet inte cirkulerar kan det leda till att vattnets kvalitét minskar. Ett för litet magasin leder 

till att det blir överfullt, och regnvatten måste då ledas ut till en dagvattenbrunn. (Li m.fl. 

2010). Enligt brittiska Enviornment Agency (2010) bör storleken på insamlingsmagasinet 

vara ca 5% av den årliga insamlade regnvattenvolymen, som kan beräknas med ekvation (1). 

Man kan även välja storleken till 5% av den årliga regnvattenförbrukningen (Enviornment 

Agency 2010).  

 

2.4 Sandfiltrering 

För att rena det insamlade regnvattnet kan sandfiltrering användas. Det finns två typer av 

sandfilter: Snabbfilter och långsamfilter.  

 

Snabbfiltrering använder grövre sand. Denna metod tar inte bort lika mycket partiklar som 

långsamfiltrering, men är mer tidseffektiv. Det är rekommenderat att koagulera sanden för att 

minska elektriska laddningar som annars skulle förhindra partiklar från att fastna i sanden 

(Söderqvist 2019).  

 

För att avlägsna finare partiklar, järnutfällningar, bakterier och annat organiskt material 

behövs långsamfiltrering (Herbert & Erikson 2009). I långsamfiltrering är 

infiltrationshastigheten 50-100 gånger lägre, vilket medför att ett större filter krävs för samma 



volym vatten. Fördelen är att vattnet blir bättre lämpat för dricksvatten och filtret kräver inte 

samma underhåll (Söderqvist 2019). Långsamfiltrering är en biologisk process som nyttjar en 

biofilm av alger och andra mikroorganismer som bildas på ytan av filtret (Herbert & Erikson 

2009). Filtret bör konstrueras så att det finns ett grovkornigt lager högst upp och ett finkornigt 

längst ner. Sandfiltret bör alltid hållas vått. Dock kan sandfiltrering inte ta bort alla 

mikroorganismer, utan bara reducera halten (Li m.fl. 2010). 

 

Sandfiltrering har analyserats i ett experiment på södra Gotland som pågick 24  juni 2007–29 

januari 2009 av Herbert och Erikson (2009). Det undersökta RVI-systemet bestod av ett 

plåttak med area ca 100 m2, ett insamlingskärl med filter och ett sandfilter. Sandfiltret består 

en låda med fyra 5 cm x 45 cm x 45 cm sandlager. Varje sandlager ligger på hyllor med 

fiberduk och hål i botten. Vattenkvaliteten undersöktes med avseende på mikroorganismer för 

att se om sandfiltret hade någon negativ effekt på mikroorganismerna. Resultatet visade att 

bakterier inte filtrerades bort effektivt då grovsand användes och infiltrationshastigheten var 

för hög. Vattnet hade varierande kvalitet som Socialstyrelsen 2003 klassade som “tjänlig med 

anmärkning” eller “otjänlig”.  Under experimentet byttes sanden ut mot finsand vilket ledde 

till bättre resultat. Vattenkvaliteten klassades då som “tjänlig med anmärkning”. Herbert och 

Erikson föreslår slutligen att man bör använda finsand i tjockare lager för att få en 

långsammare filtreringstakt och mindre andel mikroorganismer, samt att UV-behandling är 

lämpligt om vattnet ska användas som dricksvatten (Herbert & Erikson 2009).  

 

2.5 Desinficerande metoder  

 

2.5.1 UV-behandling 

I de fall RVI används som dricksvattenkälla krävs ibland mer avancerad rening än vad 

sandfilter kan uppnå. Desinficering med UV-ljus är en metod för att avlägsna vattnet från 

skadliga mikroorganismer såsom E.koli. Närvaro av E.koli bakterier i vattnet tyder på att 

vattnet kontaminerats av människoavföring eller fågelspillning (Herbert & Erikson 2009). 

 

I två nordiska byggnader där RVI utnyttjas för toalettspolning har de olika avancerade 

vattenreningsprocesser. I en byggnad används cyklonfilter och sedimentering medan i den 

andra byggnaden renas vattnet ytterligare med sandfilter samt UV-strålning. Trots deras olika 

grad av rening är vattenkvaliteten likartad, ingen av byggnaderna har haft problem med 

vattenkvalitén. En anledning att vattnet kan hålla god kvalitet trots lite rening är om vattnet 

kontinuerligt cirkulerar och inte står still för länge (Söderqvist 2019). 

 

För att reningen ska vara effektiv bör vattnet filtreras väl innan UV-behandlingen. Hög 

turbiditet i vattnet kan orsaka sämre effekt av strålningen då lösta partiklar i vattnet skyddar 

mikroorganismerna (Söderqvist 2019). Att bygga ett UV-behandlingssystem kräver inte stor 

ombyggnation av redan befintlig reningsanläggning. UV-reningen sker i en kammare där en 

eller flera lampor belyser det förbi flödande vattnet. Lamporna är i kvartsrör och sitter 

ovanför vattnet (Svenskt vatten, 2009).  

 



UV-ljuset förhindrar reproduktion av mikroorganismer genom att förstöra proteiner i cellens 

genom. Alla mikroorganismer påverkas inte av UV-ljus, men UV-ljus är effektivt mot bland 

annat E.coli (Svenskt vatten, 2009) 

 

En negativ aspekt med UV-behandling är att den verkar lokalt, av den anledningen kan 

giftiga mikroorganismer utvecklas och föröka sig efteråt i exempelvis ledningar (Svenskt 

vatten 2009). 

 

2.5.2 Ozonering 

Ett annat desinficeringsmedel är ozon. Ozon är en oxidant som påverkar både bakterier och 

virus genom att förstöra deras genom samt att bryta ner dess skyddande höljen. 

Desinficeringen med ozon sker i två steg; först sker en reduktion och senare sker merparten 

av desinficeringen (VISK 2013). Ozon har förutom sin desinficerande förmåga även andra 

bra effekter på vattnet. Det framstår renare då ozon reducerar färgen på vattnet. Ett mer 

transparent vatten gynnar även eventuell efterföljande behandling med UV-ljus (VISK 2013). 

 

En negativ aspekt med ozonering, precis som med UV-behandling, är att den inte har någon 

kvarvarande verkan i vattnet efter reningen, varför tillväxt av bakterier och virus kan ske i 

senare skeenden, i exempelvis rörsystemet. Detta beror på att det inte är tillåtet att släppa ut 

ozon i vattnet (VISK 2013). 

 

2.6 Vattentank 

Hur man förvarar det rena vattnet skiljer sig åt från fall till fall. I RVI systemet på Gotland 

samlas det renade vattnet i en plasttank under jorden. Från tanken distribueras vattnet sedan 

med pumpar ut i ledningsnätet (Herbert & Erikson 2009).  

 

I andra fall kan vidare rening ske av vattnet i tanken. I Celsiushuset i Uppsala cirkulerar 

vattnet i tanken genom ett sandfilter och UV-behandling under natten så att det renade vattnet 

kan användas under dagen. För att förhindra tillväxt av mikroorganismer bör vattnet inte vara 

stilla i tanken. Tanken kan placeras inomhus eller utomhus och bör vara av material som inte 

påverkar vattnet avsevärt (Söderqvist 2019).  

 

Gemensamt för de båda fallen är att det är från tanken som vattnet sedan distribueras.  

 

3. Underhåll & Drift  

 

När takytor används för RVI är det rekommenderat att rengöra dessa regelbundet för att ta 

bort damm och organiskt material (Ghosh & Desai 2006)(Li m.fl.2010). Även stuprännor och 

stuprör bör rengöras då och då (Li m.fl. 2010). 

 

Insamlingsmagasinet kan vara en plats för bakterietillväxt och ska därför rengöras emellanåt 

(Herbert & Erikson 2009).  

