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Sammanfattning 
Denna rapport är en sammanställning av de 100 undersökta enskilda brunnarna i Landskrona 
kommun vid årsskiftet 05/06. Det utfördes analyser på mikrobiologisk-, nitrat-, nitrit- och 
även kemiska bekämpningsmedelspåverkan. Syftet med denna rapport är att bearbeta och 
presentera analysresultaten av de 100 enskilda brunnarna i Landskrona kommun och försöka 
dra slutsatser kring dessa. Alla analysresultaten sammanställdes i tabeller och så småningom 
kundes vissa slutsatser dras kring varför resultatet såg ut som det gjorde. Resultatet visade att 
endast åtta av de 100 brunnarna var otjänliga gällande mikrobiologisk påverkan. Denna 
parameter är väldigt varierande beroende mycket på yttre omständigheter men det kan ge en 
indikation på att brunnen inte är tillräckligt tät och därför kan ytvatten tränga in i brunnen. 
När det gäller nitritpåverkan blev bara en brunn otjänlig. Men när det gällde nitrat var det 
istället 17 % av brunnarna som visade sig vara otjänliga. Detta är ändå ett relativt bra resultat 
beroende på hur landskapet ser ut i Skåne med stor påverkan från enskilda avlopp, jordbruk 
och gödsling. Sist men inte minst analyserades kemiska bekämpningsmedel och gav ett 
oroande resultat. Hela 35 % av brunnarna var otjänliga pga. kemiska bekämpningsmedel. 
Detta resultat är inget ovanligt utan kan genom danska undersökningar bara bekräftas. 
Kemiska bekämpningsmedel kan sprida sig långa sträckor och inte bara vid den plats där 
ämnena använts eller spillts. De slutsatser som kan dras genom denna undersökning är att 
grävda brunnar i ytliga jordlager löper störst risk att i framtiden bli otjänliga då dessa utsetts 
för störst påverkan av föroreningar och ytvatten. Brunnar placerade på gårdsplan är speciellt 
utsatta och är starkt påverkade av både mikroorganismer och kemiska bekämpningsmedel. 
När det gäller kemiska bekämpningsmedel är resultaten från Landskrona liknande de från 
både Danmark och övriga Skåne. 
 
 



 

 

 

Abstract 
The problem with bad drinking water in wells are a wide problem in an landscape such as 
Skåne. The purpose of this report is to work up all the data from the different analysis 
regarding drinking water quality from wells in Landskrona municipality. The parameters that 
were analysed were microorganisms, the content of nitrate and nitrite and also the 
concentration of pesticides. Many reports in the field of the subject were collected to get a 
good picture and a better knowledge of the different problems that lie ahead. This resulted in 
various conclusions but some of the conclusions was confirmed from other examinations. 
That wells in the ground are more exposed than wells in mountain. The concentration of 
pesticides were very high in many of the wells wich shows that this will be a great problem 
for us to deal with in the future. Examinations in both Denmark and remaining parts of 
Sweden also show high concentration of pesticides. This only confirm that the problem isn’t 
just a local here in the municipality.  
 
Keywords: Landskrona, Pesticides, Wells, �itrate, Microorganisms, Drinking water 



 

 

 

Förord 
Detta examensarbete omfattar 10 poäng och har utförts inom påbyggnadsåret för Miljö- och 
hälsoskydd vid Mälardalens Högskola i Västerås. Examensarbetet utfördes under perioden 
april-juli 2007. Arbetet har varit ett samarbete mellan Institutionen för Samhällsteknik vid 
Mälardalens Högskola och Miljöförvaltningen i Landskrona kommun. 
 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Landskrona kommun och speciellt Miljöförvaltningen. 
Inte minst för att jag fick utföra min praktik där under fyra väldigt givande veckor där jag fick 
en första inblick i min framtida yrkesroll. Jag vill även tacka för att jag fick hjälpa till att 
sammanställa denna brunnsundersökning och försöka dra slutsatser kring analysresultaten. 
Det har varit väldigt kul att ta del av alla rapporter och inte minst andras kunskaper inom 
området. Jag har lärt mig väldigt mycket inom dricksvatten området då detta var något helt 
nytt för mig.  
 
Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare på Miljöförvaltningen i Landskrona 
kommun, Rose-Marie Stigsdotter som hjälpt mig under arbetets gång men även under min 
praktiktid. Jag hoppas mitt arbete kan komma till nytta för kommunen och bidra för framtida 
brunnsundersökningar där dessa resultat kan jämföras med kommande. Till sist vill jag även 
tacka Vesna Djokic som hjälpt mig med utformningen av denna rapport och gett mig råd och 
tips för att kunna slutföra denna rapport. 
 
Landskrona, 27 maj 2008 
 
 
 
 

 
 

Läsanvisningar 
 
För den som enbart önskar få en kort överblick om vad rapporten handlar om 
rekommenderas sammanfattningen samt eventuellt del 1. 
 
Vill du fördjupa dig rekommenderar jag även del 2. Del 3 och 4 läser du som endast vill 
veta resultatet av undersökningen och del 5 läser du som vill få en helhetsbild av arbetet 
eller om du har intresse av att arbeta vidare med relaterade frågor omkring ämnet. 
 
Rapportens disposition 
 
Del 1 – Introduktion 
Del 2 – Litteraturstudie 
Del 3 – Fallstudie 
Del 4 – Jämförelse med andra undersökningar 
Del 5 – Diskussion och slutsatser 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende har sin 
dricksvattenförsörjning från enskild vattentäkt i Sverige. I Landskrona är det uppskattningsvis 
ca 1000 hushåll som tar sitt eget dricksvatten från enskild vattentäkt. Dricksvatten är ett 
livsviktigt livsmedel och används dagligen. Därför är det väldigt viktigt att veta vad 
dricksvattnet innehåller så att vi inte blir sjuka. 
 
I årsskiftet 05/06 togs vattenprover på 100 enskilda dricksvattentäkter i Landskrona kommun 
och lämnades in till ackrediterat labb för analys. Detta för att försöka kartlägga vart det fanns 
potentiella riskområden och hur läget såg ut allmänt i kommunen. Kemiska 
bekämpningsmedel var den största anledningen varför denna undersökning genomfördes. 
Detta p.g.a. att Danmark sedan lång tid tillbaka belyst problemet med kemiska 
bekämpningsmedel som kontaminerar många enskilda vattentäkter. Endast enskilda 
vattentäkter som används till vattenförsörjning ingår i undersökningen. Det som analyserades 
var mikrobiologisk påverkan, nitrat/nitrit och kemiska bekämpningsmedel. Landskrona 
kommun erbjuder sedan år 2001 gravida och barnfamiljer som har barn under ett år att låta 
analysera sitt dricksvatten med avseende på kemiska bekämpningsmedel. Normal 
mikrobiologisk och kemisk/fysikalisk analys av dricksvattnet ingår också i erbjudandet. 
 
Enskilda vattentäkter ingår inte i det kommunala dricksvatten nätet, varför det är väldigt 
viktigt att med jämna mellanrum utföra analyser på vattnet från enskilda vattentäkter. Det 
finns riktvärde när det gäller kvalitén på dricksvattnet och det är dessa som styr om 
dricksvattnet i brunnen är tjänligt eller ej. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att bearbeta och presentera analysresultaten av de 100 utvalda 
enskilda brunnarna i Landskrona kommun. Utifrån de fakta som sammanställts ska sedan 
slutsatser kring analysresultaten dras. Detta beroende på hur brunnen är utformad, brunnens 
inre beklädnad, var den är belägen och hur markförhållandena ser ut för varje enskild brunn. 
Denna rapport innefattar att bearbeta och presentera analysresultaten och även jämföra med 
Skånska, Svenska och Danska förhållanden främst vad avser kemiska bekämpningsmedel 
(pesticider).1 
 

1.3 Avgränsning 
Denna rapport kommer bara att ta med de parametrar som analyserades i vattenproverna, 
d.v.s. nitrat/nitrit, kemiska bekämpningsmedel och mikrobiologisk påverkan. För att 
ytterligare säkerställa vattnets kvalitet kan ännu fler parametrar ingå men dessa finns alltså 
inte med i denna rapport. 
 

                                                 
1 Stigsdotter, R-M, muntlig konversation 
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1.4 Metod 
Arbetet inleddes med en genomgång av min handledare på Miljöförvaltningen där läget 
beskrevs och vilka frågor som behövdes besvaras. Sedan inledes en litteraturstudie för att få 
tillräcklig kunskap i ämnet och en ökad förståelse för de olika problem som kan tänkas uppstå 
under arbetets gång. Alla analysresultaten från de 100 brunnarna sattes in i pärm för att få en 
bra struktur och enkel tillgång till varje enskild brunn. Resultaten bearbetades genom olika 
tabeller och diagram med hjälp av Excel för att sedan även läggas ut på kartor för en mera 
överskådligare bild över hur läget ser ut. Analysresultaten jämfördes sedan med andra 
liknande undersökningar som genomförts i Skåne och övriga Sverige men även i Danmark. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Dricksvatten 
Dricksvatten brukar kallas vårt livsviktigaste livsmedel. Därför måste vi vara säkra på att det 
dricksvatten vi använder främst är ofarligt ur hälsosynpunkt. Cirka 1,2 miljoner 
permanentboende och ungefär lika många fritidsboende är beroende av vatten från enskilda 
vattenanläggningar.2 Trots detta är kunskapen om brunnar och dess utförande relativt liten 
idag. Där inte kommunalt vatten kan nyttjas krävs egen brunn, dennes placering och 
utformning är av stor vikt för hur stor mängd vatten som kan brukas och vilken kvalitet 
vattnet håller.3 Att få rent vatten till hushållet är en förutsättning för att överleva och därför 
måste kvalitén på vattnet hålla en viss standard. Mera om lagstiftning och riktvärden för 
dricksvatten beskrivs i avsnitt 2.4 respektive 2.6.  
 
Som bekant består jordens yta av 71 % hav och 29 % kontinenter. Jordens totala vattenmängd 
består av 97,5 % saltvatten och bara 2,5 % sötvatten. När det gäller sötvattnet består det till 
största del av snö och glaciärer som utgör ca 69 % medan grundvattnet står för ca 30 % och då 
är inte salt grundvatten medräknat som finns på större djup. Resten är övrigt såsom floder och 
sjöar. De drygt två tredjedelar av sötvattnet som består av is finns huvudsakligen i Antarktis 
och på Grönland. Därför är grundvattnet det i särklass viktigaste vattenmagasinet för vår 
vattenförsörjning. Dock har vi i Sverige relativt god tillgång på sötvatten men så är det inte i 
många andra länder runt om i världen.4 

2.2 Grundvatten 
Grundvatten definieras som det vatten, vilket fyller porer, sprickor och hålrum i grunden och 
vars portryck är högre eller lika med atmosfärstrycket. Grundvatten utgör ofta den viktigaste 
dricksvattenresursen och är därför väldigt viktig att övervaka. Grundvatten bildas genom 
infiltration av nederbördsvatten, antigen direkt genom marken eller genom ett läckage från ett 
annat vattenförande lager eller ytvattendrag. Akvifer är ett känt uttryck och betyder 
”vattenbärare” och definieras ”en geologisk bildning, som är så genomtränglig, att 
grundvatten kan utvinnas ur den i användbar mängd”. Dessa är viktiga naturliga skapelser för 
att hämta upp rent grundvatten.5 Alltså har allt grundvatten en gång varit regnvatten som 
trängt ner i marken. Vattnet rör sig från den högste punkten till den lägsta för att slutligen 
rinna ut i bäckar, sjöar eller hav. Hur grundvattnet rör sig beror naturligtvis hur markens 
jordlager och berggrundens porutrymme och sprickighet beter sig.6 Grundvattenförhållanden 
är beroende av geologiska, topografiska, hydrologiska, biologiska och klimatologiska 
företeelser och förlopp. Därför är det väldigt viktigt att placera sin brunn på en plats där 
grundvattnet har så liten yttre påverkan som möjligt. Mera om skyddsåtgärder för enskilda 
brunnar i avsnitt 2.5.5. 

