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Abstrakt 

Vid bytet från grundvattentäkt till ytvattentäkt i Bjuvs kommun började klagomål om 

dricksvattnets kvalitet att strömma in till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 

(NSVA), ansvarig för vattenverksamheten i kommunen. Syftet med denna studie är att 

kartlägga klagomålen kring dricksvattnet, ringa in problemet och eftersöka orsaken. 

Detta har skett genom intervjuer med konsumenter liksom vattenprovtagningar hos 

dessa. En geografisk spridning låg till grund vid valet av provtagningspunkterna. Utöver 

mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar som inkluderas i 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten har vattnet analyserats för innehåll av 

geosmin, 2-metylisoborneol och 2,4,6-trikloranisol då dessa föreningar är kända för att 

orsaka dålig lukt och bismak på dricksvatten. Analysresultaten visar generellt på ett 

vatten med god kvalitet. Av de intervjuer som gjorts hos de utvalda konsumenterna 

framgår det dock att vattenkvaliteten inte är tillfredsställande. Det är i huvudsak vattnets 

lukt och smak som kritiseras där unken och mögel är den vanligaste beskrivningen. Vad 

denna lukt och smak beror på har inte kunnat fastställas. En kartläggning av klagomålen 

och definiering av problemet har dock påbörjats vilket underlättar för fortsatta studier 

och eventuella åtgärder.    
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Abstract 

After changing from ground water supply to surface water supply in Bjuvs municipality 

complaints were raised and addressed to Northwest Scania's Water and Sewer (NSVA), 

the company responsible for water operations in the municipality, concerning the water 

quality. The purpose of this study is to map the complaints that have been made on the 

drinking water in Bjuv and to further identify the problem and seek out its cause. The 

methods applied for collecting relevant data for the report have been structured 

interviews with a small number of consumers as well as watersamples from their 

faucets. The geographic distribution was the basis for choosing sampling points across 

the municipality. In addition to the parameters included in the Swedish National Food 

Agency, SLV:s regulation, the drinking water has also been analyzed for the content of 

geosmin, 2-metylisoborneol and 2,4,6-trikloranisol; compounds known to cause bad 

odour and off taste in drinking water. The analysis results indicates on water with good 

quality. However, judging by the result of the interviews conducted with the selected 

consumers, it clearly indicates that the water quality is not satisfactory. It is essentially 

the odour and off taste that is criticized where musty and mildew is the most common 

descriptions. What this odour and off taste depends on has not been established. This 

report does not find any actual cause to the water quality problem. However it does 

provide a survey of the complaints and further definition of the problem, which should 

help to facilitate further studies, as well as possible solutions, to the matter itself.  
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1 Introduktion 

1.1 Dricksvatten 
Enligt livsmedelsverket definieras dricksvatten som ”allt vatten som, antingen i sitt 

ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är avsett för dryck, matlagning eller 

beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och oavsett om det tillhandahålls 

genom en distributionsanläggning, från tankar, i flaskor eller i behållare” (1). 

I Sverige kommer ca 50 % av dricksvattnet från jord och berg, så kallat grundvatten. 

Resterande dricksvatten kommer från ytvatten. Till ytvatten räknas det vatten som finns 

på markytan såsom sjöar och vattendrag. Ytvatten nyttjas främst som råvatten vid 

vattenförsörjning av de större städerna som Stockholm och Göteborg. (2)  

Då det vatten som bildar grundvatten passerar genom jord och berg renas det på 

föroreningar samt erhåller mineraler från jordarna. Detta vatten behöver vanligtvis 

ingen större rening och ibland krävs ingen rening alls. Ytvatten innehåller däremot ofta 

föroreningar och mikroorganismer varför detta vatten kräver en mer omfattande rening. 

(2) 

Råvattnet genomgår grovfiltrering, kemisk flockning där partiklar fälls ut efter tillsatts 

av kemiska ämnen, snabb- och långsamfilter där vattnet filtreras genom sandbäddar. 