 



Sandfiltret behöver olika underhåll beroende på om det är ett snabbfilter eller långsamfilter. 

Ett snabbfilter behöver backspolning varje 1-4 dygn, vilket innebär att rent vatten pumpas åt 

motsatt håll för att avlägsna ansamlade partiklar (Söderqvist 2019). Filtret kan även bytas ut 

(Herbert & Erikson 2009).  

 

Underhåll av desinfektionssteget bör följa rekomendationerna för det specifika steget, som 

exempelvis hur ofta en UV-lampa bör bytas (Västberg 2014).  

 

I vattentanken kan vattnet neutraliseras om pH-värdet är för lågt. Detta kan göras med 3 

teskedar bikarbonat per m3 vatten (Västberg 2014). 

 

Vattenkvaliteten bör kontrolleras regelbundet för att se till att halten patogener hålls under 

tillåten gräns. Halten tungmetaller bör också kontrolleras (Västberg 2014).   
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Sammanfattning 

I den här rapporten undersöks hur recirkulation av gråvatten kan användas för att spola 
toaletter. Gråvatten är avloppsvatten utan påverkan av toalett och kan ha mycket olika 
sammansättningar. Undersökningen gjordes genom en litteraturstudie med artiklar från 
databaserna GeoRef, GeoBASE samt Uppsala Universitets databas. Av flera skäl finns det ett 
behov av att rena gråvatten innan det återanvänds. Det finns flera tekniker för att göra det, 
men ofta krävs en kombination av metoder för att uppnå önskad standard. Skall gråvattnet 
lagras bör det inte ske längre än 48 timmar. 

  

 



Inledning 

I stora delar av världen har intresset för återanvändning av vatten vuxit till följd av att många 
länder upplever vattenbrist. Detta kan bero på till exempel en ökad efterfrågan på vatten, samt 
vattenbrist på grund av lite nederbörd och hög evapotranspiration. (Eriksson et al. 2002). 
Återanvändning av vatten kan ske dels inom ett system, till exempel i ett hushåll, dels externt 
genom att återanvända vatten från kommunala reningsverk (Jefferson et al. 2000), varav den 
här undersökningen riktar in sig mot det förra. 

Gråvatten, som också kallas BDT-vatten (bad, disk och tvätt) är det spillvatten som kommer 
från andra källor än toaletter. Det är alltså vatten från dusch, bad, handfat, tvättmaskiner och 
kökshoar. Dock räknas vatten från kökshoar i många fall inte till gråvatten (Noutsopoulos et 
al. 2018).  

 

Metod 

Till den här delen av förstudien användes databaserna GeoRef, GeoBASE samt Uppsala 
Universitets biblioteksdatabas för att hitta publicerade artiklar. Sökorden som användes var 
bland annat “ greywater AND (reuse OR recirculation OR circulation) AND (domestic OR 
household)” och “(recirculation OR reuse) AND greywater AND household NOT agricult* 
NOT garden” . Källorna som valdes ut var alla publicerade de senaste 20 åren. Artiklar som 
var granskade (peer review) valdes om alternativet fanns, vilket det gjorde i sökning i 
Uppsala universitets databas men inte i GeoBASE eller GeoRef. Artiklar hittades också 
genom källhänvisningar från andra studier. Utöver publicerade artiklar användes också 
information från Naturvårdsverket och Svenskt Vatten som källor.  

 

Om gråvatten 

Sammansättningen hos gråvattnet varierar kraftigt, beroende på faktorer som till exempel 
ursprunglig vattenkvalitet och livsstil hos ett hushåll. För att karaktärisera gråvattnet finns det 
vissa parametrar som brukar användas, bland annat BOD, COD och innehåll av kväve (N) 
och fosfor (P) (Eriksson et al. 2002). BOD, biokemisk syreförbrukning, är ett mått på hur 
mycket löst syre som behövs för att nedbrytning av mikroorganismer skall kunna ske i vatten 
(Naturvårdsverket 2019a) och COD, kemisk syreförbrukning, är ett mått på hur mycket syre 
som krävs för fullständig nedbrytning av organiska ämnen vid kemisk oxidation 
(Naturvårdsverket 2019b). Innehållet av BOD och COD ger en uppfattning om risken för 
syrebrist vid nedbrytning (Eriksson et al. 2002) och kvoten BOD/COD hur lätt ett ämne bryts 
ned (Svenskt Vatten 2012).  
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Tekniker för att rena gråvatten 

Vid återanvändning av gråvatten är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som hälsorisk, 
miljövänlighet, ekonomi och vattnets utseende (Li et al. 2009). Gråvattnet behöver därför i 
många fall renas innan återanvändning. Standarder för gråvatten baseras ofta på innehållet av 
koliforma bakterier, som är lättare att kvantifiera än till exempel virus, men som kan ge en 
uppfattning om gråvattnets övergripande kvalitet. Andra parametrar som ofta undersöks är 
förhållandet COD:BOD, förhållandet COD:N:P, turbiditet, pH och Cl2-rester (Jefferson et al. 
2000). 

Tekniker för att rena gråvatten bygger ofta på att reningen delas upp i två steg; först ett 
separerande steg som tar bort partiklar, och sedan ett desinficerande steg (Li et al. 2009). Det 
finns flera typer av rening: fysikalisk, kemisk och biologisk samt kombinationer av dessa. 

Fysikalisk rening 

Fysikalisk rening bygger på någon typ av filtrering, till exempel genom sand och jord eller 
genom ett membran. Den kompletteras ofta av någon typ av desinficering. För att 
desinficeringen skall fungera optimalt får innehållet av lösta ämnen och organiskt material 
inte vara för stort (Li et al. 2009). Membranfilter finns med olika genomsläpplighet och 
minskar turbiditeten och ger icke-detekterbara nivåer av koliformer. Värt att poängtera är att 
membranfiltrering kräver energitillförsel, vilken ökar om membranet slammar igen. 
Membranet kräver därför rengöring vilket gör metoden mindre gångbar i praktiken (Jefferson 
et al. 2000).  

Kemisk rening 

Kemisk rening kan genomföras exempelvis genom koagulering (med t.ex. ett aluminium- 
salt), oxidation, jonbyte och med granulärt aktivt kol (Noutsopoulos et al.  2018)(Li et al. 
2009)(Jefferson et al. 2000). 

Biologisk rening 

Det finns många sätt att genomföra biologisk rening. Li et al. (2009) listar bland annat 
membran-bioreaktorer, anlagda våtmarker och anaeroba reaktorer, som ofta kombineras med 
ett första steg av fysisk rening. Att kombinera biologisk med fysisk rening kan vara 
nödvändigt för nedbrytning av ämnen som annars skulle kunna ge upphov till ökad 
mikrobiell tillväxt (Jefferson et al. 2000). 

Det finns alltså många olika sätt att rena gråvatten och ofta kombineras flera metoder för att 
öka reningssystemets prestanda. Beroende på gråvattnets kvalitet och ursprung kan olika 
metoder behövas. 
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Spola toaletter med gråvatten 

En möjlighet att använda gråvatten är vid spolning av toaletter. I Sverige förbrukas ca 140 
liter vatten per person och dag, varav ca 30 liter går till WC-spolning (Svenskt Vatten 2019). 
Det här innebär att WC-spolning står för ca 20% vattenförbrukningen. Om gråvatten används 
vid toalettspolning skulle det leda till en betydelsefull minskning av den totala 
vattenförbrukningen.  