2.2.1 Jordlager 
I jordlagret förekommer grundvattnet i porer under grundvattennivån. Allmänt kan det sägas 
att jordarter som är grova dvs. sand och grus, kan det utvinnas stora vattenmängder. Medan i 
finkorniga jordarter såsom silt och lera är vattentillgången låg. Den vanligaste jordarten i 

                                                 
2 Socialstyrelsen, Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar, 2006 
3 SGU, hemsida, Anläggning av brunn, 2007-04-20  
4 Nordström, A, Jordens vattenresurser 
5 Morfeldt, C-O, Grundvatten 
6 SGU, hemsida, dricksvatten och brunnar, 2007-04-15 
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Sverige är morän och denna har ett skiftande porutrymme vilket gör att vattentillgången 
varierar från plats till plats.7 

2.2.2 Berggrunden 
Grundvatten i berggrunden delas upp i två huvudtyper: urberg och sedimentärt berg. Den 
sedimentära bergarten är vanligast i Skåne. Urberg består mestadels av graniter och gnejser. 
Vattnet i dessa bergarter förekommer i större och mindre sprickor och därmed styrs 
vattentillgången av hur sprickrikt berget är. Den sedimentära bergarten kan t.ex. vara 
sandsten, skiffer och kalksten. Vattentillgången i dessa bergarter är oftast större än i urberg. 
Detta gäller främst sandsten med en hög porositet, vilket gör det till en av landets mest 
vattenförande bergartstyp.8 

2.2.3 Kvalitet på grundvattnet 
Grundvattnets kvalitet skiljer sig ofta mellan berggrunden och jordlagren. Generellt kan det 
sägas att djupt liggande grundvatten har bättre kvalité än ytligt grundvatten. Detta för att det 
djupare grundvattnet har hunnit neutralisera sur nederbörd och andra eventuella föroreningar 
tack vare längre uppehållstid i marken. Ytligt grundvatten påverkas mera av direkta 
föroreningar och sur nederbörd. Djupet har betydelse men det går inte att borra hur djupt som 
helst, med ett ökat djup ökar även risken för saltvatten. Saltvattenrisken varierar i landet men 
den är större vid kustnära och lågt liggande områden.9 

2.3 Miljökvalitetsmål för grundvatten 
Det finns ett miljömål för grundvattnet som heter grundvatten av god kvalitet. Målet lyder 
som följer: 
 
 
 
 
 
 
Grundvattentillgången är ingen evighetskälla utan på vissa platser räcker inte grundvattnet till, 
exempel på detta kan vara vid tätorter och fritidsområden vid kusten. Ibland när det råder brist 
på grundvatten kan konstgjort grundvatten tillverkas genom att sjövatten infiltreras i grusåsar. 
Men det är inte bara vi människor som behöver rent grundvatten utan även djur och växter 
behöver detta. Därför kan s.k. skyddsområden inrättas vid grusåsar eller andra områden där 
det finns rikt med grundvatten. Detta för att inte området skall exploateras och förstöra 
grundvattenkvalitén. Regeringen har satt upp olika delmål för att försöka skydda grundvattnet 
så att kommande generation kan ta del av det på samma sätt som vi gör idag.10  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 SGU, hemsida, dricksvatten och brunnar, 2007-04-15 
8 SGU, hemsida, dricksvatten och brunnar, 2007-04-15 
9 SGU, hemsida, dricksvatten och brunnar, 2007-04-15 
10 Miljömål, hemsida, Grundvatten av god kvalité, 2007-05-14 

”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag.” 
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Dessa delmål är uppdelade på tre följande mål: 
 
 

 
 
 
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) bedömer att delmål 1 kan bli svårt att uppnå innan 
år 2010. Detta beroende på att alltför många områden saknar skydd idag. Av de 1271 
allmänna grundvattentäkter som är inrapporterade till SGU saknar 471 vattenskyddsområde. 
Även flertalet av de grundvattenförekomster som inte utnyttjas idag saknar skydd. Detta är 
viktigt då nya grundvattentäkter kan komma att nyttjas vid behov i framtiden. Däremot ser det 
ljusare ut för både delmål 2 som 3. SGU bedömer att delmål 2 kan uppnås om kommunerna: 
 

� Identifierar områden som är känsliga för förändringar i grundvattennivå och -flöde.  
� För in känsliga områden i översiktsplaner och detaljplaner. 
� Inför restriktioner för vatten- respektive energibrunnar i områden där det råder 

begränsad tillgång på sött grundvatten, eller där kvalitetsproblem kan uppkomma.11 
 
Delmål 3 berör inte enskilda brunnar men det är ändå intressant att se att det sätts upp mål för 
att skydda kvalitén på vårt grundvatten. SGU bedömer det som svårt att uppnå målet överallt. 
Kvalitén på grundvattnet är beroende av andra miljökvalitetsmål som en giftfri miljö, ingen 
övergödning och bara naturlig försurning. Detta gör att många faktorer spelar in på hur bra 
kvalitet vi kommer få på vårt framtida grundvatten. Den mänskliga faktorn är så klart en av de 
största genom aktiviteter som användning av hygienprodukter, läkemedel, rengöringsmedel 
och kemiska bekämpningsmedel som hamnar i våra avlopp. Detta i sin tur kan leda till att 
skadliga ämnen kan nå grundvattnet och försämra dricksvattenkvalitén i en omfattning som 
ännu ingen vet idag.12 

2.4 Lagstiftning 
När det gäller lagstiftningen för enskilda vattentäkter är det socialstyrelsens allmänna råd om 
försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) som gäller. I dessa allmänna råd ges 

                                                 
11 Miljömål, hemsida, Grundvatten av god kvalité, 2007-05-14 
12 Miljömål, hemsida, Grundvatten av god kvalité, 2007-05-14 

� Delmål 1, 2010. Skydd av grundvattenförande geologiska formationer: 
o Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och 

framtida vattenförsörjning skall senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd 
mot exploatering som begränsar användningen av vattnet. 

 
� Delmål 2, 2010. Grundvattennivåer: 

o Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra 
sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser 
för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem. 

 
� Delmål 3, 2010. Rent vatten för dricksvattenförsörjning: 

o Senast år 2010 skall alla vattenförekomster som används för uttag av 
vatten som är avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 
10 m³ per dygn i genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer uppfylla 
gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende 
på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet. 
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rekommendationer om dricksvatten från vattenverk och från enskild vattentäkt eller enskild 
dricksvattenanläggning. Vad som definieras som enskild dricksvattentäkt är de brunnar: 
 
 
 
 

 
  
 
Vidare anges även riktvärden för olika parametrar som berör dricksvattnets kvalité. Dessa 
kommer att beskrivas närmare i avsnitt 2.6.  

 

2.5 Enskilda brunnar 
När ett hushåll inte kan nyttja kommunalt dricksvatten krävs en enskild brunn för att 
säkerställa tillgången på dricksvatten. Men en enskild brunn kan utformas på ett flertal olika 
sätt och detta avsnitt kommer att ta upp hur enskilda brunnar utformas idag och vilka typer 
som finns tillgängliga. Det finns fyra huvudtyper av brunnar i Sverige:13 

 

2.5.1 Bergborrad brunn 
Som namnet antyder borras alltså brunnen genom jordlagret ner till berget. Idag utförs 
bergborrade brunnar oftast med hjälp av s.k. sänkhammarborrning, som drivs med tryckluft. 
Denna metod kombinerar tryck och slag och klarar nästan av alla former av vattenborrning 
oberoende av vilka markförhållanden som råder. Andra tekniker är beroende av speciella 
markförhållanden och har olika begränsningar.  
 
En bergborrad brunn anläggs i två steg. Första steget är borrning genom jordlagren ner till fast 
berg. Den vanligaste metoden för denna typ av borrning kallas odexmetoden. Denna metod 
driver ner foderrören samtidigt som borrningen sker. Dessa drivs ner minst 2 m i fast berg, 
detta för att passera de ytligaste sprickorna i berget. Sedan gjuts foderrören fast av cement, 
detta för att förhindra att föroreningar tränger in. När det råder små jorddjup är det väldigt 
viktigt att borra ner foderrören djupt i berget då föroreningarna i allmänhet ökar med minskat 
jorddjup. Det andra steget är borrning genom berggrunden tills erforderlig mängd vatten 
erhållits. Det är detta borrhål som utgör brunnen. Borrhålets diameter varierar men de 
vanligaste dimensionerna är 115 mm, 140 mm och 165 mm. 
 
Bergborrad brunn är den vanligaste brunnstypen idag. Det är relativt sällsynt att denna typ av 
brunn ger för lite vatten åt ett enskilt hushåll, i urberg brukar brunnen normalt ge 100-1000 
l/h, för normala hushåll krävs ca 100 l/h. Om vattentillgången ändå inte skulle vara tillräcklig 
kan vattentillgången ökas genom högtrycksspolning eller i vissa fall sprängning. En stor 
fördel med en bergborrad brunn är att den har ett bättre skydd mot föroreningar än i en brunn i 

                                                 
13 SGU, hemsida, Anläggning av brunn, 2007-04-20 

� Bergborrade brunnar 
� Filterbrunnar 
� Grävda brunnar 
� Rörspetsar 

� Som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn, eller 
� Som försörjer färre än 50 personer, såvida inte vattnet tillhandahålls eller 

används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. 
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jordlagren. En ytterligare fördel är att de sällan sinar under torrperioder eftersom grundvattnet 
ligger djupt.14 

2.5.2 Filterbrunn 
Denna brunn anläggs i jordlager som är grova och porösa, såsom sand och grus. Men den kan 
även anläggas i uppsprucket ytberg eller i sedimentära bergarter med god vattentillgång. 
Namnet filterbrunn kommer från det att intaget av vatten sker genom slitsade rör bestående av 
antigen plast eller rostfritt stål, dessa kallas filter eller sil. För att förhindra att material flyter 
in i brunnen anpassas slitsens bredd mot kornstorleken i jordlagren. Denna brunnstyp är 
mindre känslig mot ytlig påverkan än den grävda brunnen eftersom vattnet tas från ett större 
djup. Men den bör ändå placeras uppströms om föroreningskällorna.15 

2.5.3 Grävd brunn 
Detta är en brunn som kräver att det finns grundvattenförande jordlager på måttliga djup som 
5-6 m. Om grundvattnet skulle ligga djupare blir det svårt för en grävmaskin att nå ner. Det 
viktiga att tänka på när det gäller grävda brunnar är att de lätt kan påverkas av närliggande 
jordbruk, avlopp, sur nederbörd osv. Detta kräver mera skyddsåtgärder för att säkerställa 
brunnens dricksvattenkvalité. Som figur 1 visar är det väldigt viktigt att få en marklutning och 
ett tätt markskikt så att det ytliga vattnet lätt kan rinna bort från brunnen och inte tvärt om. 
Ytligt rinnande vatten kan föra med sig skadliga ämnen som i sin tur kommer att påverka 
dricksvattnet och i slutändan även människors hälsa. En annan viktig parameter som även 
gäller för alla andra brunnar är dennes placering. Därför skall brunnen placeras uppströms i 
förhållande till föroreningskällorna. 
 
Det finns idag ingen branschorganisation som anlägger bara grävda brunnar utan oftast får 
detta skötas på eget initiativ. Därför har inte grävda brunnar utvecklas nämnvärt och i de 
flesta fall är det just grävda brunnar som har de största problemen med att tillhandahålla rent 
dricksvatten.16 Figur 1 är en överskådlig bild på en grävd brunn.  
 