Avslutningsvis desinficeras vattnet genom tillsättning av klor, ozon eller genom att 

vattnet belyses av UV-ljus. (3) 

Ett sätt att öka mängden grundvatten är att nyttja konstgjord infiltration. Grundvatten 

pumpas då till en infiltrationsdamm där en grovsilning av vattnet sker. 

Infiltrationsdammen är placerad över ett sand-grus lag genom vilken ytvattnet passerar 

ner till grundvattnet. (2) 

 

1.2 Ringsjöverket 
För att säkerställa Skånes vattenförsörjning började man 1975 bygga Bolmentunneln i 

vilken vatten från den småländska sjön Bolmen transporteras till Ringsjöverket som 

ligger beläget i Stehag i Skåne. Den 80 kilometer långa tunneln stod färdig 1987 och 

Ringsjöverkets råvarutäkt skiftade då från Ringsjön till Bolmen. Idag används Ringsjön 

endast som reservvattentäkt. I Ringsjöverket går vattnet igenom fyra reningsprocesser, 

se figur 1. Det första steget i reningen är kemisk fällning vilken tar ca 4 timmar 1. Till 

råvattnet tillsätts järnklorid vilket bildar flockar med föroreningar i vattnet. Råvattnet 

har en låg alkalinitet, ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av vätejoner utan att 

en pH-sänkning sker (4), varför pH sjunker kraftigt efter tillsats av järnklorid 1. För att 

hålla pH vid 5 tillsätter man därför natriumhydroxid 1. I lamellsedimenteringsbassängen 

sjunker flockarna till botten och bildar ett slam vilket avlägsnas från bassängen. Vattnet 

leds sedan till ett snabbfilter där det filtreras genom en sandbädd och resterande flockar 

renas bort. Denna process tar ca 6 timmar 1. Därefter transporteras vattnet till en bassäng 

med långsamfilter där ett skikt med mikroorganismer bildas. Mikroorganismerna bryter 

ner organiska föreningar i vattnet vilket ger ett vatten med mindre färg, lukt och smak. 

Desinficering är det sista steget i reningen. En liten mängd klor tillsätts, i form av 

natriumhypoklorit (NaClO), för att avdöda mikroorganismer. Dosen är vanligen 0,7 

mg/l 1.  

Vattenkvaliteten undersöks regelbundet, både råvattnet och renvattnet. På renvattnet 

utförs kemisk analys 48 gånger per år och utökad kemisk analys 14 gånger per år där 

alla parametrar analyseras. Mikrobiell analys utförs 52 gånger per år och utökad analys 

utförs 4 gånger per år. 1    
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Via Bolmentunneln anländer i genomsnitt 1300 liter råvatten per sekund till 

Ringsjöverket. Lika mycket dricksvatten lämnar Ringsjöverket varje sekund. (5)  

 

 
Figur 1: Skiss över reningsprocesserna på Ringsjöverket. (5) 

 

1.3 Vattenlagstiftning 
Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för dricksvatten från allmänna, främst 

kommunala anläggningar, och övriga anläggningar och ger ut föreskrifter och 

vägledning kring dricksvatten. Till övriga anläggningar räknas vattenverk som inte är 

allmänna men som på grund av dess storlek eller kommersiell och offentlig verksamhet 

omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, 

SLVFS 2001:30, behandlar bland annat bestämmelser kring vattenhantering och 

gränsvärden för olika ämnen i vattnet. (6)  

Dricksvatten ska enligt föreskriften vara ”hälsosamt och rent”. Med hälsosamt menas att 

vattnet inte ska utgöra en fara för människors hälsa och med rent menas att vattnet ska 

vara estetiskt acceptabelt med avseende på utseende, lukt och smak. Om vattnet 

uppfyller de gränsvärden som finns i föreskrifterna ska det betraktas som hälsosamt och 

rent. (6)  

 