Ett problem med att återanvända gråvatten är att det finns en viss smittorisk om orenat 
gråvatten används till att exempelvis spola toaletter, då mikroorganismer kan hamna i 
gråvattnet genom exempelvis duschar och handfat. Dessa kan sedan spridas vidare genom 
toalettspolning som aerosoler (Eriksson et al.  2002). Ytterligare studier visar att det inte är 
lämpligt att återanvända gråvatten som inte först genomgått någon typ av behandling (Shi et 
al. 2018). I studien av Shi et al (2018) undersöks förekomsten av mikrober (patogen E.coli) 
vid fysikalisk/kemisk rening med mikrofilter. Resultatet av studien visar att infektions- och 
sjukdomsrisken för bad-, tvätt respektive köksvatten ligger under USA:s EPA och WHO:s 
gränsvärden. För obehandlat gråvatten kan i värsta fall det från kök överskrida nämnda 
gränsvärden, men det typiska värdet ligger inom ramen för vad som är tillåtet. Studien utgår 
från att 9 L vatten spolas, men för snålspolande toaletter (som spolar 3 respektive 6 L) blir 
aerosolbildningen mindre (Shi et al. 2018). Värt att poängtera är att studien inte undersökt 
gråvatten som kommer från bad, tvätt och kök gemensamt, vilket kan ge ett annat utfall.  

Gråvattenproduktionen sker korta stunder och är något förskjuten gentemot toalettspolning 
som är fördelat jämnt över dagen. I slutet av dagen riskerar det att bli ett underskott på vatten, 
vilket kan kompenseras med att gråvatten lagras i en tank. Det här resulterar dock i att 
systemet blir mer platskrävande (Jefferson et al. 2000). Lagring av vatten bör inte heller inte 
ske längre än 48 timmar (Eriksson et al.  2002). Lagras vatten i tankar riskeras en tillväxt av 
mikrober. Även om gråvatten inte anses vara optimalt för tillväxt av patogener är det svårt att 
avgöra hur den påverkas av lagring (Shi et al. 2018).  

 

Möjligheter för Wik 
 
I en studie av March et al. (2004) installerades ett system för att återanvända gråvatten från 
bad och handfat till att spola toaletter i ett hotell på Mallorca, Spanien. Systemet bestod av 
filtrering, sedimentation och desinficering med natriumhypoklorit. Resultatet från 
kundundersökningen var allt som allt positiv. På Wikområdet finns en konferensanläggning 
samt en folkhögskola där liknande system skulle kunna vara intressant. 
I studien av Li et al. (2009) påpekas dock att kvaliteten hos gråvattnet i studien av March et 
al. (2004) inte uppfyller kraven som Li et al. (2009) föreslår. 
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Sammanfattning 
Det här är en förstudie över brunnar som alternativ till vattenkälla på Wikområdet. I nuläget så finns 
ett antal brunnar på området, som alla i stort sett har sinat. Brunnarna är bergborrade. Informationen i 
den här förstudien har tagits både från Statens geologiska undersökning och personer som är ansvariga 
eller kunniga inom området. Ett alternativ för att utöka brunnarna som redan finns på områdets 
kapacitet är genom tekniken högtrycksspolning i berggrunden. Ett alternativ som kan vara aktuellt för 
brunnarna på Wik. Jordborrade brunnar är troligtvis inte ett bra alternativ på Wik på grund av 
jordarterna på området. 
 
  



 
Inledning 
Wikområdet (en mindre by) har länge förlitat sig på brunnar som källa till vatten men denna resurs 
blev en väldigt osäker källa efter den varma sommaren 2018 då brunnarna på området i stort sett 
sinade. I och med att brunnar faktiskt har använts med gott resultat sedan tidigare har det valts i denna 
rapport att undersöka om Wik trots allt kan fortsätta att hämta vatten därifrån. Denna rapport är en 
förstudie över möjligheterna att använda brunnar på Wikområdet som vattenresurs. 
 
Metod 
För att samla information om brunnar kan användas som vattenkälla har främst sakkunniga personer 
kontaktats. Dessa personer är ansvariga och kunniga på antingen ämnet brunnar överlag eller över 
Wikområdets vattenresurser. Kontakten och informationssamligen från de sakkunniga personerna har 
skett via mejl. Även information från Sveriges geologiska undersökning (SGU) och ett företag, 
Terrafogdestam, har använts.  
 
Nuvarande status för Wiks brunnar 
 
Brunnsidentitet Borrdatum Totaldjup

[m] 
Vattenmängd 
(enligt SGU) 
[liter/timme] 

Vattentillgång i nuläget 
[Ja/Nej] 

916021300 20150610 60 350 Ja (fast osäker tillgång) 

916021292 20150609 70 450 Ja (fast osäker tillgång) 

916023421 20150108 60 600 Ja (fast osäker tillgång) 

117490068 1936 72.2 750 Nej 

117490067 1947 125 1100 Nej 

994026573 1994 76 5000 Ja 

Tabell 1. De nuvarande brunnarna på området (SGU brunnsarkiv, u.å.). 
 
Fakta om brunnarna som redan finns på området har tagits från SGU:s brunnsarkiv (SGU 
Brunnsarkivs kartvisare, u.å.). Den sista kolumnen i Tabell 1 är uppgifter om det finns vatten att nyttja 
eller ej i det nuvarande läget. Informationen där är hämtad från mejlkonversation med Mikael 
Karlsson . Alla brunnarna är bergborrade. Den nedersta raden avser en brunn som inte finns på 1

Wikområdet, utan tillhör en granne norrut. Det är den brunnen som Wik främst tar vatten från i 
nuläget på grund av brist på vatten på eget område. 
 
Enligt Marcus Nystrand  på Region Uppsala så är det väldigt osäker vattentillgång i de nyare 2

brunnarna, det finns alltså en stor risk att de inte kommer att ge något vatten överhuvudtaget inom en 
snar framtid. Därför har det i projektet valts att anta att brunnarna i deras nuvarande läge inte ger 

1 Mikael Karlsson, ansvarig för VVS på Wik, Region Uppsala, mejlkonversation 2020-04-15.  
2 Marcus Nystrand, beställare av projektet, Region Uppsala, videomöte 2020-04-17. 



något vatten överhuvudtaget. Detta antagande har gjorts i samråd med beställaren och ansvarig person 
Marcus Nystrand.  
 
Bergborrade brunnar 
De brunnar som finns på Wikområdet är som tidigare nämnts bergborrade. Bergborrning går till så att 
först borras ett så kallat “foderrör” ner i marken. Foderröret borras till några meter ner i berggrunden 
(alltså förbi jordlagret högst upp). Enligt brunnsarkivet har de nya brunnarna från 2015 stålfoderrör. 
Syftet med foderrör är att undvika att föroreningar som jord, ytligt grundvatten och material från berg 
tar sig in i brunnen. Därefter fortsätter borrningen ner i berggrunden tills vatten påträffas. (Sveriges 
geologiska undersökning, 2016) 
 
Öka brunnars kapacitet 
Högtrycksspolning i berggrunden är en teknik som används om en brunn inte når upp till den önskade 
kapaciteten (SGU, u.å.). Detta görs genom att vatten från en tankbil spolas in i det redan existerande 
borrhålet. Trycket som vattnet spolas in med varierar mellan 50-100 bar. Högtrycksspolningen görs ett 
flertal gånger i borrhålet. Efter att proceduren är klar kommer vattnet som blivit intryckt att strömma 
ut ur borrhålet. Men en annan effekt av högtrycksspolningen är också att det kommer fortsätta att 
strömma ut grundvatten ur borrhålet. Detta beror på att bergets “spänningar” har modifierats, vilket 
därmed kommer leda till ett ökat utflöde av vatten ur brunnen. Enligt SGU så finns det vissa risker 
med tekniken, som exempelvis översvämning till följd av att det inpumpade vattnet har sprutat 
okontrollerat ur brunnar i närheten. (SGU, u.å.) 
 