Det som är viktigt för den grävda brunnen och även andra brunnar är marklutningen intill 
brunnen, detta gör att förorenat ytvatten inte kan tränga in lika lätt. Annars är det så klart 
viktigt att alla fogar och genomföringar skall vara täta. Sand eller grus placeras på botten av 
brunnen pga. hög permeabilitet vilket gör att vattnet lätt kan tränga upp. Sist men inte minst 
måste där finnas ett tätt lock som skyddar för organiskt material eller små djur som kan 
kontaminera brunnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 SGU, Att anlägga brunn 
15 SGU, Att anlägga brunn 
16 SGU, Att anlägga brunn 
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Figur 1. Överskådlig bild över en grävd brunn. Utsnitt från SGU: s webbsidas ”Enskilda brunnar”.  Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 30-860/2007. 

2.5.4 Rörspets 
Denna brunn brukar kallas spets och består av ett rör med en perforerad spets i botten som 
slås ner i vattenförande jordlager, vanligtvis sand och grus. Denna brunnstyp är lämplig när 
grundvattenytan inte ligger på mer än 5-6 m under markytan. Detta då sugpump är det enda 
alternativet och det blir svårare att hämta upp vatten från större djup. Denna 
brunnskonstruktion är inte vanlig i landet och det finns bara ett fåtal entreprenörer som utför 
denna.17 

2.5.5 Skyddsåtgärder för enskilda brunnar 
Det är nödvändigt att vidta olika skyddsåtgärder, för att motverka att drickvattnet blir 
förorenat. Grundvattnet kan redan vara förorenat när det tas upp från brunnen men med vissa 
skyddsåtgärder enligt nedan minskar chanserna för att brunnens dricksvatten ska bli otjänligt i 
framtiden.  
 

� Placera alltid brunnen uppströms föroreningskällorna. 
� Skydda brunnen från avlopp, gödselupplag, åkermark och liknande som kan förorena 

vattnet och utnyttja minst 50 m för att vara på den säkra sidan. 
� Tätt och fast lock. 
� Marklutning intill brunnen. 
� Täta fogar och genomföringar där ledningar dras. 
� Okulär besiktning med jämna mellanrum för att ta bort insekter, djur, jord eller annat 

organiskt material som kan ha fallit ner i brunnen. 
� Se till så att botten inte är igenslammad.18 

                                                 
17 SGU, hemsida, Anläggning av brunn, 2007-04-20 
18 SGU, hemsida, dricksvatten och brunnar, 2007-04-15 
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2.6 Dricksvattenkvalité 

2.6.1 Mikrobiologi 
Dricksvatten är som sagt ett livsviktigt livsmedel och när dricksvattnet tas från grundvattnet 
som filtreras naturligt genom marken innehåller det vanligtvis en låg halt av mikroorganismer. 
Förekomsten av mikroorganismer säger därför något om hur tillståndet för dricksvattnet ser ut 
vid provtagningstillfället. Med detta sagt kan antalet mikroorganismer variera under året 
beroende på en del olika faktorer men när antalet överstiger angivna riktvärden måste vissa 
åtgärder vidtas för att få en bra kvalité på dricksvattnet.19 Mikroorganismer i dricksvatten 
orsakar sjukdom hos ca 20 000 personer per år och detta kan jämföras mot ca 500 000 
personer insjuknar p.g.a. matförgiftning.20 

2.6.2 Mikroorganismer 
Det är ganska vanligt att nya brunnar har ett högt antal mikroorganismer men denna halt 
brukar sjunka efter en tid användning. När förhöjda halter av mikroorganismer råder i en 
brunn kan detta tyda på inläckande ytvatten och/eller otillräcklig vattenomsättning.21 Denna 
analys säger något om den totala kontamineringen av vattnet. Men den beskriver inte vilka 
sorters mikroorganismer där finns.22 

2.6.3 Koliforma bakterier 
Koliforma bakterier är ett samlingsnamn för ett antal gramnegativa stavar med flera 
gemensamma egenskaper. Släktena är bland annat Escherischia Coli, Citrobacter och 
Enterobacter. De två förstnämnda finns normalt i tarmen hos både människor och djur (fekala 
koliformer). Den sistnämnda finns på växtdelar och är vanlig i jord och vatten. Dessa 
koliforma bakterier tyder alltså på en fekal förorening.23 Brunnar som är anlagda i sprickigt 
berg eller genomsläppliga jordlager kan via otäta brunnsväggar förorenas av inläckande 
ytvatten. 

2.6.4 Escherischia Coli 
Förekommer Escherischia coli i dricksvattnet är detta ett tecken på att vattnet är förorenat av 
avföring från människor eller varmblodiga djur. E.coli är mycket vanlig i tarmen och hos 
människor finns 10 miljoner bakterier per gram tarmsubstans. E.coli förekommer i många 
olika typer och de flesta är ofarliga i sig men förekommer de i dricksvattnet finns det risk för 
farliga sjukdomsalstrare som t.ex. Salmonella eller olika virus.24 E.coli klarar bara leva 
utanför människors eller djurs tarmar under en begränsad tid, vilket tyder på att den fekala 
föroreningen är relativt färsk. Om vattnet är otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt, bör orsaken 
utredas och åtgärdas. I avvaktan på åtgärd bör vattnet kokas före det används till dryck och 
matlagning.25 
 
En viktig sak att påpeka är att bakterieförekomsten bara mäter momentanhalten för brunnen 
vid provtagningen. Alltså förändras med all säkerhet bakteriehalten under året men det visar 
ändå på att brunnen måste tätas ytterligare eller att andra åtgärder måste vidtas. Denna 

                                                 
19 Grundläggande mikrobiologi 
20 Livsmedelsverket 
21 Alcontrol 
22 Grundläggande mikrobiologi 
23 Naturbrukets mikrobiologi 
24 Naturbrukets mikrobiologi 
25 Grundläggande mikrobiologi 
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parameter ger brunnsägaren en indikation på att något inte står rätt till. De olika bedömningar 
som görs vid analys definieras på följande sätt: 
 

� Tjänligt – innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra 
hushållsändamål. 

� Tjänligt med anmärkning – innebär att vattnet har en mindre tillfredsställande 
sammansättning som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker. I vissa fall kan 
det dock innebära inskränkning i vattenanvändningen. 

� Otjänligt – innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller livsmedelshantering 
pga. att hälsorisker föreligger.26 

 
Tabell 1 visar socialstyrelsens riktvärden över mikrobiologiska parametrar i dricksvatten. 
Nedan förklaras de anmärkningar som förekommer i tabellerna 1, 2 och 3: 
 

� Hälsomässigt (h) grundade anmärkningar är t.ex. att: 
• vattnet innehåller mikroorganismer i sådan mängd att det under ogynnsamma 

förhållanden kan göra vattnet otjänligt. 
• vattnet har halter av ett ämne som vid ännu högre halter kan ge hälsoeffekter 

� Tekniskt (t) grundade anmärkningar är bl.a. korrosion, slambildning, utfällningar och 
igensättning. 

� Estetiskt (e) grundade anmärkningar är oacceptabel lukt, smak samt färg.27  
 
 
Tabell 1. Riktvärden över mikrobiologiska parametrar i dricksvatten.28 

Mikrobiologiska parametrar 

Parameter Enhet 
Tjänligt med 
anmärkning Otjänligt Kommentar 

Escherichia coli 
(E. coli) 

Antal 
per 100 
ml 

Påvisade (h) 10 (h) Indikerar fekal förorening från 
människor eller djur, t.ex. via avlopp 
eller gödsel, vilket innebär risk för 
förekomst av sjukdomsframkallande 
organismer. 

Koliforma 
bakterier 

Antal 
per 100 
ml 

50 (h) 500 (h) Kan indikera både fekal och annan 
förorening som kan innebära hälsorisk. 

Mikroorganismer 
vid 22°C, 3d 

Antal 
per ml 

1000 (h)   Indikerar sådan förorening från vatten 
eller jord som normalt inte är av fekalt 
ursprung. 

 

2.6.5 Kväve 
Kväve kan förekomma i olika kemiska former i grundvattnet men när dricksvattenkvalité 
nämns talas det oftast om nitrat (NO3) och nitrit (NO2). Dessa båda föreningar kan omvandlas 
till den andre och tvärt om. Men det är nitrit som är den farligaste av de båda.  

                                                 
26 Alcontrol 
27 Socialstyrelsen 
28 SOSFS 2003:17 
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2.6.6 Nitrat och nitrit 
Den vanligaste förekomstformen av kväve i grundvatten är nitrat. Men även nitrit och 
ammonium (NH4) bidrar till kvävehalten i grundvattnet, dock endast med en liten andel. 
Nitrat i grundvattnet har sitt ursprung från olika källor men det finns naturligt i grundvattnet 
då kvävehaltigt organiskt material ständigt bryts ned. Ändå är dessa bakgrundshalter relativt 
låga men vid antropogen påverkan från exempelvis närliggande jordbruk och 
avloppsanläggningar kan dessa halter stiga kraftigt. Men det är inte bara antropogen påverkan 
som ökar nitrathalten utan atmosfäriskt nedfall av kväveföreningar gör även att nitrathalterna 
stiger över det normala i vissa områden. Problem med höga halter av nitrat varierar i hela 
landet men är vanligast i jordbruksbygderna i södra Götaland. De naturliga ekosystemen i 
Sverige har låga nitrathalter (under 2 mg NO3/l), nitrathalter i grundvatten från ogödslad vall 
uppgår till 2-10 mg NO3/l. Halter över 15 mg NO3/l indikerar en tydlig mänsklig påverkan.29  
 
Det kväve som inte tas upp av vegetationen lakas ut till grundvattnet, där kvävet främst 
förekommer som nitrat. Nitratjonen är lättrörlig i mark och vatten på grund av att den 
adsorberas mycket lite på markpartiklar. Förhöjda halter av nitrat förekommer främst i grunda 
brunnar och de olika orsakerna kan vara stallgödselhantering, kvävegödsling på framförallt 
jordbruksmark eller påverkan från avlopp.30 
 
Vid växters tillväxt tas nitrat upp och frigörs vid nedbrytning av organiskt material. Denna 
nedbrytning börjar med att organiskt kväve och ammonium bildas, sedan oxideras det med 
hjälp av bakterier och svampar till nitrit och nitrat. Dessa kvävehalter är naturligt väldigt låga 
i grundvatten. Halterna kan sedan göra så att dricksvattnet som tas från grundvattnet blir 
otjänligt och påverkar människans hälsa negativt. Nitrat kan nämligen ge upphov till både 
methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet) hos framförallt spädbarn men även 
tycks cancerrisken öka med ökad nitrathalt i dricksvattnet. Nitrat reagerar nämligen med 
aminer i födan, då bildas nitrosaminer som är cancerogena.31  
 
Ursprunget till nitrathalter i grundvattnet kan vara följande: 
 

� Atmosfärisk tillförsel. 
� Kvävenedfallet över Sverige består till 60 % av kväve från kväveoxider och till 40 % 

av kväve från ammoniak, utsläppen av kväveoxider har tre dubblats sedan 50-talet i 
Sverige men har nu börjat minska. 

� Växtnäringsläckage. 
� Punktkällor som gödselstackar och avloppsledningar. 
� Mineralisering av organiskt kväve i marken.32 

 
Tabell 2 visar socialstyrelsens riktvärden över nitrat och nitrit i dricksvatten. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Naturvårdsverket, Miljökvalitetsnorm för nitrat i grundvatten 
30 Naturvårdsverket, Bedömningsgrunder för grundvatten, rapport 4915 
31 Morfeldt, Grundvatten 
32 Morfeldt, Grundvatten 
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Tabell 2. Riktvärden över nitrat/nitrit i dricksvatten.33 

Kemiska parametrar 

Parameter Enhet 
Tjänligt med 
anmärkning Otjänligt Kommentar 
20 (t)   Indikerar påverkan från avlopp, 

gödsling och andra 
föroreningskällor.  