 
1.3.1 Egenkontroll 

Den som producerar eller levererar dricksvatten, verksamhetsutövaren, är enligt 

livsmedelslagstiftningen ansvarig för att dricksvattnet uppfyller de krav som finns 

uppsatta. Detta innebär att både Sydvatten, som producerar dricksvattnet, och 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), som levererar dricksvattnet, är 

ansvariga för dess kvalitet. Kvalitetskraven på dricksvattnet ska vara uppfyllda vid den 

punkt i en fastighet där vattnet tappas ur de kranar som normalt används för tappning av 

dricksvatten. Kvalitetskraven innefattar både mikrobiella och kemiska parametrar. För 

att kontrollera att de regler och krav som finns för dricksvatten uppfylls ska 

verksamhetsutövaren utforma en egenkontroll. I denna ingår både förebyggande 

åtgärder och kontroll i efterhand. Upprättande av skyddsområde är ett exempel på 

förebyggande åtgärder medan regelbunden provtagning för att kontrollera vattnets 

kvalitet är exempel på kontroll i efterhand. Egenkontrollen måste bland annat innehålla 

beskrivning av provtagningspunkter och angivelse om provtagningsfrekvenser för 

undersökningar. Det bör även göras provtagningar på tillfälliga provtagningspunkter, så 

kallade rörliga provtagningspunkter som varierar från gång till gång. Vid provtagning 

hos enskilda konsumenter bör vattnet spolas som konsumenten normalt spolar vattnet. 

Det vatten som finns i tappkranen ska dock alltid spolas ur innan provtagning. Silar och 

filter bör avlägsnas och innan mikrobiologisk provtagning bör kranen desinficeras. (6) 
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1.4 Lukt och smak på dricksvatten  
Då konsumenter har klagomål om dricksvatten rör det sig oftast om dess lukt och/ eller 

smak. En anledning till detta är att lukttröskeln, den halt där människan kan uppfatta en 

lukt, oftast är mycket låg bland de ämnen som kan orsaka dålig lukt och smak. (7) 

    
1.4.1 Mikrobiologiska parametrar som kan påverka dricksvattenkvaliteten 
beträffande lukt och smak 

Enligt SLV:s vägledning till föreskriften om dricksvatten (6) kan följande 

mikrobiologiska parametrar påverka lukt och smak på dricksvattnet: aktinomyceter, 

mikrosvampar, odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C och långsamväxande bakterier.  

Aktinomyceter är en stor grampositiv bakteriegrupp (8). Deras växtsätt är trådformigt 

och liknar svamparnas hyfer (8). Aktinomyceter kan tillväxa i filter och i 

distributionsanläggningar och orsaka lukt och smak. Dålig omsättning på vattnet kan 

orsaka höga halter aktinomyceter. Gränsvärdet för tjänligt dricksvatten med anmärkning 

(hos användaren) är 100 cfu/100 ml. (6)  

Mikrosvampar kan tillväxa i bland annat filter och distributionsanläggningar, 

framförallt vid låga flöden på vattnet. Mikrosvamp kan ge lukt och smak. Gränsvärdet 

för tjänligt med anmärkning hos användare avser summan av mögel- och jästsvampar 

och är 100 cfu/100 ml. (6) 

Till gruppen odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C hör främst bakterier men även 

jästsvampar och mögelsvampar. Då utgående desinficerat dricksvatten analyseras är 

parametern ett mått på hur desinficeringen fungerar. Här är gränsvärdet för tjänligt med 

anmärkning 10 cfu/ml. Hos användare är parametern ett allmänt mått på den 

mikrobiologiska kvaliteten i dricksvattnet och gränsvärdet för tjänligt med anmärkning 

är 100 cfu/ml. (6)   

I gruppen långsamväxande bakterier ingår bakterier som kan leva och tillväxa i 

vattenverk och distributionsanläggningar. En hög halt indikerar tillväxt i vattenverk och 

distributionsanläggningar. Ett vatten med en halt på maximalt 5000 cfu/ml hos 

användare räknas som tjänligt med anmärkning. (6) 

 
1.4.2 Kemiska parametrar som kan påverka dricksvattenkvaliteten beträffande 
lukt och smak 

Enligt SLV:s vägledning till föreskriften om dricksvatten (6) kan följande kemiska 

parametrar påverka lukt och smak på dricksvattnet: ammonium, järn, klor (total aktiv), 

klorid, koppar, magnesium, kemisk syreförbrukning, pH, sulfat och temperatur. 