Rent generellt så är det enligt SGU en bra teknik för att öka brunnars kapacitet och kan därför vara 
aktuellt i fallet Wik. 
 
Expertrådgivning 
Jonas Gierup  som jobbar på SGU:s brunnsarkiv har kontaktats angående expertrådgivning på om det 3

är tillförlitligt att använda brunnar som vattenresurs på området.  
 
Enligt Gierup så kan kapaciteten ökas med “tryckning”, alltså högtrycksspolning som nämns i 
avsnittet ovan. Han skriver även att eftersom det norr om Wikområdet finns brunnar med väldigt hög 
kapacitet så finns det en viss potential även på Wikområdet, men en undersökning över detta kan 
göras. Gierup rekommenderar en undersökning med VLF-instrument för att hitta större sprickor i 
berggrunden som har större kapacitet för vattenuttag. Han hänvisar till företaget Terrafogdestam som 
utför den typen av undersökning. Denna typ av undersökning kräver en del markutrymme och inte för 
mycket elledningar i marken enligt Gierup. VLF står för “Very Low Frequency”. Metoden går ut på 
att använda en radiomottagare för att upptäcka induktion. Induktionen uppstår när primära radiovågor 
(från exempelvis radiostationer) träffar på sprickor i berget fyllda med grundvatten (Terrafogdestam, 
u.å.).  
 
Gierup ger även rådet att på grund av jordarterna som finns på Wikområdet verkar inte en jordborrad 
brunn vara ett bra alternativ. En jordborrad brunn går inte ner till berggrunden utan tar vatten från 
grundvattnet i marken. Anledningen till att en sådan typ av brunn troligtvis inte är lämplig beror enligt 
honom på att jorden i området bör vara av grövre kornstorlek. Detta uppfylls inte på Wik enligt SGU:s 

3 Jonas Gierup, Brunnsarkivet, Sveriges geologiska undersökning, mejlkonversation 2020-04-17. 



jordartskarta över området. Enligt jordartskartan så består området av mestadels sandig morän, lera 
och berg. Enligt Gierup har troligtvis leran morän under sig, men han hävdar att det skulle krävas 
undersökningsborrningar för att ta reda på om det är lämplig mark för jordbrunnar.  
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Sammanfattning 
 
Ett besök gjordes på Wikområdet där områdets vattenhushållning undersöktes tillsammans med 
Region Uppsalas VVS ansvarig. Både nya och gamla brunnar undersöktes, samt områdets vatten - och 
reningsverk. Även områdets bevattningssystem studerades. Anteckningar togs vilka är sammanställda 
i denna rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inledning 
 
Wiks område, eller Wikområdet är ett område som ligger ca 2 mil sydväst om Uppsala intill 
Lårstaviken, en vik i sjön Ekoln. På Wikområdet ligger Wiks slott med anor från 1400 talet. Slottet 
förvaltas av Region Uppsala som dessutom driver en folkhögskola och konferensverksamhet på 
området. Området kan närmast beskrivas som en liten by som är belägen i ett vackert naturområde då 
en stor del av naturen runt området är klassat som Natura 2000 område (Marcus 2020).  
 

 
Figur 1. Wiks slott i sin fulla prakt. Foto: Maja Sellergren. 
 
Metod 
 
Efter ett besök till Wikområdet där VVS- ansvariga Mikael Karlsson höll i en rundvandring kunde 
dagens vattenhushållning på området noteras. Rundvandringen innehöll ett besök till samtliga av 
områdets brunnar, både nya och gamla. En genomgång av vatten - och reningsverket erhölls, samt en 
undersökning av områdets bevattningssystem. För samtlig information i rapporten har Mikael 
Karlsson använts som muntlig källa. 
 
Dagens vattenhushållning 
 
Brunnar 
I dagsläget finns det tre relativt nyborrade brunnar på Wikområdet som är i bruk. De borrades för fem 
år sedan, 2015, och är 60 respektive 70 meter djupa. Dessa brunnar befinner sig nära varandra högt 
upp på Wikområdet i en sluttning och får vatten från sprickor i berggrunden. De är täckta med foderrör 
cirka 15 m ner i marken - vilket motsvarar jordmånens längd -  som skyddar ytligt grundvatten att 
infiltrera till brunnen. Vardera brunn genererar 5 kubikmeter vatten per dygn. Det gör att den 
sammanlagda kapaciteten från de tre brunnarna dessvärre inte är tillräcklig för att försörja hela 
området med vatten som i normalfall kväver 30 kubikmeter per dygn.  
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För att tillgodose vattenbehovet används en brunn som ligger på grann-bondens tomt, 700 m från 
vattenreningsverket utmed bilvägen intill en å.  I “grann-brunnen” finns det gott om vatten. Däremot 
har den haft mindre problem med bakterier. Eftersom brunnen inte ligger på Wikområdet skulle 
Region Uppsala gärna se att den slutar användas.  
 

  
Figur 2. En av de tre nya brunnarna på 
Wikområdet. Foto: Walter Cassel. 
  
 

 
Figur 3. Slänten där de tre nya brunnarna är 
borrade. Foto: Lovisa Nilsson. 

På Wikområdet finns även två gamla brunnar, från 1936 och 1945. Dessa två brunnar är inte längre i 
bruk men själva borrhålen finns kvar. Det finns dessutom en gammal och stor reservoar uppe på en 
kulle som en gång fungerat som en enkel variant av ett vattentorn.  
 
Vattenverket 
Vattnet från de tre nya brunnarna samt vatten från grann-brunnen pumpas till vattenverket som är ett 
litet hus på Wikområdet. Där genomgår vattnet rening innan det pumpas till en reservoar för 
förvaring. Först pumpas vattnet upp ur brunnarna, sedan tillsätts klor som har en bakteriedödande 
effekt. I vattenverket 2020-02-02 avlästes klorhalten till 0.11 mg/liter. Kloret tillsätts till vattnet 
genom att en lösning av natriumhypoklorid tillsätts ca 3-4 gånger/månad. 
 
Efter klorbehandlingen justeras vattnets hårdhet genom att det passerar igenom en jonbytare. 
Jonbytaren byter ut de hårda jonerna magnesium och kalcium som ger avlagringar mot natriumjoner 
genom att vanligt koksalt tillsätts till vattnet. Om för mycket kalk tas bort kan pH värdet bli så lågt att 
det lösgör kopparjoner ifrån rören. Det är möjligt att höja pH värdet genom att tillsätta lut men det är 
bäst om det är lite kalk kvar i vattnet, då sparas både lut och salt. Om jonbytaren behöver renas 
pumpas vattnet bakvägen genom systemet vilket tar bort smutsen. Efteråt kan vattnet pumpas den 
normala vägen igen.  
 
Efter jonbytaren leds vattnet till en hydrofor som kontrollerar trycket i systemet genom att styra när 
pumpen ska gå. Slutligen hamnar vattnet i reservoaren innan det tas i bruk i vattennätet. Reservoaren 
kan lagra 47 kubikmeter vatten och ligger nedgrävd under marken. När det har varit väldigt ont om 
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vatten har vatten körts till Wik i lastbilar som rymmer 13 kubik vardera. Det vattnet pumpades då ned 
direkt i reservoaren. Det finns också en mätare i vattenverket som avläser vattennivån i reservoaren. 
Vattenkvaliteten provtas fyra gånger per år. Vattenverket drar ca 7,5 kW när det är igång.  
 
Reningsverket 
Wikområdet har ett eget litet reningsverk som ligger en bit bort ifrån det bebyggda området bredvid 
en äppellund. Där renas cirka 30-50 kubikmeter avloppsvatten per dygn. Avloppsvattnet leds till 
reningsverket från de bebodda husen via två brunnar och rör som är placerade i sjön.  
 