Nitrat mg/l  

  50 (h, t) Vattnet bör inte ges till barn under 1 
års ålder på grund av risk för 
methämoglobinemi 
(försämrad syreupptagning i blodet). 

0,1 (h, t)   Kan indikera påverkan från 
förorening. Kan bildas genom 
ammoniumoxidation i filter och 
ledningsnät. Kan finnas i djupa 
brunnar vid syrebrist i vattnet. 

Nitrit mg/l  

  0,50 (h) Ökad risk för methämoglobinemi 
(försämrad syreupptagning i blodet). 
Vattnet bör inte användas till dryck 
eller livsmedelshantering.  

 

2.6.7 Kemiska bekämpningsmedel 
Kemiska bekämpningsmedel är med andra ord medel som skall bekämpa eller hindra något. 
Detta medel skall bekämpa djur, växter eller mikroorganismer som orsakar skada eller besvär 
för människors hälsa eller egendom. Bekämpningsmedel delas upp inom EU i två grupper: 
biocider och växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel används i syfte att skydda växter och 
växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Biocider däremot kan vara 
desinfektionsmedel, konserveringsmedel, träskyddsmedel, medel mot skadedjur och 
båtbottenfärger m.m.34 
 
Eftersom bekämpningsmedel har som syfte att skada levande organismer (växter, svampar 
eller insekter) finns där alltid en risk att de även skadar gynnsamma organismer i marken. 
Olika vattenmiljöer får ta emot en hel del bekämpningsmedel eftersom de lätt transporteras i 
vatten som rinner genom marken och även ända ner till grundvattnet. Sedan kan medlet 
transporteras med grundvattnet till närliggande vattentäkter och på så sätt göra dricksvattnet 
otjänligt och direkt ohälsosamt att använda.35 
 
Bekämpningsmedel i grundvattnet har tidigare inte ansetts vara något föroreningsproblem i 
Sverige, detta är väldigt egendomligt då länder som Danmark länge uppmärksammat 
problemen och utfört många undersökningar. I Danmark är till och med skyddet av 
grundvattnet bättre än i Sverige, detta p.g.a. de mäktiga moränleror som finns i Danmark. 
Trots detta tas vissa grundvattentäkter ur drift pga. för höga halter av bekämpningsmedel. 
Kunskapen om förekomsten av kemiska bekämpningsmedel har varit begränsade i Sverige 
under lång tid men nu för tiden börjar mer och mer undersökningar genomföras. De vanligaste 
kemiska bekämpningsmedel som hittats i Sverige är bland annat BAM och atrazin. Dessa 
medel är så kallade totalutrotningsmedel som används för ogräsbekämpning på icke odlad 
mark som t.ex. gårdsplaner. Bentazon är ett annat bekämpningsmedel som är vanligt 
förekommande och detta bekämpar ogräs på åkrar. Dessa är medel som inte saluförts i 
                                                 
33 SOSFS 2003:17 
34 Livsmedelsverket, hemsida, bekämpningsmedel, 2007-05-17 
35 SLU, hemsida, bekämpningsmedel, 2007-05-03 
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Sverige sedan början på 90-talet men ändå hittas de spår av det i vårt grundvatten. Detta tyder 
på att bekämpningsmedlen kan ha spridits avsevärda sträckor med grundvattnet.36 
 
Figur 2 visar de olika spridningssätt som förekommer för kemiska bekämpningsmedel där 
läckage till grundvattnet är speciellt farligt. Bekämpningsmedlet kan nämligen följa med 
grundvattnet långa sträckor för att sedan hittas i enskilda brunnar långt bort från 
spridningskällan. 
 

 
Figur 2. Kemiska bekämpningsmedels transportvägar från fält.37 

 
 
Vanligtvis finns där en koppling när kemiska bekämpningsmedel hittas i enskilda brunnar. 
Detta visas oftast på att brunnen är otät och förekomst av kemiska bekämpningsmedel kan 
vara hög. I annat fall kan det misstänkas att ovarsam hantering av dessa bekämpningsmedel 
förekommit och på så sätt hamnat i den enskilda brunnen.38  
Tabell 3 visar socialstyrelsens riktvärden över bekämpningsmedel i dricksvatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Morfeldt, Grundvatten 
37 Rapport, diffust bekämpningsmedelläckage - kunskapssammanställning 
38 Jenny Kreuger, Power-point material, 2007-06-10 
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Tabell 3. Riktvärden över bekämpningsmedel i dricksvatten.39 
Kemiska parametrar 

Parameter Enhet 
Tjänligt med 
anmärkning Otjänligt Kommentar 

Riktvärdet tillämpas på halten av varje 
enskilt bekämpningsmedel som påvisas och 
kvantifieras i ett prov. 

  

För aldrin, dieldrin, heptaklor och 
heptaklorepoxid tillämpas riktvärdet 0,030 
µg/l. 
  

Bekämp- 
ningsmedel, 
enskilda 

µg/l   0,1 

Kan orsakas av läckage från jordbruksmark, 
ogräsbekämpning på gårdsplaner, längs 
vägar och järnvägar, trädgårdar etc. eller 
oförsiktig hantering av medlen.  

Bekämp- 
ningsmedel, 
totalhalt 

µg/l   0,5 Riktvärdet tillämpas på summan av halterna 
av alla enskilda bekämpningsmedel som 
påvisas och kvantifieras i ett prov.  

 
 

                                                 
39 SOSFS 2003:17 
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3 Fallstudie 

3.1 Dricksvattenkvalité i 100 enskilda brunnar i Landskrona 
kommun 
 
Detta avsnitt kommer att ta upp och beskriva bedömningen av dricksvattenkvalité i 100 
enskilda brunnar utifrån analysresultaten från vattenproverna, dessa kommer sedan att 
jämföras med var brunnen i sin tur är placerad, hur den är utformad o.s.v. För att göra det lite 
mer lättöverskådligare tas varje parameter upp en i taget för att på slutet komma med en 
sammanställning över hela undersökningen. 
 
En sammanställning på alla brunnar finns i bilaga 1 med en del allmänna uppgifter om 
brunnarna. En sammanställning över de olika parametrarna för mikrobiologisk-, kväve- och 
pesticidpåverkan finns i bilaga 2, 3 och 4 och en sammanställning över dessa är utförd i en 
färgskala för att åskådliggöra det hela lite enklare och det finns i bilaga 5. Det finns även 
kartor över de olika parametrarna för att åskådliggöra var i kommunen de påverkade 
brunnarna finns och dessa visas i bilaga 6 till 9. Bilaga 10 visar Landskrona kommuns geologi 
karta. Detta för att tydliggöra vilka markförhållande varje enskild brunn har. 

3.1.1 Mikroorganismer 
Vid mikrobiologisk analys av dricksvatten analyseras tre olika parametrar; E.coli, koliforma 
bakterier och mikroorganismer. Analysresultaten från den mikrobiologiska analysen är 
sammanställt i bilaga 2 och bedömningen av vattenkvalité utifrån den mikrobiologiska 
påverkan visas i tabell 4. 
 
Tabell 4. Bedömning av mikrobiologisk påverkan. 

Bedömning Antal  

Tjänliga 52 

Tjänlig med anmärkning 33 

Otjänliga 8 

Ingen uppgift 7 
 
 

Alltså är ungefär hälften av de 100 brunnarna tjänliga. Två tredjedelar är tjänliga med 
anmärkning och endast åtta brunnar får bedömningen otjänlig. Orsaken till varför det finns så 
många brunnar som blev tjänliga med anmärkning kan vara att den inte är tätt och att ytvatten 
kan tränga in eller det finns någon defekt på brunnskonstruktionen i övrigt. Endast en brunn 
var otjänlig pga. E.coli och resterande sju brunnar var otjänliga pga. koliforma bakterier. 
Orsaken till de sju brunnar som saknar analysresultat var sen provhämtning av labbet och 
därför utfördes ingen analys av dessa. 

3.1.2 Nitrat och nitrit 
Analysresultaten visade att 17 brunnar var otjänliga p.g.a. nitrat medan bara en brunn fick 
tjänligt med anmärkning gällande nitrit. Men som nämnts tidigare kan nitrat och nitrit 
omvandlas till varandra och det är därför viktig att ha uppsikt över de båda parametrarna. En 
sammanställning över analysresultat och brunnarnas tillstånd utifrån nitrat och nitrit påverkan 
visas i bilaga 3 och bedömningen av vattenkvalité utifrån nitrat/nitrit påverkan visas i tabell 5. 
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Tabell 5. Bedömning av nitrat-/nitrit påverkan. 

Bedömning Antal 

Tjänliga 59 

Tjänlig med anmärkning 24 

Otjänliga 17 
 
Nästan 60 brunnar var tjänliga medan endast 17 var otjänliga. I ett landskap som Skåne med 
mycket jordbruk och odlingsbar mark med hög kväve påverkan är resultatet därför något 
överraskande. 
 
Utifrån analyserna går det även att räkna ut brunnens påverkan av både nitratkväve och 
nitritkväve. Naturvårdsverket har delat in nitratkväve i grundvattnet i olika halter för att få 
reda på tillståndet. I tabell 6 visas Naturvårdsverkets klassning gällande nitratkväve i 
grundvattnet och i tabell 7 visas resultatet från undersökningen i Landskrona kommun. 
 
Tabell 6. Tillståndsklassning för nitratkväve enligt naturvårdsverket.40 

 
 
Tabell 7. Tillståndsklassning av nitratkväve. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Från tabell 7 syns det att nitratkvävepåverkan är väldigt utspritt över de olika klassningarna. 
Det visar sig faktiskt att om de brunnarna med hög halt respektive mycket hög halt adderas 
blir antalet 39 st. Samma antal blir de om brunnarna med låg halt respektive mycket låg halt 
adderas. Dock var det lite överraskande att hela 33 brunnar visade på mycket låg halt, detta då 
Skånes jordbrukslandskap har stor påverkan från kväve. 
 
Det är lättare att se resultatet i figur 3 som visar på en något ojämn fördelning över halterna. 
Eftersom Landskrona kommun är en kommun med mycket jordbruk är dessa nivåer inte 
särskilt ovanliga men där halterna överstiger en hög halt, blir det särskilt viktigt att täta sin 
brunn tillräckligt så att inte nitratkvävet kan påverka negativt på dricksvattnet. 
 
                                                 
40 Naturvårdsverket, hemsida, kväve i grundvattnet, 2007-05-16 

Klass Antal 

Mkt låg halt 33 

Låg halt 6 

Måttlig halt 22 

Hög halt 18 

Mkt hög halt 21 
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Figur 3. Fördelningen över nitratkväve, se även tabell 7. 

 
 

Detta visar på att det både finns områden med mycket låg halt nitratkväve men även områden 
med mycket hög halt eller hög halt. Dock bör det påpekas att det ej är ovanligt med en ”hög 
halt” för ett jordbruksområde.  
 

3.1.3 Kemiska bekämpningsmedel 
När det gäller kemiska bekämpningsmedel visade resultatet att hela 35 brunnar var otjänliga 
och 8 visade på rester av bekämpningsmedel. Den samlade bedömningen av 
bekämpningsmedels påverkan visas i bilaga 4 samt i tabell 8. 
 
Tabell 8. Bedömning av bekämpningsmedels påverkan. 

Bedömning Antal  

Tjänliga 57 

Påvisade rester 8 

Otjänliga 35 
 
I tabell 9 visas de vanligaste bekämpningsmedel som hittades i de 100 undersökta brunnarna 
samt det högsta uppmätta värdet från respektive bekämpningsmedel. Det klart vanligaste 
bekämpningsmedlet var BAM som återfanns i hela 36 brunnar och det högsta värdet som 
uppmättes var hela 2,30 µg/l. Atrazin var också relativt vanligt förekommande men det fanns 
inte lika höga halter av denna som BAM.  
 
Tabell 9. Antalet brunnar med rester av olika kemiska bekämpningsmedel inkl högsta värdet. 