Ammonium (NH4) kan finnas naturligt i råvatten. Höga halter kan indikera på förorenat 

råvatten av industrier, avlopp eller gödsel. Om dricksvattnet desinfekteras av kloramin 

kan ammonium bildas som en biprodukt. Då cementmaterial kommer i kontakt med 

dricksvatten kan ammonium frigöras. Om halten är över ca 1,5 mg/l kan lukt uppstå. 

Dricksvattnet räknas som tjänligt med anmärkning hos användare då halten är maximalt 

0,5 mg/l. (6)   

Järnjoner (Fe2+, Fe3+) kan finnas naturligt i råvatten, då främst i grundvatten. Det kan 

även komma från processkemikalier eller från utfällning om stål- och gjutjärnledningar 

blivit korrosionsangripna. Höga halter indikerar på att vattnet är ledningsangripande. 

Om höga halter förekommer i utgående dricksvatten indikerar detta på att 

vattenberedningen inte är fullt fungerande. Höga järnhalter kan orsaka missfärgning på 

dricksvattnet, vanligen en brun missfärgning. En järnhalt över 3 mg/l kan ge smak på 



  

 

4 

dricksvattnet. De mest känsliga personerna kan dock uppleva en smak redan vid en halt 

på 0,04 mg/l (9).  Tjänligt med anmärkning på utgående dricksvatten är 0,100 mg/l. Hos 

användare är gränsvärdet för tjänligt med anmärkning något högre, 0,200 mg/l. (6) 

Aktivt klor innebär klor med desinfekterande effekt. I vatten kan klor förekomma som 

bundet eller fritt klor. Fritt klor förekommer som hypoklorsyra (HClO) eller 

hypokloritjon (ClO-) medan bundet klor förekommer som mono-, di- och trikloramin 

eller andra klorderivat. Totalt aktivt klor är summan av fritt och bundet aktivt klor. Vid 

dricksvattenberedning används klor som desinfektionsmedel. Klor kan ge lukt och 

smak. Gränsvärdet för tjänligt med anmärkning på utgående klordesinfekterat 

dricksvatten är 0,4 mg/l. (6) 

Kloridjoner (Cl-) kan finnas naturligt i grundvatten. Råvatten kan förorenas av vägsalt. 

En halt över 300 mg/l kan ge smak. Höga halter påskyndar även korrosionsangrepp. 

Gränsvärdet för tjänligt med anmärkning hos användare är 100 mg/l. (6) 

Då halten kopparjoner (Cu2+) i vattnet överstiger 7 mg/l orsakar detta en smak hos de 

flesta (9). En halt över 3 mg/l orsakar en smak hos de mest känsliga personerna (9). 

Höga halter kopparjoner beror främst på korrosionsangrepp på kopparledningar 

framförallt i nya ledningar och/eller om vattnet är varmt eller stillastående. Halter över 

0,2 mg/l påskyndar korrosionsangrepp på galvaniserade ledningar. Det kan även orsaka 

en grön missfärgning på sanitetsgods och efter hårtvätt kan håret få en grön nyans. Hos 

användare är gränsvärdet för tjänligt med anmärkning 0,2 mg/l. En halt på 2,0 mg/l 

räknas som otjänligt. (6)  

Höga halter magnesiumjoner (Mg2+) kan förekomma naturligt i råvatten. Halter över 30 

mg/l kan ge smak och är även gränsvärdet för vad som räknas som tjänligt med 

anmärkning hos användare. (6) 

Natriumjoner (Na+) kan finnas naturligt i grundvatten. Råvatten kan förorenas av 

vägsalt. En natriumhalt över 200 mg/l kan ge smak. Gränsvärdet för tjänligt med 

anmärkning hos användare är 100 mg/l. (6)  

Kemisk syreförbrukning (CODMn) ger ett mått på vattnets innehåll av det organiska 

material som oxideras av kaliumpermanganat (KMnO4). Det syre som förbrukas vid 

nedbrytningen mäts. Höga halter beror främst på organiskt material i råvattnet och 

indikerar på att vattenberedningen inte är tillräckligt effektiv vid avskiljning av 

organiskt material. Höga halter kan bidra till bildande av desinfektionsbiprodukter. 