Reningsprocessen utgörs av flockning med polyaluminiumklorid, samt ett bioreningstorn där bakterier 
tillåts rena avloppsvattnet. Reningsverket renar dock inte vattnet från fosfor. Slammet som bildas i 
reningsprocessen pressas och slängs. Efter reningsprocessen släpps vattnet ut i Lårstaviken. Det finns 
en brunn innan vattnet släpps ut varifrån det är möjligt att ta prover.  
 
Sjövatten för bevattning 
Sjövatten används idag för bevattning under sommartid. Vattnet tas upp en bit ut från stranden i ett 
vassparti och leds via ett plaströr in i ett litet hus. Vattnet passerar först ett filter som är placerat innan 
pumpen för att skydda den. Pumpens kapacitet är 10 kubikmeter vatten per timme vilket motsvarar ett 
tryck på cirka 15 bar. Vattenledningarna tål dock inte ett högre tryck än 3-4 bar. Efter pumpen leds 
vattnet till en hydrofor som kontrollerar trycket och gör så att pumpen inte går hela tiden. Efter 
hydrometern finns det ytterligare ett filter. Vattnet leds vidare i rör under marken och kommer upp på 
olika ställen på området där det sedan kan kopplas in till bevattningssystem, exempelvis 
vattenspridare. Varken pumpen eller rören är frostskyddade men det kan ordnas genom att exempelvis 
gräva ner rören.  
 

 
Figur 4: Sjövatten kommer upp ur rör och kan användas för bevattning. Foto: Lovisa Nilsson 
 
 
Allmänna noteringar 

- Slottet står på sank mark, så om marken skulle bli för blöt kan slottet börja glida ner i sjön.  
- På grann-bondens område finns det flera stora byggnader med möjligheter för 

vattenuppsamling genom att montera dit hängrännor och stuprör.  
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Sammanfattning 
Alldeles intill Wikområdet ligger Lårstaviken, en vik till sjön Ekoln. Denna ytvattentäckt kan 
möjligtvis användas som vattenkälla om vattnet renas genom något filter. Den här rapporten 
lyfter fram omvänd osmos samt nanofiltrering som reningsmetoder för att rena sjövatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 
I Sverige är det vanligt att använda ytvatten som källa till dricksvatten, hälften av allt 
dricksvatten i Sverige härstammar från ytvattenkällor såsom sjöar, åar och andra vattendrag 
(Svenskt Vatten 2016). Stockholm tar exempel vatten ifrån Mälaren och Göteborgs vatten 
kommer ifrån Götaälv (Stockholm vatten och avfall 2016) (Göteborgs stad). Därför verkar 
det intressant att undersöka om det är möjligt att rena vatten ifrån Ekoln som mynnar i 
Mälaren. I den här rapporten undersöks olika filtertekniker för att rena ytvatten till 
dricksvatten.  
 
Omvänd osmos och Nanofiltrering 
Ett alternativ för att rena vatten är att använda membranteknik. En förutsättning är att 
membranet som används är genomsläppligt för vissa joner och molekyler men inte för andra, 
så kallat semipermeabla membran ( Kärrman, E. & Sjöstrand, K. 2014). På ena sidan av 
membranet finns rent vatten och på den andra sidan finns det vattnet som ska renas, i det här 
fallet ytvatten, se Figur 1. Ett högt tryck appliceras på ytvattnet vilket gör att vattenmolekyler 
diffunderar genom membranet till sidan med rent vatten för att uppnå en kemisk jämvikt. 
Kvar på sidan med ytvatten finns nu en lösning med hög koncentration oönskade lösta ämnen 
som avlägsnas och på andra sidan av membranet finns rent vatten redo att drickas. (Tulou, 
K.E. & Younos, T. 2005). För att upprätthålla ett yttre tryck används pumpar som kräver 
energitillförsel. Vilket tryck som behövs beror på vattenkvaliteten. Att rena saltvatten kräver 
därför betydligt mer el än att rena sjövatten  (Kärrman, E. & Sjöstrand, K. 2014).  

 
Figur 1: Principen bakom omvänd osmos.  
 
Omvänd osmos används framförallt för avsaltning av havsvatten medan nanofiltrering kan 
användas för avsaltning av bräckt vatten. Nanofiltrering fungerar på liknande sätt som RO 
filter men nanofiltrets porer är större än porerna i RO filtret och därför behövs det inte lika 
högt tryck och därmed inte heller lika mycket energi. Nanofilter är bra för att ta bort fasta 
samt organiska ämnen och om bräckt vatten används som vattenkälla är nanofiltrer tillräckligt 
för att ta bort salt. (Tulou, K.E. & Younos, T. 2005) 
 
Vid Wikområdet ligger sjön Ekoln vilket gör att det finns tillgång till sjövatten. Detta vatten 
är inte salt så därför borde nanofilter vara tillräckligt för att producera dricksvatten av 
tillräckligt hög kvalitet.  



 
För att minska kostnader kan ytvattnet förbehandlas innan det når RO- eller nanofiltret. Det 
är inte ovanligt att porerna pluggas igen vilket kan förebyggas genom förbehandling med 
hjälp av ett grövre filter eller sedimentation genom en sandbädd. Andra nackdelar med dessa 
filtermetoder är att det går åt energi för att upprätthålla processen och som marknaden ser ut 
idag kommer energin ofta ifrån icke förnyelsebara energikällor. Det är också en relativt dyr 
teknik, enligt Freeman et al. kostar det 1.34 kr/ vatten då bräckt vatten används somm3  
vattenresurs. Kostnaden varierar dock mycket beroende på ytvattnets kvalitet (Freeman et al. 
2009). Övriga problem som kan uppkomma med användning av membranrening är att 
membranen behöver renas och bytas ut vilket innebär underhållskostnader. Reningen kan 
Dessutom kan membranen skadas av klor vilket ofta används i efterbehandlingen. (Tulou, 
K.E. & Younos, T. 2005) 
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Sammanfattning 

För att kunna ta fram den bästa lösningen för att lösa vattenproblematiken på Wik måste först det                 
definieras vad “bästa” är. Utifrån frågeställningen ställdes 12 kriterier upp, motiverades, definierades            
och viktades. Ett betygssystem konstruerades och betygskriterierna klargjordes. Andra möjliga          
kriterier diskuterades också. 

 
  



Inledning 
 
Syftet med det här kandidatarbetet är att ta fram den mest hållbara lösningen för att öka 
vattentillgången och minska vattenförbrukningen på Wik, samt föreslå vilken lösning som är bäst 
lämpad för Region Uppsala att investera i. Begreppen “mest hållbar” och “bästa” är dock vaga och 
behöver definieras utifrån ett eller flera kriterier. I frågeställningen räknades några kategorier med 
kriterier upp, men dessa kan vara olika viktiga och bör inte ha lika stor betydelse. Människors hälsa 
måste till exempel anses vara viktigare än energiförbrukning. För att kunna väga alternativen mot 
varandra behöver dessa viktas och för att lösningarna skall kunna jämföras behöver de betygsättas.  
 
Metod 
 
Kriterier som anses relevanta utifrån frågeställningen delades in i olika kategorier och viktpoäng gavs 
först till kategorin och sedan fördelades poängen till de olika kriterierna. Varje lösning kommer sedan 
att tilldelas ett betyg från ett till fem för varje kriterium efter betygskraven. Slutligen kommer poängen 
att viktas och varje lösnings totalpoäng beräknas. Som underlag till metoden användes delvis en studie 
av Sjöstrand et al. (2014). Författarna till den här rapporten gjorde också en egen sammanställning av 
relevanta kategorier utifrån frågeställningen och beställarens önskemål, samt en egen viktning. 
 
Slutligen kommer viktningen multipliceras med betyget för varje kriterium. Inom varje vattenlösning 
summeras detta, och ger en slutpoäng för varje lösning. Högst poäng motsvarar “bäst” 
vattenresurslösning för Wikområdet.  
 