  Antal brunnar Högsta värde µg/l 

BAM 36 2,30 

Atrazin 9 0,68 

Destylatrazin 9 0,76 

Bentazon 6 0,40 

Desisopropylatrazin 4 0,15 

AMPA 3 0,20 
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3.2 Påverkande faktorer på dricksvattenkvalitén 
Detta avsnitt kommer att behandla olika aspekter som kan påverka analysresultatet och 
möjligtvis förklara resultatet. De olika faktorerna har valts då dessa kan vara av intresse för att 
försöka förklara analysresultaten. Det handlar om brunnens markförhållanden, vilken typ av 
brunn det är, var brunnen är belägen och till sist brunnens inre beklädnad. Gällande den 
mikrobiologiska parametern är det viktigt att påpeka att sju brunnar saknar uppgift, därför blir 
summan av brunnarna ibland något olika för denna parameter. Vid beräkning av 
procentsatserna har endast de brunnarna med analysresultat tagits med. Genom hela detta 
avsnitt används olika färger både i tabellerna och i diagrammen, detta för att förtydliga 
resultaten. Röd står för otjänligt, gult för tjänligt med anmärkning och grönt för tjänligt. När 
det gäller påvisade rester från kemiska bekämpningsmedel har färgen turkos valts. 

3.2.1 Markförhållanden 
Markförhållandena vid brunnen är en av många viktiga faktorer när det gäller 
dricksvattenkvalitén. I bilaga 10 finns en geologi karta över Landskrona kommun där de olika 
jordarterna visas med en kartbild. Enligt denna undersökning är den vanligaste jordtyp vid 
brunnen moränlera med hela 43 %. Bakgrunden till moränlera är att en mjukare sedimentär 
berggrund orsakar en moränlerabildning. Moränleror förekommer främst i Skåne där stora 
områden med sedimentär bergrund finns. Moränleran förekommer även i mindre partier på 
Öland, i Örebroområdet och i Jämtland.41 Den jordtyp som är mindre lämpad för enskilda 
brunnar är sand, detta då denna är relativt genomsläpplig och kan därför lättare släppa igenom 
föroreningar. Men resultatet visar på att de brunnar som förekommer i sand partier har klarat 
sig bra men då antalet brunnar bara var sex stycken kan inga slutsatser dras av detta. En 
sammanställning av tillståndet för de 100 enskilda brunnarna utifrån brunnens 
markförhållande visas i tabell 10. 
 
Tabell 10.  Sammanställning av brunnarnas tillstånd utifrån brunnens markförhållande. 
    Mikroorganismer Pesticider Nitrat 
Marktyp Antal Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

Moränlera 43 4 14 22 20 1 22 5 11 27 
Morän 25 1 9 11 8 5 12 8 5 12 
Isälvsediment 16 1 4 11 3 1 12 1 5 10 
Sand 6 1 3 2 0 1 5 1 1 4 
Silt 5 1 0 4 2 0 3 2 0 3 
Lera 3 0 1 2 1 0 2 0 1 2 
Torv 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
Fyllning 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

 
 

Tabell 11 och figur 4 visar en granskning på de brunnar som är placerade i moränleror. 
Utifrån resultatet syns det tydligt att det är kemiska bekämpningsmedel som gav mest 
påverkan på brunnarna. Nästan hälften av alla brunnar i moränlera är alltså otjänliga pga. 
kemiska bekämpningsmedel, vilket naturligtvis inte är bra då denna jordart är så vanligt 
förekommande i kommunen. Dock klarade sig brunnarna med väldigt god marginal både 
testerna på nitrat- och mikrobiologisk påverkan. Detta då Skåne annars är ett landskap med 
hög nitrat påverkan på de enskilda brunnarna. 
 

                                                 
41 Svensson, C, Kompendium i teknisk geologi ak 
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Tabell 11. Bedömning av brunnarnas tillstånd som finns i moränlera. 

Brunnar i moränlera, % - fördelning 

Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 
Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

10% 35% 55% 47% 2% 51% 12% 26% 62% 
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Figur 4. Bedömning av de brunnar som finns i moränlera. 
 
Här syns det tydligare där de röda staplarna visar de otjänliga brunnarna. Det råder alltså stora 
problem med påverkan av kemiska bekämpningsmedel. Men de tjänliga brunnarna ligger 
annars på en jämn nivå över de tre parametrarna.  

 
Den andra vanligaste jordtypen i denna undersökning var morän och i tabell 12 finns en 
sammanställning av resultaten från dessa brunnar. Till skillnad från moränleror visar moränen 
bättre resultat när det gäller kemiska bekämpningsmedel men lite sämre på nitratpåverkan. En 
orsak till försämrat resultat på nitratpåverkan kan vara att moränen inte har samma halt lera i 
sig och är därför inte lika tätt som moränleran. Det är dock svårt att dra några direkta 
slutsatser då moränen kan se väldigt olika ut beroende på vilket område den ligger i. 
 
Tabell 12. Bedömning av brunnarnas tillstånd som finns i morän. 

Brunnar i morän, % - fördelning 
Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 

Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

5% 43% 52% 32% 20% 48% 32% 20% 48% 

 
Figur 5 visar att de otjänliga brunnarna är både påverkade av nitrat som kemiska 
bekämpningsmedel. Det visar sig även som hos moränleror att de tjänliga brunnarna håller sig 
på en jämn nivå kring 50 %. 
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Figur 5. Bedömning av de brunnar som finns i morän i procent. 
 

3.2.2 Brunnstyp 
Här har studerats om brunn konstruktionen skulle kunna ha någon påverkan på resultaten av 
analyserna. Det är redan allmänt känt att grävda brunnar är mer lättpåverkade än borrade pga. 
större påverkan från ytvatten och i de övre jordlagren förekommer en större halt föroreningar. 
Därför är de grävda brunnarna även i denna undersökning mest påverkade av samtliga tre 
parametrar i jämförelse med de borrade brunnarna. Se tabell 13. 
 
Tabell 13. Sammanställning av tillståndet för brunnarna utifrån brunnstyp. 
    Mikroorganismer Pesticider Nitrat 

Utförande Antal Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

Grävda 68 6 27 30 29 7 32  14 20  34  
Borrade 22 2 2 17 5 1 16  2 1  19  
Grävda+borrade 3 0 0 2 0 0 3  0 0  3  
Naturlig källa 1 0 1 0 0 0 1  0 1  0  
Ingen uppgift 6 0 3 3 1 0 5  1 1  4  

 
Vid en närmare granskning över de grävda brunnar som sammanställts i tabell 14 visar det sig 
att störst påverkan kommer från kemiska bekämpningsmedel. Detta kan vara tecken på att de 
grävda brunnarna är otäta och på så sätt släpper igenom bekämpningsmedel. 
Bekämpningsmedel kan även följa med grundvattnet långa sträckor och kan på så sätt 
härstamma från andra platser än just dessa otjänliga brunnar.  
 
Tabell 14. Bedömning av de grävda brunnarnas tillstånd. 

Grävda, % - fördelning 
Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 

Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

10% 43% 48% 43% 10% 47% 21% 29% 50% 
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Även i figur 6 syns det att kemiska bekämpningsmedel ligger på en väldigt hög nivå gällande 
otjänliga brunnar. I sammanlagt 53 % av brunnarna finns rester av bekämpningsmedel vilket 
naturligtvis inte är bra. 
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Figur 6. Bedömning av de grävda brunnarnas tillstånd 

 

 

När det gäller de borrade brunnarna syns det väldigt tydligt att de inte är nämnvärt påverkade 
av de tre parametrarna. Detta beror på att grundvattnet hämtas från större djup där vattnet inte 
är lika påverkat som vid låga djup. Från tabell 15 ligger de tjänliga brunnarna mellan 72 % 
och upp till 86 %.  
 
Tabell 15. Bedömning av de borrade brunnarnas tillstånd. 

Borrade brunnar, % - fördelning 
Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 

Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

10% 10% 80% 23% 5% 72% 9% 5% 86% 

 
Återigen är det kemiska bekämpningsmedel som gör sig gällande här men endast i ett fåtal av 
de borrade brunnarna, närmare bestämt 23 %. Dock ska det inte kunna påvisas några kemiska 
bekämpningsmedel i dessa över huvudtaget. Det syns tydligt att de höga tjänliga staplarna 
dominerar när det gäller borrade brunnar i figur 7. Då det endast fanns 22 borrade brunnar blir 
resultatet inte lika starkt som hos de 68 grävda brunnarna. Men det är klart en tydlig skillnad 
mellan borrade och grävda brunnar. 
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 Figur 7. Bedömning av de borrade brunnarnas tillstånd. 
 

3.2.3 Belägenhet 
Från tabell 16 går det att utläsa att de flesta brunnar är belägna på gårdsplan och ett mindre 
antal på gräsmattor eller åkrar. Vad som är anmärkningsvärt är att det inte fanns några 
otjänliga brunnar belägna på en åker, detta då dessa brunnar löper stor risk för att påverkas 
från jordbruket och bekämpningsmedelsanvändningen. 
 
Tabell 16. Sammanställning av tillståndet för brunnarna utifrån belägenhet. 
    Mikroorganismer Pesticider Nitrat 
Belägenhet Antal Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

Gårdsplan 66 7 22 34 28 6 32 14 17 35 
Gräsmatta 13 1 2 7 4 2 7  2 2 9 
Åker 7 0 3 3 0 0 7  0 2 5 
Byggnad 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 
Ingen uppgift 12 0 5 7 2 0 10 1 2 9 

 
Brunnar belägna på gårdsplan brukar visa sig vara de brunnar med störst påverkan av kemiska 
bekämpningsmedel då dessa används för att bekämpa ogräs och dyl. Denna teori visar sig 
stämma även i denna undersökning då hela 42 % av alla brunnar belägna på gårdsplan var 
otjänliga p.g.a. bekämpningsmedel vilket syns i både tabell 17 och figur 8 nedan. Eftersom 
gårdsplanen är en plats som utsätts för mycket påverkan av smuts och ytvatten är det inte 
konstigt att hela 54 % var otjänliga pga. mikrobiologisk påverkan. Vid regn kan ytvatten 
tränga in i brunnar som inte är tätade tillräckligt och detta ytvatten innehåller stora mängder 
bakterier och olika mikroorganismer. 
 
Tabell 17. Bedömning av brunnarnas tillstånd belägna på gårdsplan. 

Brunnar belägna på gårdsplan, % - fördelning 

Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 
Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

54% 35% 11% 42% 9% 49% 21% 26% 53% 
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Figur 8. Bedömning av brunnarnas tillstånd belägna på gårdsplan. 

 

 
Brunnar belägna på gräsmattor visade tecken på användning av bekämpningsmedel vilket är 
anmärkningsvärt då bekämpningsmedel främst används på åkrar och gårdsplaner. Men i detta 
fall kan det handla om spill och slarv vid behandling av kemiska bekämpningsmedel eller kan 
rester spridas med grundvattnet från andra källor längre uppströms. Från tabell 18 och figur 9 
syns det att brunnar belägna på gräsmattor främst var påverkade av kemiska 
bekämpningsmedel. Dock visade det sig att flertalet av brunnarna var tjänliga då minst hälften 
klarade de olika riktvärdena från de tre parametrarna. Eftersom endast 13 brunnar var 
placerade på en gräsmatta skall inga förhastade slutsatser dras. 
 
 
Tabell 18. Bedömning av brunnarnas tillstånd belägna på gräsmatta. 

Brunnar belägna på gräsmatta, % - fördelning 

Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 
Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

17% 33% 50% 31% 15% 54% 15% 15% 70% 
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 Figur 9. Bedömning av brunnarnas tillstånd belägna på gräsmatta. 
 