Desinfektionseffekten i distributionsanläggningar kan försämras och mikrobiologisk 

tillväxt främjas. Halter över 4,0 mg/l kan ge lukt, smak och färg och är gränsvärdet för 

vad som räknas som tjänligt med anmärkning hos användare. (6) 

Ett pH över 9,0 påskyndar korrosionsangrepp och kan ge utfällning, smak och 

försämrad kemisk desinfektion. Tjänligt med anmärkning hos användare är pH <7,5 

>9,0. Ett pH på 10,5 hos användare och på utgående pH-justerat dricksvatten räknas 

som otjänligt. (6)  

Höga halter sulfat (SO4) kan finnas naturligt i råvatten, alternativt tillföras vattnet vid 

beredning i form av processkemikalier för flockning/fällning. En sulfathalt över 100 

mg/l påskyndar korrosionsangrepp och halter över 250 mg/l kan ge smak. Gränsvärdet 

för tjänligt med anmärkning hos användare är 100 mg/l. (6) 
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En hög temperatur ökar den mikrobiella aktiviteten med biofilmsbildning och 

mikrobiologisk korrosion. Hastigheten på kemiska reaktioner ökar med ökad 

temperatur. Exempel på kemisk reaktion är klorförbrukning och bildning av 

klororganiska föreningar. Hög temperatur förstärker eventuell lukt och smak. På 

utgående dricksvatten är gränsvärdet för tjänligt med anmärkning 20 °C. (6) 

 

1.5 Byte av vattenkälla från grundvattentäkt till sydvatten i Bjuvs 
kommun 
Från 1997 och fram till bytet till sydvatten fick Bjuv och Billesholm vatten från samma 

grundvattentäkt; Norra Vram-vatten. Ekeby fick vatten från en annan grundvattentäkt. 

År 2001 sänktes gränsvärdet för godkänd fluoridhalt i dricksvatten till 1,5 mg/l. Då 

halten fluorid i Ekeby-vattnet låg runt 1,5 liksom det faktum att vattentillgångarna var 

knappa under sommaren började man diskutera alternativa sätt att förse Ekeby med 

dricksvatten. Möjligheten att transportera dricksvatten från Billesholm liksom att koppla 

in sydvatten diskuterades. År 2008 fattades ett politiskt beslut om anslutning till 

Sydvattensamarbetet och då beslutades att även Bjuv och Billesholm skulle anslutas. 2  

Det finns två sydvattenintag i Bjuvs kommun; Tjutebro i Ekeby och Ljungsgård i 

Billesholm. Både Bjuv och Billesholm får vatten från Ljungsgård. År 2009 kopplades 

sydvatten in vid Tjutebro. Först i september 2011 kopplades sydvatten in vid 

Ljungsgård. Anledningen till den fördröjda inkopplingen till Ljungsgård var att 

Bolmentunneln renoverades år 2009 liksom problem med vattenkvaliteten i den nya 

vattenledning som byggts från Tjutebro till Ljungsgård. 2  

Direkt efter bytet till sydvatten i Ekeby började klagomål om dålig lukt och smak på 

vattnet att strömma in från Ekebyborna. Liknande klagomål strömmade in från Bjuv- 

och Billesholmsborna efter att sydvatten kopplats in där, år 2011. 2  

Den 1 oktober 2010 anslöt sig Bjuv kommun till det interkommunala vatten- och 

avloppsbolaget NSVA som idag ägs av följande kommuner: Båstad, Helsingborg, 

Landskrona, Svalöv, Åstorp och Bjuv. NSVA ansvarar för all vatten- och 

avloppverksamhet i de ovannämnda kommunerna. (10)  

 