Vattenresurslösningarna 
De lösningar för vattenhushållningen på Wik som utvärderas av kriterierna är: 

● Regnvatteninsamling 
● Infiltration av sjövatten 
● Köra dit vatten med lastbil (används som referens inom vissa kriterier) 
● Ta vatten från brunnar 
● Recirkulation  

 
Tanke bakom betygssystemet 
Inom varje kriterium tilldelas betygen 1-5 lösningarna. Betygen definieras olika inom varje kategori. 
Olika lösningar kan få samma betyg. För kostnadskriterierna (både för installation och underhåll) 
jämförs lösningarna mot varandra; den billigaste lösningen får betyg 5 och den dyraste lösningen får 
betyg 1. 
 
Betygen bygger på resultat från förstudien, andra rapporter, projekt samt vår exkursion till Wik. De 
underlag som används för att motivera betygen ska vara skrivna av forskare eller andra sakkunniga. 
Utifrån detta bestäms slutligen betyget av oss som skriver kandidatarbetet. I de fall det är svårt att 
hitta underlag till ett kriterium inom en viss lösning tilldelas lösningen ett betyg utifrån resonemang.  
 
 
 
 



Motivering till val av kriterier 
Val av kriterier bygger på beställarens önskemål, val av kriterier i studien av Sjöstrand et al. (2014) 
samt ett eget urval.  
 
För att över huvud taget kunna använda vattenlösningen får den inte innebära att människors hälsa 
riskeras. För att vattnet skall vara attraktivt att använda bör smak, lukt och färg motsvara 
förväntningarna. Det här beror dock på vad vattnet ska användas till. 
 
För att en vattenresurs skall vara intressant att använda måste den vara tillförlitlig på så sätt att den 
inte sinar, vilket gör det till ett viktigt kriterium. Hur stor andel av vattenförsörjningen en vattenresurs 
bidrar med behöver också viktas in. Även om en metod är bra i övrigt kanske den inte är intressant att 
genomföra om den bara bidrar med någon procent till vattenförsörjningen. 
 
Kostnad för både installation och underhåll är en viktig faktor som till stor del påverkar om 
vattenlösningen är värd att investera i. För installation är det också motiverat att titta på hur 
genomförbar lösningen är. Finns det lagar som begränsar? Är lösningen mycket tidskrävande att 
genomföra? Behöver man kalla in experthjälp? Kan man lätt utnyttja redan befintliga system? För 
underhåll ansågs, förutom kostnad, systemets uthållighet vara intressant samt energianvändning (både 
mängd och källa) och kemikalieanvändning.  
 
Utrymmeskrav är en viktig faktor att ta hänsyn till, då Wik ligger på ett begränsat område som inte 
klarar för stora system. Slutligen bör hänsyn tas till att lösningen är estetiskt tilltalande då den bör 
smälta in i omgivningen och inte förstöra helhetsintrycket av Wik. Till detta räknas också lösningens 
eventuella bullernivåer, som också kan påverka bilden av Wik 
 
 
Kategorier & Kriterier  
Tabell 1 visar kriterierna i respektive kategori samt hur dessa har viktats. 
 
Tabell 1. Valda kriterier, uppdelade i kategorier, och vikten dessa ges. 
Kategori Vikt Kriterier Vikt 

Vatten - kvalitet 20 Smittorisk/otjänligt vatten 18 

  Smak & Lukt & Färg 2 

Vatten - kvantitet 25 Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 15 

  Andel metoden tillgodoser av behovet 10 

Installation 25 Kostnad (Inköpspris & Installation) 12,5 

  Genomförbarhet (lagar, tid, expertis) 12,5 

Underhåll 20 Kostnad 7 

  Uthållighet 7 

  Energianvändning 3 

  Kemikalieanvändning 3 

Områdespåverkan 10 Utrymmeskrav 8 



  Estetik, även buller  2 

SUMMA 100  100 
 
 
Värdering av kriterier 
I Tabell 2 förklaras de olika kriterierna mer ingående. Här definieras även betygskraven för lösningen. 
Värdering är formad så att en 5:a i betyg för lösningen ska vara de mest positiva, exempelvis billigast 
eller lägst risk för kontamination.  
 
Tabell 2.Valda kriterier med värdering till dessa samt betygskraven för lösningarna.  

Kriterier Värdering & Betygsgrundande  

Smittorisk/otjänligt vatten 

Hur säker tekniken är mot att vattnet blir förorenat av 
mikroorganismer och/eller andra föroreningar som tungmetaller.  
Betyg 1: Stor risk 
Betyg 2: Viss risk 
Betyg 3: Måttlig risk 
Betyg 4: Låg risk  
Betyg 5: Minimal risk 

Smak, lukt & färg 

Hur tilltalade vattnet är att använda m.a.p. t.ex. klorsmak, färg 
och lukt.  
Betyg 1: Smakar illa / Luktar illa / Hög grumlighet 
Betyg 2: Smakar ganska illa / Luktar ganska illa / Ganska hög 
grumlighet 
Betyg 3: Måttlig smak/Lukt/Grumlighet 
Betyg 4: Ingen betydande smak/Lukt / Grumlighet 
Betyg 5: God smak / Ingen lukt / Transparent  

Tillförlitlig vattenkälla/Vattenbrist 

Värdering av hur säkert systemet är på att bidra med vatten. 
Värderingen bygger på risken för vattenbrist och på hur 
vattenkällan kommer påverkas långsiktigt.  
Betyg 1: Stor risk för vattenbrist  
Betyg 2: Risk för vattenbrist 
Betyg 3: Någon risk för vattenbrist 
Betyg 4: Osannolikt 
Betyg 5: Ingen risk för vattenbrist 

Andel metoden tillgodoser av 
behovet 

Hur stort bidrag vatten ger vattenresurslösningen (i  %)  i 
jämförelse med Wiks totala vattenförbrukning (30  / Dag)m3  
Betyg 1: [0 20[ 
Betyg 2: [20 40[ 
Betyg 3: [40 60[  
Betyg 4: [60 80[ 
Betyg 5: [80 100] 

Kostnad (installation) 
Hur låg investeringskostnaden är för vattenförsörjningslösningen. 
Inom denna kategori jämförs lösningarna med varandra för att 



underlätta betygsättningen.  

Genomförbarhet (lagar, tid, 
expertis) 

Hur lätt det är att genomföra tekniken. Om tekniken finns 
installerad på Wik, exempelvis pumpar, rör och reservoarer 
underlättar det genomförandet. Innovationshöjden och 
teknikmognaden för lösningen avslöjar om tekniken är 
genomförbar och bör därför tas till hänsyn. Värderingen bygger 
även på om lösningen innebär juridiska  
hinder och hur lång tid det tar att bygga upp systemet.  
Lösningen ska uppfylla alla kriterier för att få betyget. 
Betyg 1: Tar lång tid / Kräver juridiska tillstånd / Ny svår teknik  
Betyg 2: Tar tid / Kräver juridiska tillstånd / Avancerad teknik 
Betyg 3: Tar måttligt med tid / Kräver inga omfattande juridiska 
tillstånd / Relativ modern teknik krävs 
Betyg 4: Kort installationstid / Kräver inga tillstånd / Tekniken 
finns på marknaden 
Betyg 5:  Kort installationstid / Kräver inga tillstånd / Innovativ 
teknik / Kan utnyttja befintlig teknik 

Kostnad (underhåll) 

Värdering av underhållskostnaden för vattenförsörjnings- 
lösningen. Underhållskostnader beror på hur ofta systemet 
behöver ex tillsyn.  Inom denna kategori jämförs lösningarnas 
kostnader med varandra.  