 

3.2.4 Inre beklädnad 
Brunnens inre beklädnad kan också spela roll i hur benägen den är att börja läcka eller släppa 
in olika föroreningar eller ytvatten. Sammanställningen visas i tabell 19. De två vanligaste 
beklädnaderna är tegel och cementringar. Även andra beklädnader används som gråsten och 
stålrör. Gråsten visade sig genom denna undersökning vara väldigt dålig då nästan hälften av 
dessa brunnar var otjänliga både pga. kemiska bekämpningsmedel och nitratpåverkan. Tvärt 
emot gråsten visade sig stålrör fungera bra då endast ett fåtal brunnar blev otjänliga.  
 
Tabell 19. Sammanställning av tillståndet för brunnarna utifrån inre beklädnad. 
    Mikroorganismer Pesticider Nitrat 

Inre beklädnad Antal Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

Tegel 29 1 15 13 15 3 11 5 8 16 
Cementring 27 2 5 15 8 1 18 3 6 18 
Stålrör 15 2 2 11 3 0 12 1 1 13 
Gråsten 10 1 6 2 4 3 3 4 5 1 
Ingen uppgift 14 1 5 8 4 0 10 2 3 9 

 
Tegel var en av de vanligaste beklädnaderna och resultat går att utläsa från tabell 20 och även 
figur 10. När det gäller mikrobiologisk påverkan och nitratpåverkan blev resultatet 
överhängande tjänliga brunnar. Men när det gäller kemiska bekämpningsmedel blev lite över 
hälften otjänliga som hade tegel som inre beklädnad. Detta kan bero på att teglet inte är 
särskilt tätt och efter många års slitage kan otätheter lätt uppstå. 
 
Tabell 20. Bedömning av brunnarnas tillstånd med tegel som inre beklädnad. 

Brunnar med tegel som inre beklädnad, % - fördelning 

Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 
Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

3% 52% 45% 52% 10% 38% 17% 28% 55% 
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Figur 10. Bedömning av brunnarnas tillstånd med tegel som inre beklädnad. 
 

 
När det gäller brunnar som har cementringar som inre beklädnad blev resultatet liknande tegel 
ovan. Det är främst kemiska bekämpningsmedel som påverkar brunnarna och detta som sagt 
kan bero på otäteter från skarvar eller där ledningar dras in och ut ur brunnen. Från tabell 21 
och figur 11 syns det att över två tredjedelar trots allt är tjänliga gällande de tre parametrar. 
 
Tabell 21. Bedömning av brunnarnas tillstånd med cementringar som inre beklädnad. 

Brunnar med cementring som inre beklädnad, % - fördelning 
Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 

Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

9% 23% 68% 30% 4% 66% 11% 22% 66% 
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Figur 11. Bedömning av brunnarnas tillstånd med cementringar som inre beklädnad. 

 

 
Brunnar med gråsten som inre beklädnad gav ett resultat som är oroväckande och visas i 
tabell 22 och figur 12. Dock bör det påpekas att endast tio brunnar hade gråsten som inre 
beklädnad och därför skall resultatet inte överdrivas. Trots detta är det intressant att se hur få 
brunnar som blev tjänliga gällande de tre parametrar. Detta tyder på att gråsten inte klarar av 
att hålla föroreningarna borta. 
 
Tabell 22. Bedömning av brunnarnas tillstånd med gråsten som inre beklädnad. 

Brunnar med gråsten som inre beklädnad, % - fördelning 
Mikro. påverkan Pesticid påverkan Nitrat påverkan 

Otj. Tj. m. anm. Tj. Otj. Påvisade Tj. Otj. Tj. m. anm. Tj. 

11% 67% 22% 40% 30% 30% 40% 50% 10% 
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Figur 12. Bedömning av brunnarnas tillstånd med gråsten som inre beklädnad. 
 

3.3 Ålder på brunnarna 
En sammanställning har gjorts över de 100 undersökta enskilda brunnarnas ålder. Resultatet 
visas i både tabell 23 och figur 13. Här visar det sig att flertalet av de 100 undersökta 
brunnarna är åldern okänd. De brunnar som åldern angivits är större delen över 30 år gamla 
d.v.s. relativt gamla och säkerligen utslitna brunnar. Detta kan säkerligen inverka på resultatet 
men p.g.a. att ett så stort antal brunnars ålder är okända tappar det sitt värde i slutresultatet.  
 
Tabell 23. Antal brunnar i förhållande till brunnarnas ålder. 
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Figur 13. Antal brunnar i förhållande till brunnarnas ålder. 

Ålder på brunn Antal 
<10 år 4 
10-30 år 6 
>30 år 36 
okänt 54 
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3.4 Brunnarnas djup 
I tabell 24 och figur 14 syns det att grävda brunnar är dominerande i Landskrona kommun. 
Flertalet ligger på ett djup 10 m ner i marken medan endast ett fåtal är djupare. Självfallet är 
de djupare brunnarna borrade brunnar medan de ytligare liggande brunnarna är grävda. 
 
Tabell 24. Antal brunnar i förhållande till brunnarnas djup. 
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Figur 14. Antal brunnar i förhållande till brunnarnas djup. 
 

Djup Antal 
0-5 m 28 
6-10 m  32 
11-20 m 3 
21-30 m 3 
31-40 m 4 
41-50 m 2 
51 m -  9 
okänt 19 
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4 Jämförelse med andra undersökningar 
Detta avsnitt kommer att ta upp andra undersökningar utförda i Skåne och övriga Sverige men 
även i Danmark, som har kommit längre än Sverige vad gäller undersökningar på 
bekämpningsmedel i grundvattnet.  

4.1 Skåne och övriga Sverige 
Det finns en Pesticiddatabas som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sammanställt för att 
skapa en bättre överblick över förekomsten av kemiska bekämpningsmedel i svenska yt- och 
grundvatten. Den är även skapad för att följa förändringar över tiden. I pesticiddatabasen 
samlas undersökta grundvattenprov från hela landet vilket motsvarar 2033 prover, utav dessa 
fanns det rester i 802 prov vilket ger en fyndfrekvens på 39 %.42 Andra undersökningar visar 
på liknande procentsatser. Resultatet av ca 400 analyser från enskilda brunnar i Skåne och 
Gotland på senare år visar att ca 40 % av analyserna innehöll kemiska bekämpningsmedel. 
Denna fyndfrekvens visade sig gälla även för Landskrona kommun men mera om detta går att 
läsa i avsnitt 6.3. Totalt har 881 prov analyserats i ett kontroll program för grundvatten i 
Skåne, varav bekämpningsmedel återfunnits i 275 prov, d.v.s. 31 %.43 Landskrona kommuns 
resultat visade på liknande fyndfrekvens med 35 % otjänliga brunnar pga. kemiska 
bekämpningsmedel. 

4.1.1 Hörby 
Hörby har gjort undersökningar gällande kemiska bekämpningsmedel på 20 utvalda brunnar 
under 2004/2005. Utav dessa 20 brunnar var 7 otjänliga, 6 med påvisade rester och 7 var 
tjänliga. Det var alltså 35 % av de undersökta brunnarna som var otjänliga p.g.a. kemiska 
bekämpningsmedel. 44 Alltså samma fyndfrekvens som Landskrona kommuns undersökning 
visade. Detta visar på att problemet inte bara finns i Landskrona kommun utan det är ett stort 
problem även för andra kommuner. 

4.1.2 Alnarpströmmen 
Här genomfördes 22 provtagningar under april månad år 2000. Utav dessa 22 provtagningar 
gjordes 5 provtagningar på borrade brunnar som låg på ett större djup och dessa brunnar var 
alla tjänliga beträffande kemiska bekämpningsmedel. Resterande 17 provtagningar gjordes på 
grävda brunnar, alltså på det ytliga grundvattnet. Här visade sig att 11 av de 17 brunnar visade 
påverkan av bekämpningsmedel i någon form. Av alla de ytliga grundvattenproven visade 65 
% påverkan av bekämpningsmedelsrester. Från figur 15 syns Alnarpsströmmen och grävda 
brunnar inom detta område löper en viss risk för att kontamineras med rester från kemiska 
bekämpningsmedel då dessa kan spridas långa sträckor från den plats där de nyttjades. Risken 
ligger i att det är svårt att avgöra varifrån det kemiska bekämpningsmedlet kommer ifrån då 
dessa kan spridas i princip var som helst inom området av Alnarpsströmmen och även 
Skivarpsströmmen.45 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Kreuger, J, Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne, 2000 
43 Länsstyrelsen i Skåne län, Bekämpningsmedel i Skånes grundvatten, 2003 
44 Hörby kommun, bekämpningsmedel i grundvatten, 2005 
45 Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen, 2001 
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Figur 15. Karta över Alnarpsströmmen som är ett grundvattenmagasin i Alnarpsdalen.46 
 

4.1.3 Gotland 
Gotland har utfört en 100-undersökning fyra gånger och den senaste var under 2005, tidigare 
undersökningar är från år 1990, 1996 och 2000. Alla undersökningar innefattar 100 
slumpmässigt utvalda brunnar fördelade över hela ön. Provtagningen har utförts i slutet av 
augusti vid varje provtagning då problem med bakteriologiskt påverkat dricksvatten är som 
störst efter sommarens stora uttag.47 Mätningar har gjort på mikrobiologisk påverkan och 
nitrat, dock inte på kemiska bekämpningsmedel. En jämförelse mellan Gotland och 
Landskrona gällande mikrobiologiska påverkan framgår från tabell 25. 
 
Tabell 25. Jämförelse mellan Gotland och Landskrona gällande mikrobiologisk påverkan. 

Bedömning Gotland Landskrona 

Tjänliga 66 52 

Tjänliga med anmärkning 26 33 

Otjänliga 9 8 
 
 

När resultaten från de båda kommunerna jämförs syns det att det inte är någon påtaglig 
skillnad mellan de olika tillstånden. Det som bör noteras är att Gotlands provtagning ägde rum 
i slutet av augusti då den mikrobiologiska påverkan var som störst medan Landskronas 
provtagning ägde rum i årsskiftet december/januari.  
 
 
 
 
 

                                                 
46 Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen, 2001 
47 Gotlands kommun, 100-Undersökningen, 2005 
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När det gäller nitratpåverkan har Gotland undersökt brunnarna på nitratkväve och därför görs 
jämförelsen mot denna parameter och resultatet visas i tabell 26. 
 
Tabell 26. Jämförelse mellan Gotland och Landskrona gällande nitratkväve påverkan. 

Bedömning Gotland Landskrona 

Tjänliga 94 61 

Tjänliga med anmärkning 6 18 

Otjänliga 1 21 
 

 
Här bör påpekas att Landskrona hade större påverkan av nitrat än Gotland men det är sedan 
länge känt att Skånes landsbygd är kraftigt påverkat av kväveföreningar p.g.a. jordbruk och 
gödselupplag. Detta är en orsak till varför det är en relativt stor skillnad mellan de olika 
resultaten.  

4.1.4 Blekinge län 
Blekinge län genomförde en utökad undersökning på enskilda brunnar med avseende på 
kemiska bekämpningsmedel. Då undersöktes tio brunnar och bland dessa fanns påvisade 
rester i fyra utav brunnarna. I två av dessa var värdet över 0,1 µg/l, alltså otjänliga. Trots 
denna relativt lilla undersökning fanns där rester i 40 % av brunnarna.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Blekinge län länsstyrelse, hemsida, 2007-06-15 
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4.2 Danmark 
Resultaten från undersökningar av enskilda brunnar i Skåne uppvisar en fyndfrekvens av 
bekämpningsmedel på 49 %. Detta motsvarar väl fyndfrekvensen i den danska 
undersökningen av små anläggningar (inklusive enskilda brunnar) 52,8 %. Vid en närmare 
jämförelse med Danmarks resultat kontra Landskronas syns det att resultaten är snarlika i 
många fall. I tabell 27 visas Danmarks resultat över rester från bekämpningsmedel fördelade 
mellan olika belägenheter. I tabell 28 har liknande sammanställning gjorts och då visar det sig 
att de två vanligaste belägenheterna i Landskrona, gårdsplan och gräsmatta visar på liknande 
fyndfrekvens som Danmarks. Danmarks gårdsbrunnar ger en fyndfrekvens på 66 % 
respektive 44 % medan i Landskrona är det 52 % respektive 42 %. Detsamma gäller brunnar 
belägna på gräsmatta där Danmarks fyndfrekvens blev 56 % respektive 31 % medan i 
Landskrona blev det 46 % respektive 31 %. Eftersom Danmarks undersökning innefattar fler 
provtagningar ger detta ett starkare resultat men trots detta visar det sig att resultaten är 
relativt lika och detta tyder på att kemiska bekämpningsmedel även utgör en stor fara för vårt 
dricksvatten här i Sverige. 
 
Tabell 27. Sammanställning över bekämpningsmedelpåverkan i de analyserade proven från Danmark år 2004.49 

 
 
Tabell 28. Sammanställning över de undersökta brunnarna med utgångspunkt från belägenhet och 
bekämpningsmedelpåverkan. 

Antal brunnar Fördelning i % 

Belägenhet Antal med bek. rest. 
med bek. rest 
över 0,1 µg/l med rest 

över 
gränsvärdet 

Gårdsplan 66 34 28 52 42 
Gräsmatta 13 6 4 46 31 
Åker 7 0 0 0 0 
Byggnad 2 1 1 50 50 
ingen uppgift 12 2 2 17 17 

                                                 
49 Danmark, Pesticidforurenet vand i små vandforsyninger, 2004 
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5 Diskussion och slutsatser 
Det är väldigt viktigt att vårt dricksvatten är av så god kvalitet som möjligt då detta livsmedel 
är en hörnsten för överlevnad. De flesta av oss använder idag kommunalt vatten och därför är 
kvalitén på dricksvattnet en självklarhet. Men för vissa måste det egna dricksvattnet tas ur 
egen vattentäkt och då gäller det att med jämna mellanrum se över sin brunn och sköta om 
den för att bevara en bra kvalité. Detta då brunnen kan påverkas av yttre förhållanden av 
diverse föroreningar eller mikroorganismer så att drickvattnet blir direkt ohälsosamt att nyttja. 
Utifrån denna undersökning i Landskrona kommun kan några redan fastlagda slutsatser 
fastställas. Till exempel att grävda brunnar vid mindre djup är mer påverkade av föroreningar 
än borrade brunnar på större djup. Detta då föroreningarna inte hinner filtreras naturligt på de 
mindre djupen och samlas oftast i ytvattnet som lätt kan tränga in i eventuella öppningar i 
brunnen. Borrade brunnar slipper därför denna påverkan men det är ändå viktigt att hålla 
brunnen tätt vare sig den är grävd eller borrad. Detta då grundvattnet redan kan vara förorenat 
med kemiska bekämpningsmedel. Analysresultaten visade även att brunnar placerade på 
gårdsplan var speciellt utsatta och då rörde det sig främst om kemiska bekämpningsmedel och 
mikrobiologisk påverkan. Men när det gällde vilka jordtyper så går det inte direkt att urskilja 
någon speciell jordtyp som är sämre än någon annan. Det var överraskande att sandjordarna 
visade så positivt resultat medan moränlerorna visade negativt. Skulle en utförlig 
undersökning göras för varje enskild brunn med dessa resultat i fokus skulle det med all 
sannolikhet kunna fastställas vad eller vilka problemen är. I vissa fall handlar det helt enkelt 
om en dåligt skött brunn medan i andra fall kan t.ex. bekämpningsmedlet komma från själva 
grundvattnet och då spelar det ingen roll hur bra brunnen är. När det gäller brunnens inre 
beklädnad var det intressant att se hur kemiska bekämpningsmedel påverkade negativt både 
för tegel och för gråsten medan för stålrör och cementringar visade på ett positivt resultat.  
 
När det så gäller Landskronas resultat jämfört med andra undersökningar visade det sig att 
dessa resultat inte är alltför olika andras. T.ex. gällande kemiska bekämpningsmedel visar 
både Skåne och Danmarks undersökningar på liknande resultat som Landskrona. Detta ger ett 
tydligt svar på att något måste göras för att minska eller i alla fall övervaka dessa halter så att 
inte människor som nyttjar dricksvattnet blir sjuka. 
 
Det har varit intressant att se resultatet växa fram ur alla dessa tabeller och diagram och jag 
hoppas denna sammanställning skall kunna vara till hjälp vid framtida undersökningar. 
Eftersom detta område är något som ständigt behöver övervakning och kontroll kan resultatet 
jämföras med framtida provtagningar. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Allmänna uppgifter om brunnarna 
Nr Plats Fast.Bet. Utförande Inre beklädnad Belägenhet Djup År 

1 Annelöv 1.38 Grävd Cementring Gräsmatta 6   
2 Annelöv 5.6 Grävd Tegel Gårdsplan 8   
3 Annelöv 29.1 Borrad Spets Gårdsplan 80   
4 Annelöv 29.2           
5 Annelöv 29.5           
6 Annelöv 49.3 Grävd   Gräsmatta 7   
7 Arrarp 2.4 Grävd Cementring Gårdsplan 4 1900 
8 Arrarp 2.22 Grävd   Gårdsplan     
9 Arrarp 2.25 Borrad Stålrör Gårdsplan 20 1980 
10 Arrarp 5.2 Grävd Cementring Gårdsplan 8 1970 
11 Hildesborg 18.1 Grävd Tegel   2,5   
12 Hilleshög 4.9 Grävd Tegel Byggnad 8   
13 Härslöv 1.7 Grävd Cementring Gårdsplan 7 1963 
14 Härslöv 2.9 Grävd Gråsten Gårdsplan     
15 Härslöv 10.11 Naturlig källa   Åker     
16 Härslöv 13.4 Grävd Tegel Gårdsplan 7 1880 
17 Härslöv 14.13 Grävd Tegel Gårdsplan 5 1900 
18 Härslöv 17.1 Grävd Tegel Gårdsplan 8 1925 
19 Härslöv 28.2           
20 Kvärlöv 5.15 Grävd Tegel   5 1905 
21 Kvärlöv 7.3 Grävd Tegel Gårdsplan ?   
22 Lilla Hörstad 6.77 Borrad Plast rör Gårdsplan 30   
23 Norra Möinge 6.3 Grävd Tegel Gårdsplan 10   
24 Norra Möinge 9.3 Borrad Stålrör Åker 34 1975 
25 Norra Möinge 13.10 Grävd Tegel Gårdsplan 10   
26 Norra Möinge 17.5 Grävd Cementring Gårdsplan 4   
27 Norra Möinge 19.1 Borrad Stålrör Gårdsplan 25 1960 
28 Norra Möinge 25.1 Grävd Gråsten Gårdsplan 4   
29 Råga Hörstad 3.5 Borrad Stålrör   84   
30 Rönneberga 1.18 Grävd+borrad Sten Gårdsplan 6+9   
31 Rönneberga 2.24 Borrad   Byggnad 42   
32 Rönneberga 2.26 Grävd Kalksten Gårdsplan 10 1700 
33 Rönneberga 2.29 Grävd Gråsten Gårdsplan 6   
34 Rönneberga 3.10 Borrad     100   
35 Rönneberga 3.28 Grävd Tegel Gårdsplan 10   
36 Rönneberga 6.1 Grävd Tegel   3   
37 Rönneberga 8.1 Grävd Tegel Gårdsplan 7   
38 Rönneberga 10.1 Grävd Gråsten Gårdsplan 6 1882 
39 Rönneberga 10.4 Grävd Gråsten Gårdsplan   1900 
40 Rönneberga 14.7 Grävd Gråsten Gårdsplan 5   
41 Rönneberga 14.12 Grävd Gråsten Gårdsplan     
42 Rönneberga 17.1 Grävd+borrad Tegel Gräsmatta 10+60   
43 Saxtorp 5.40 Grävd Cementring Gårdsplan 6   
44 Saxtorp 5.71 Grävd Cementring Gräsmatta 3 1940 
45 Saxtorp 8.4 Borrad Stålrör Gräsmatta 54   
46 Saxtorp 12.2 Grävd Cementring Gårdsplan 3   
47 Saxtorp 12.7 Grävd         
48 Saxtorp 16.3 Grävd Tegel Gräsmatta 7   
49 Saxtorp 28.30 Grävd Tegel+rör Gårdsplan 5   
50 Saxtorp 28.32 Grävd Tegel, spets Gräsmatta 5   
51 Saxtorp 28.39 Grävd Tegel Gårdsplan 6   
52 Saxtorp 28.66           
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53 Saxtorp 30.8 Grävd Cementring Gårdsplan     
54 Saxtorp 30.26 Borrad Stålrör Gårdsplan 6 2000 
55 Saxtorp 37.1 Grävd Tegel Gårdsplan 4   
56 Saxtorp 108.2 Grävd Cementring Gårdsplan     
57 Säby 2.20 Grävd Tegel Gårdsplan 8   
58 Säby 3.13 Borrad Stålrör Gårdsplan 70 1985 
59 Säby 5.6 Grävd Tegel Gårdsplan 7   
60 Tofta 2.6 Grävd Cementring Gårdsplan 3   
61 Tofta 4.8 Borrad Stålrör Gårdsplan 32 1950 
62 Tofta 8.10 Grävd Tegel Gårdsplan 4 1914 
63 Tofta 11.1 Borrad Stålrör Gårdsplan 40 1960 
64 Tofta 21.2 Grävd Cementring Gårdsplan 4   
65 Tofta 22.1 Grävd Cementring Gårdsplan 5   
66 Tofta 23.1 Grävd Cementring Gårdsplan 5   
67 Tofta 23.2 Grävd Cementring Gårdsplan 10 1981 
68 Tostarp 1.4 Grävd Gråsten Gårdsplan   1900 
69 Tostarp 1.8 Grävd, borrad Cementring,stålrör Gräsmatta 5+1 1970 
70 Tostarp 1.9 Grävd Cementring Gårdsplan 8 1980 
71 Tostarp 1.11 Grävd Cementring Gårdsplan 5 1974 
72 Tostarp 1.20 Borrad Pollenslang Gräsmatta   2000 
73 Tostarp 1.22 Grävd Cementring Åker 6 2004 
74 Tuna 3.20 Grävd Cementring Gårdsplan 10 1920 
75 Tuna 10.7 Grävd   Gräsmatta     
76 Vadensjö 7.4 Borrad Cementring Gårdsplan 20 2000 
77 Vadensjö 12.2 Grävd Cementring Åker 10 1900 
78 Vadensjö 19.10 Borrad Stålrör Åker 85 1970 
79 Viarp 1.8 Grävd Cementring Åker 5 1983 
80 Viarp 1.17 Grävd Cementring Gräsmatta 8 1970 
81 Viarp 1.24 Borrad Stålrör Gårdsplan     
82 Viarp 3.13 Grävd Tegel Gårdsplan 5 1905 
83 Viarp 7.6 Borrad Stålrör Gårdsplan 35 1983 
84 Viarp 8.7     Gårdsplan     
85 Viarp 10.13 Grävd Gråsten Gårdsplan 5 1800 
86 Äskatorp 1.3 Grävd Cementring Gräsmatta 4 1900 
87 Äskatorp 2.1           
88 Äskatorp 5.3 Grävd Tegel Gårdsplan 10 1960 
89 Äskatorp 13.2 Grävd Gråsten Gårdsplan 5 1920 
90 Örstorp 1.2 Grävd Tegel Gårdsplan 3 1900 
91 Övra Glumslöv 5.3 Borrad Stålrör   48 1952 
92 Övra Glumslöv 6.10 Borrad Stålrör Gårdsplan 24   
93 Övra Glumslöv 6.16 Grävd Tegel Gårdsplan 8 1905 
94 Övra Glumslöv 12.1 Borrad   Gårdsplan 80   
95 Övra Glumslöv 12.3 Grävd Cementring Gräsmatta 8 1950 
96 Övra Glumslöv 13.4 Grävd Tegel Gårdsplan 4 1935 
97 Övra Glumslöv 13.15 Grävd Tegel Gårdsplan 6   
98 Övra Glumslöv 16.3 Borrad Stålrör Gårdsplan 104 1950 
99 Övra Glumslöv 38.2 Grävd Cementring Åker 3 1900 
100 Övra Glumslöv 39.2 Grävd Tegel Gårdsplan 4 1910 
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Bilaga 2: Mikrobiologisk påverkan 

Mikrobiologiska parametrar 

Escherichia coli (E. 
coli) 

Koliforma bakterier Mikroorganismer 
vid 22º C 

Antal / 100 ml Antal / 100 ml Antal / ml 

B
r 

P
la

ts
 

F
as

ti
gh

et
sb

et
ec

k
n

in
g 

 Tj.med 
anm. 