Uthållighet 

Värdering av systemets förväntade livslängd med inräknad risk 
för haveri. 
Betyg 1: <5 år  
Betyg 2: 5-10 år 
Betyg 3: 10-15 år 
Betyg 4: 15-20 år 
Betyg 5: >20år  

Energi-/bränsleanvändning 

Värdering av hur mycket energi systemet kräver. 
Betyg 1: > 100 kWh (max belastning för luftledningarna) 
Betyg 2: Kräver el och bränsle (ex bensin)  
Betyg 3: Måttligt med energi/bränsle 
Betyg 4: Lite energi/bränsle 
Betyg 5: Ingen energi/bränsle 

Kemikalieanvändning 

Värdering av hur stor kemikalieanvändning systemet kräver, 
exempelvis klor. 
Betyg 1: Kräver miljöfarliga kemikalier i stora kvantiteter 
Betyg 2: Kräver kemikalier i stora mängder 
Betyg 3: Kräver kemikalier i liten mängd 
Betyg 4: Kräver mycket lite kemikalier 
Betyg 5: Kräver inga kemikalier 

Utrymmeskrav 

Värdering av hur mycket nytt utrymme systemet behöver. 
Exempelvis om en ny byggnad måste byggas eller en 
vattenreservoar behövs. 
Betyg 1: > 30  ovan jordm2  



Betyg 2: >30  under jordm2   
Betyg 3: 10 - 30  m2  
Betyg 4: < 10 ovan jord 
Betyg 5: < 10 under jord 

Estetik 

Värdering av hur väl vattenlösningen passar in på Wikområdet 
med tanke på Wiks natursköna omgivning med slott och 
Natura2000-område. Hänsyn tas även till buller från systemet.  
 
Betyg 1: Förstör Wiks helhetsbild (ex stora tankar) 
Betyg 2: Passar inte in i en anrik miljö 
Betyg 3: Lösningen syns, men är nödvändigtvis inte störande 
Betyg 4: Lösningen syns inte 
Betyg 5: Lösningen förskönar Wik 

 
Diskussion 
 
Det finns fler kriterier av intresse än de som nämns men då de inte ingår frågeställningen för projektet 
är de heller inte med i denna undersökning. Även tidsbrist är en anledning till att inte gå in på alla 
möjliga kriterier som kan finns vid val av lösning på vattenförsörjningen i Wik.  
 
En intressant kategori som inte är med i denna rapport, men som är av intresse ur ett mer 
samhällsvetenskapligt perspektiv är folks allmänna uppfattning och inställning till lösningen. 
Exempelvis, om recirkulation visar sig vara en/en av lösningarna för Wik; vad anser folk om att dricka 
renat avloppsvatten?  
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Sammanfattning  
För att bedöma om ytvattnet är en vattenresurs som kan användas i Wik behövs information om vilka 
exakta föroreningar som finns i sjövattnet och hur dessa kan elimineras från vattnet för att det ska bli 
tjänligt. I den här rapporten har data samlats in från VISS, Vatteninformationssystem Sverige, och 
från Miljödata MVM vilket har sammanställts i tabeller. Även gränsvärden för dricksvatten har tagits 
fram från Livsmedelsverket för att se vad som behöver regleras i ytvattnet innan det blir drickbart.  
Enligt datan kan det konstateras att vattnet innehåller halter av tributyltenn-föreningar, kvicksilver och 
PBDE, polybromerade difenyletrar, som överskrider gränsvärdet för dricksvatten. Dessa bör avlägsnas 
så att gränsvärdena för respektive ämne inte överskrids eller utgör en hälsoskada för de som brukar 
vattnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inledning 
Ett alternativ till vattenförsörjning är att rena ytvatten. Det används i många reningsverk runt om i 
Sverige och står för ca 50% av vår vattenförsörjning (Svenskt Vatten 2016b). Enligt Livsmedelsverket 
ska dricksvatten vara hälsosamt och rent, dvs inte orsaka sjukdom eller ohälsa och se acceptabelt ut 
(SV_SL 2019). Wikområdet ligger precis vid Lårstaviken, som är en del av Ekoln, som rinner ut i 
Mälaren. Vattnet i viken har inte så god kvalitet (se Tabell 1) så det kan vara olönsamt att rena detta 
ytvatten. Vilka reningssteg som krävs beror på hur vattenkvaliteten är i ytvattnet. Enligt Svenskt 
Vatten (2016b) utnyttjas ytvattenrening främst i storstäder medan grundvattenverk producerar rent 
vatten till mindre samhällen. 
 
Vattendata för Lårstaviken 
I Tabell 1 presenteras statusen på vattnet i Lårstaviken utifrån kvalitetskraven. Dessa data behövs för 
att analysera om ytvattnet kan utnyttjas som vattenförsörjning i Wik. 
 
Tabell 1. Miljökvalitetsnorm över Lårstaviken, Mälaren. Statusen inom olika kvalitetsnormer i 
Lårstaviken är färgkodad. Källa: VISS (uå) 

Ekologisk status   

Kvalitetskrav (m.a.p Övergödning)  God ekologisk status 2027 * 

Kemisk ytvattenstatus  

Kvalitetskrav  God kemisk ytvattenstatus 

Undantag - Mindre stränga krav:   

- Bromerad difenyleter ** Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 

- Kvicksilver och kvicksilverföreningar *** Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 

 
* God ekologisk status till 2027 om åtgärder genomförs. 
** Halten PBDE (Polybromerade difenyletrar) överskrids i fisk. Den höga PBDE-halten beror på 
luftföroreningar som genom nederbörden tillsätts vattnet.  
*** Halten Hg (Kvicksilver) överskrids i fisk. Den höga Hg-halten beror på luftföroreningar som 
genom nederbörden tillsätts vattnet.  
 
Den kemiska ytvattenstatusen för Lårstaviken uppfyller “God kemisk ytvattenstatus”, med två 
undantag: bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Enligt VISS (uå) kan dessa 
krav bortses, det framgår i Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter.  
 
Tabell 2. Statusklassning över Lårstaviken i Mälaren med faktorer till vad som ger statusen. Hela 
tabellen bygger på data från VISS (uå). 

Ekologisk status  Tot-P, klorofyll a (växtplankton), makrofyter, 
svämplanets** struktur och funktion runt sjöar 

Måttlig 

Tillkomst/Härkomst - Naturlig 
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Kemisk status Miljögifter: Hg, PBDE*, Tributyltennföreningar Uppnår ej God 

*Polybromerade difenyletrar  
** Svämplan är en yta av sediment som ibland blir översvämmad.  
 
Den ekologiska statusen bedöms vara “måttlig” enligt VISS (uå) då “näringsämnensparametrarna har 
klassats till sämre än god för minst en av parametrarna”. De parametrar som har klassats till sämre än 
god enligt VISS anges i mittenkolumnen i Tabell 2.  
 
Tabell 3. Halter uppmätta i Lårstaviken av Miljödata MVM (2019) samt gränsvärden och 
kommentarer från livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (Svenskt Vatten 2016a). Data för 
alla ämnen finns inte med i tabellen.  