Påvisade 

Otjänligt 
10 

Tj.med 
anm.  
50 

 
Otjänligt           

500 

Tj.med anm. 
  1000 

2 Annelöv 5.6       >2400 2900 
5 Annelöv 29.5     66     
8 Arrarp 2.22     170     

12 Hilleshög 4.9     210   2400 
14 Härslöv 2.9     99     
15 Härslöv 10.11     330     
16 Härslöv 13.4     390     
18 Härslöv 17.1     120   2100 
19 Härslöv 28.2 2   82     
20 Kvärlöv 5.15     62     
23 N.möinge 6.3 1   280     
24 N.möinge 9.3         >5000 
25 N.möinge 13.10     200     
27 N.möinge 19.1     75     
28 N.möinge 25.1 1     >2400 >5000 
13 Rönneberga 2.29     210     
32 Rönneberga 2.26       770 1200 
35 Rönneberga 3.28 9   410   >5000 
36 Rönneberga 6.1     140     
40 Rönneberga 14.7         3400 
41 Rönneberga 14.12     59     
44 Saxtorp 5.71     200     
46 Saxtorp 12.2       >2400 4800 
48 Saxtorp 16.3     340     
51 Saxtorp 28.39     81     
52 Saxtorp 28.66     190   1700 
55 Saxtorp 37.1     250     
56 Saxtorp 108.2 4   67     
57 Säby 2.20     52     
58 Säby 3.13   160   1400 >5000 
59 Säby 5.6 2   150     
60 Tofta 2.6       730   
62 Tofta 8.10         2000 
64 Tofta 21.2         >5000 
71 Tostarp 1.11     130     
75 Tuna 10.7       690 >5000 
77 Vadensjö 12.2     71     
81 Viarp 1.24       730 2600 
82 Viarp 3.13 1   120     
85 Viarp 10.13     72     
89 Äskatorp 13.2     110     
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Bilaga 3: Nitrat och nitrit påverkan 
 

Kväve 

Bitrat Bitrit 

mg/l NO3 mg/l NO2 B
r 

P
la

ts
 

F
as

t.
B

et
. 

 Tj.med anm. 
20 (t) 

Otjänligt           
50 (h,t) 

Tj.med anm.    
0,1 (h,t) 

Otjänligt           
0,50 (h) 

2 Annelöv 5.6   140     
7 Arrarp 2.4 25       
8 Arrarp 2.22 49       

14 Härslöv 2.9 30       
15 Härslöv 10.11 37       
17 Härslöv 14.13 49       
18 Härslöv 17.1 38       
19 Härslöv 28.2   80     
21 Kvärlöv 7.3 34       
28 Norra Möinge 25.1 38       
32 Rönneberga 2.26   58     

33 Rönneberga 2.29 34       
35 Rönneberga 3.28   58     
36 Rönneberga 6.1 49       
38 Rönneberga 10.1   58     
39 Rönneberga 10.4 23       
40 Rönneberga 14.7   89     
41 Rönneberga 14.12   110     
43 Saxtorp 5.40 32       
44 Saxtorp 5.71 43       
46 Saxtorp 12.2   84     
51 Saxtorp 28.39 23       
53 Saxtorp 30.8 43       
54 Saxtorp 30.26 25       
55 Saxtorp 37.1   62     
57 Säby 2.20 34       
59 Säby 5.6 38       
71 Tostarp 1.11   80     
72 Tostarp 1.20   66     
74 Tuna 3.20   53     
75 Tuna 10.7   100     
78 Vadensjö 19.10     0,14   
81 Viarp 1.24   62     
82 Viarp 3.13 44       
85 Viarp 10.13   150     
86 Äskatorp 1.3 42       
87 Äskatorp 2.1 35       
89 Äskatorp 13.2 22       
90 Örstorp 1.2   80     
96 Övra Glumslöv 13.4   71     
99 Övra Glumslöv 38.2 32       
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Bilaga 4: Kemiska bekämpningsmedels påverkan 

Pesticider 

B
r 

P
la

ts
 

F
as

t.
B

et
. 

Is
op

ro
tu

ro
n

 

M
ec

op
ro

p
 

M
et

az
ak

lo
r 

T
er

b
u

ty
la

zi
n

 

G
ly

fo
sa

t 

A
M

P
A

 

A
tr

az
in

 

B
A

M
 (

2,
6-

D
ik

lo
rb

en
sa

m
id

) 

B
en

ta
zo

n
 

D
es

ty
la

tr
az

in
 

d
es

is
op

ro
p

yl
at

ra
z

in
 

D
ik

lo
rp

ro
p

 

K
lo

p
yr

al
id

 

2 Annelöv 5.6             0,21 0,85   0,14       
7 Arrarp 2.4               0,33           
8 Arrarp 2.22               0,13           

12 Hilleshög 4.9               0,29           
14 Härslöv 2.9               0,2           
16 Härslöv 13.4             0,06 1   0,07       
17 Härslöv 14.13                 0,14         
18 Härslöv 17.1             0,68 1,22   0,76 0,15     
26 N.möinge 17.5           0,2   0,24           
28 N.möinge 25.1             0,24 0,062   0,37 0,1     
32 Rönneberga 2.26               0,44           
36 Rönneberga 6.1               0,11   0,19       
37 Rönneberga 8.1               0,11           
48 Saxtorp 16.3               0,24           
51 Saxtorp 28.39               0,31           
53 Saxtorp 30.8               0,18           
57 Säby 2.20       0,45                   
58 Säby 3.13               0,11           
59 Säby 5.6             0,39 1,6   0,33 0,1     
62 Tofta 8.10               0,51           
64 Tofta 21.2               0,11           
68 Tostarp 1.4             0,09 2,1   0,11       
74 Tuna 3.20               0,17           
75 Tuna 10.7               0,12           
76 Vadensjö 7.4               0,41           
80 Viarp 1.17               0,31           
81 Viarp 1.24               2,3           
82 Viarp 3.13   0,13       0,1 0,18 1,8 0,4 0,09   0,07 0,06 
85 Viarp 10.13 0,13   0,31     0,06   0,11 0,11   0,11     
86 Äskatorp 1.3             0,05 0,11 0,35       0,06 
87 Äskatorp 2.1               0,55           
94 Öv.glumslöv 12.1                 0,27       0,15 
96 Öv.glumslöv 13.4               0,14           
98 Öv.glumslöv 16.3               0,87           

100 Öv.glumslöv 39.2         0,12                 

 
Påvisade 
Rester               

21 Kvärlöv 7.3        0,051      
23 �.Möinge 6.3        0,094      
33 Rönneberga 2.29       0,06   0.09    
40 Rönneberga 14.7 0,059             
41 Rönneberga 14.12 0,09       0,051 0,066     
44 Saxtorp 5.71              
72 Tostarp 1.20        0,075      
90 Örstorp 1.2        0,082      
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Bilaga 5: Sammanställning – färgskala 
Tjänligt   
Tjänligt med anmärkning   
Otjänligt   
Påvisade rester   
Inget resultat   

 
Br Plats Fast.Bet. Mikro. Bitrat Bekämp. 

1 Annelöv 1.38       
2 Annelöv 5.6       
3 Annelöv 29.1       
4 Annelöv 29.2       
5 Annelöv 29.5       
6 Annelöv 49.3       
7 Arrarp 2.4       
8 Arrarp 2.22       
9 Arrarp 2.25       

10 Arrarp 5.2       
11 Hildesborg 18.1       
12 Hilleshög 4.9       
13 Härslöv 1.7       
14 Härslöv 2.9       
15 Härslöv 10.11       
16 Härslöv 13.4       
17 Härslöv 14.13       
18 Härslöv 17.1       
19 Härslöv 28.2       
20 Kvärlöv 5.15       
21 Kvärlöv 7.3       
22 Lilla Hörstad 6.77       
23 Norra Möinge 6.3       
24 Norra Möinge 9.3       
25 Norra Möinge 13.10       
26 Norra Möinge 17.5       
27 Norra Möinge 19.1       
28 Norra Möinge 25.1       
29 Råga Hörstad 3.5       
30 Rönneberga 1.18       
31 Rönneberga 2.24       
32 Rönneberga 2.26       
33 Rönneberga 2.29       
34 Rönneberga 3.10       
35 Rönneberga 3.28       
36 Rönneberga 6.1       
37 Rönneberga 8.1       
38 Rönneberga 10.1       
39 Rönneberga 10.4       
40 Rönneberga 14.7       
41 Rönneberga 14.12       
42 Rönneberga 17.1       
43 Saxtorp 5.40       
44 Saxtorp 5.71       
45 Saxtorp 8.4       
46 Saxtorp 12.2       
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47 Saxtorp 12.7       
48 Saxtorp 16.3       
49 Saxtorp 28.30       
50 Saxtorp 28.32       
51 Saxtorp 28.39       
52 Saxtorp 28.66       
53 Saxtorp 30.8       
54 Saxtorp 30.26       
55 Saxtorp 37.1       
56 Saxtorp 108.2       
57 Säby 2.20       
58 Säby 3.13       
59 Säby 5.6       
60 Tofta 2.6       
61 Tofta 4.8       
62 Tofta 8.10       
63 Tofta 11.1       
64 Tofta 21.2       
65 Tofta 22.1       
66 Tofta 23.1       
67 Tofta 23.2       
68 Tostarp 1.4       
69 Tostarp 1.8       
70 Tostarp 1.9       
71 Tostarp 1.11       
72 Tostarp 1.20       
73 Tostarp 1.22       
74 Tuna 3.20       
75 Tuna 10.7       
76 Vadensjö 7.4       
77 Vadensjö 12.2       
78 Vadensjö 19.10       
79 Viarp 1.8       
80 Viarp 1.17       
81 Viarp 1.24       
82 Viarp 3.13       
83 Viarp 7.6       
84 Viarp 8.7       
85 Viarp 10.13       
86 Äskatorp 1.3       
87 Äskatorp 2.1       
88 Äskatorp 5.3       
89 Äskatorp 13.2       
90 Örstorp 1.2       
91 Övra Glumslöv 5.3       
92 Övra Glumslöv 6.10       
93 Övra Glumslöv 6.16       
94 Övra Glumslöv 12.1       
95 Övra Glumslöv 12.3       
96 Övra Glumslöv 13.4       
97 Övra Glumslöv 13.15       
98 Övra Glumslöv 16.3       
99 Övra Glumslöv 38.2       

100 Övra Glumslöv 39.2       
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Bilaga 6: Alla 100 enskilda brunnar i undersökningen 05/06 

 
 

Bilaga 7: Påverkan av kemiska bekämpningsmedel 

 
 
Tjänligt   Påvisade rester   Otjänligt   
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Bilaga 8: Påverkan av nitrat 

 
 
Tjänligt   Tj. med anm.   Otjänligt   

Bilaga 9: Mikrobiologisk påverkan 

 
 
Tjänligt   Tj. med anm.   Otjänligt   
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Bilaga 10: Landskrona kommuns geologi 
 

 
 