Ämne Halt i Lårstaviken Gränsvärden för 
dricksvatten  

Kommentarer 
 

Kväve (NO2+NO3-N) 756 (µg/l N)   

kisel 1,9 (mg/l)   

TOC 12,2 (mg/l C) Fastställs av 
kontrollmyndigheten 

Gränsvärdet för TOC 
ska motsvara 
gränsvärdet för 
oxiderbarhet, och ska 
beräknas genom att 
relationen mellan 
TOC och oxiderbarhet 
i det aktuella 
dricksvattnet mäts 
under minst 2 år. 

siktdjup 1,9 m   

kalcium  51 (mg/l) 100 (mg/l Ca) Dricksvatten hos 
användaren och 
förpackat dricksvatten 

pH 7,96   

Järn - 0,200(mg/l Fe) Dricksvatten hos 
användaren och 
förpackat dricksvatten 

magnesium 7,8 (mg/l) 30(mg/l Mg) Dricksvatten hos 
användaren och 
förpackat dricksvatten 

natrium 18 (mg/l) 100 (mg/l Na) Dricksvattnet ska inte 
anses tjänligt med 
anmärkning vid halter 
lägre än 200 mg/l Na 
om orsaken är att 
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dricksvattnet beretts 
genom jonbyte med 
natrium. 

konduktivitet 
(Kond_25) 

39,4 (mS/m) (19,2 °C) 250 (mS/m) Gränsvärdet avser 
undersökning vid 20 
°C. 

kalium 3,6 (mg/l)   

SO4_IC  46 (mg/l)   

klor 26 (mg/l) 100 (mg/l Cl) Vattnet bör inte vara 
lednings-angripande 
(aggressivt). 

NH4_N 21 (mg/l N)   

PO4_P 2 (µg/l P)   

Tot-P  27,2 (µg/l P)   

Tot-N_TNb  1400 (µg/l N)   

Kvicksilver - 1,0(μg/l Hg)  

Tributyltenn 
föreningar 

2,1  µg / kg TS * (i 
sediment) 

1,6 µg / kg TS * (i 
sediment) 

 

* (VISS uå) 
 
Halterna i Tabell 3 kommer från Miljödata MVM som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. 
Mätningen är gjord augusti 2019. Tabell 3 innehåller bara de ämnen som har tillgänglig data. Det 
betyder att en del relevant data som behövs för att säkerställa kvaliteten i Lårstaviken kan saknas.  
 
Enligt VISS (uå) finns de höga halterna av Hg och PBDE i fiskarna. Alltså är det inte säkert att de 
höga halterna finns i vattnet, bara att fiskarna ej bör förtäras. Vidare undersökningar bör göras för att 
fastställa om halterna i vattnet är skadliga. I Tabell 3 kan det också avläsas att gränsvärdena för 
tributyltenn föreningar överskrids, annars framgår det inte att det finns för höga halter av andra 
föroreningar i vattnet enligt Tabell 3. Enligt Tabell 2 kan det också utläsas att den ekologiska statusen 
är måttlig på grund av mängden fosfor, klorofyll, makrofyter i vattnet och svämplanets struktur. Detta 
kan bero på att reningsverket på Wikområdet, som släpper ut avloppsvatten i Lårstaviken, inte renar 
vattnet från fosfor. Fosfor är ofta en bidragande faktor till övergödning i vattendrag. Tabell 1 visar 
dock en prognos att den ekologiska statusen kan kategoriseras som god år 2027 om åtgärder 
genomförs.  
 
Sammanfattningsvis kan det utläsas av Tabell 1-3 att de primära föroreningarna som finns i 
Lårstaviken är kvicksilver, PBDE och tributyltenn, samt måttliga halter av organiskt material. För att 
rena vattnet från dessa föroreningar behöver insatser göras. 
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Nedan finns en lista på olika processförlopp. Stockholm vatten och avfall tar vatten från Mälaren, till 
vilken Ekoln mynnar. Det är därför rimligt att tänka att det förekommer liknande föroreningar i 
Mälaren som det gör i Lårstaviken och om det är möjligt kanske samma åtgärder som görs av 
Stockholm vatten och avfall även genomföras i vattnet i Lårstaviken.  
 
Rening av ytvatten  
För att rena ytvatten används olika avancerade processer och steg. Listat nedan finns olika 
processförlopp. Gemensamt för dessa processer är att de använder ytvatten och är storskaliga 
processer som producerar dricksvatten till exempelvis kommuner. Nackdel med stora system är att de 
är dyra och tar mycket plats.  
 
Ytvattenrening - Exempel 1 
Först genomgår vattnet ett steg som kallas för luftning eller oxidation. Därefter sker en filtrering med 
bland annat finkorning sand som tar bort organiska föreningar och bakterier och virus. Slutligen 
desinfekteras vattnet för att ta bort eventuella smittoämnen som finns kvar. Detta sker med exempelvis 
klor, ozon eller UV-ljus. Vattnet förvaras sedan i vattentank och görs korrosionsbeständigt innan det 
skickas ut i vattenledningarna (Veolia 2017). 
 
Ytvattenrening - Exempel 2 
I det första steget i rening av ytvatten sker en grov filtration av vattnet samt en pH-ändring. Sedan 
tillsätts olika flockningskemikalier vattnet som separerar föroreningar från vattnet genom att de fogas 
samman och sjunker till botten. På botten i en sedimentationsbassäng kan de sedan rensas ur systemet. 
Vattnet leds vidare genom ett snabbfilter och ibland även ett långsamfilter. Långsamfilter kan ersättas 
med kolfilter. Både kolfiltret och långsamfiltret behandlar vattnet genom att ta bort lukt och smak. 
Genom antingen UV-behandling, ozonering eller tillsats av klor kan vattnet desinficeras varpå vattnet 
distribueras (Svenskt Vatten 2016b).  
 
Ytvattenrening - Exempel 3 
Vatten från 5 till 35 meters djup i Mälaren pumpas upp för att sedan renas i tre steg; kemiskt, 
mekaniskt och biologiskt. Vattnet i Mälaren innehåller organiska ämnen som gör att vattnet framstår 
motbjudande; vattnet är bland annat grumligt och illaluktande (Stockholm Vatten och Avfall 2014).  
 
Två vattenverk renar Mälarens vatten till dricksvatten. Reningsprocessen av ytvattnet börjar med en 
grov filtrering av större föroreningar innan flockningskemikalien aluminiumsulfat tillsätts vattnet för 
att sammanfoga föroreningar som sedan av gravitationen faller mot botten. Föroreningarna som 
samlas på bottnet kallas slam, det separeras från vattnet och kan återanvändas. Alla flockade partiklar 
faller inte till botten men tas ur systemet senare i snabbfiltet. Vattnet leds vidare genom ett sandfilter 
där resterande föroreningar fastnar och på så sätt separeras från vattnet som sedan flödar igenom ett 
långsamfilter. Denna process tar längst tid av alla reningssteg. Långsamfiltren är drygt en meter tjocka 
och uppbyggda i bassänger placerade utomhus. Hela reningsprocessen tar 12 timmar, 
långsamfiltreringen tar 8 timmar. Långsamfiltret innehåller organismer som renar vattnet biologiskt 
genom att ta bort lukt och färg på vattnet som beror av organiska ämnen. I ett sista steg desinficeras 
vattnet med UV-ljus för att ta död på parasiter. Kloramin tillsätts vattnet för att tillväxt av parasiter 
inte ska ske i ett senare skede i rören. Under vattnets reningsprocess testas kvaliteten på vattnet flera 
gånger genom olika kontroller. Dessa kontroller sker med moderna tekniker. Vattnets kvalitetet 
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analyseras även ur kemiska och mikrobiologiska perspektiv. Kontroller görs även utanför 
reningsverken (Stockholm Vatten och Avfall 2014).  
 
Ytvattenrening - Exempel 4  
Det finns flera företag som säljer småskaliga vattenreningsverk för industrier och hushåll. Ett 
sådant företag är Vattensystem.se, som varit verksamma i 33 år. De säljer filter för 
vattenrening och även kompletta vattenverk (Vattensystem uå). Afflux waters har system som 
är anpassade för rening och avsaltning av vatten. En av deras produkter är RoMega som 
producerar 500 l/h. Detta system använder grovfilter, RO-filter, UV-behandling, ozonering, 
mineralfilter och antiscaleing (Afflux Water uå).  
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