1.6 Jämförelse av Norra Vram-renvatten och sydvatten 
Renvatten från grundvatten och renvatten från ytvatten har naturligt olika värden på 

exempelvis CODMn, temperatur och mineraler (2). För att få en överblick över 

skillnaderna mellan grundvattentäkten som brukades till Bjuv och Billesholm och 

sydvatten gjordes en jämförelse av de båda. En sammanställning över 2011 års 

renvatten från Ringsjöverket (11) jämfördes med tre analysprotokoll från alcontrol av 

Norra Vram-vatten från år 2011. Några skillnader påträffades (se tabell 1).  
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Tabell 1: Parametrar av sydvatten och Norra Vram-renvatten. SLV:s gränsvärden för 

tjänligt med anmärkning på dricksvatten hos användare och/eller på utgående 

dricksvatten presenteras. 

Parameter sydvatten Norra Vram 
Tjänligt med 
anmärkning 
(utgående) 

Tjänligt med 
anmärkning  

(hos användare) 

Temp (°C) 13,0 11,7 20  

pH 8,4 7,9  < 7,5 > 9,0 

CODMn (mg/l) 2,0 <1  4,0 

Konduktivitet (mS/m) 17 41,4  250 

Total hårdhet (°dH) 3,7 7,5  14 

Järn (mg/l) <0,01 <0,05 0,1 0,2 

Kalcium (mg/l) 23 42  100 

Magnesium (mg/l) 1,5 7,0  30 

Mangan (mg/l) <0,01 <0,02  0,05 

   

Temperaturen är något lägre för renvattnet från Norra Vram, 11,7 °C i jämförelse med 

13,0 °C, vilket är väntat då det är ett grundvatten som generellt håller en lägre 

temperatur än processat ytvatten (2).  

Mängden organiskt material, mätt som CODMn, är högre i renvattnet från Ringsjön. En 

högre halt COD kan, som tidigare nämnts, bidra till bildandet av 

desinfektionsbiprodukter (6). En ökad halt COD innebär även en ökad näringstillförsel 

till mikroorganismer i distributionsledningen. En ökad halt mikroorganismer kan i sin 

tur inducera korrosionsangrepp genom att exempelvis pH under biofilmen blir mycket 

lågt liksom syrehalten. En hög halt COD kan dock minska korrosionen på järnledningar 

då vissa organiska föreningar kan bilda starka ytkomplex på ytan av metallen vilket 

förhindrar korrosion. (4)    

Norra Vram-vattnet hade en högre konduktivitet vilket är ett mått på halten lösta salter i 

vattnet. Detta vatten innehöll även högre halter magnesium och kalcium (7,0 mg/l 

respektive 42 mg/l) jämfört med Ringsöverksvattnet (1,5 mg/l respektive 23 mg/l).   

Kalciumhalten i vattnet bör vara minst 20-60 mg/l. Om vattnet innehåller kalcium bildas 

en skyddande hinna på vattenledningen. I frånvaro av kalcium är vattnet i direkt kontakt 

med ledningen vilken utsätts för korrosion. (2) 

Summan av kalciumjoner och magnesiumjoner i ett vatten ger ett mått på dess totala 

hårdhet och mäts i tyska grader (dH°). Ett vatten med en total hårdhet på 2,2 – 4,9 dH° 

klassas som ett mjukt vatten. Gränserna för ett medelhårt vatten ligger mellan 5,0–9,8 

dH°. (2) 
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Då vattnet från Ringsjön har en total hårdhet på 3,7 dH° klassas det som ett mjukt 

vatten. Norra Vram-vattnet hade en total hårdhet på 7,5 dH° och klassas som medelhårt.   

 

1.7 Kemiska föreningar som kan orsaka lukt och smak på vatten 
De mest diskuterade kemiska föreningar som kan orsaka dålig lukt och smak på 

dricksvatten är klor, geosmin, 2-metylisoborneol (MIB) och 2,4,6-trikloranisol (TCA). 

(7)  

Då klor (Cl) används vid vattendesinfektion bildas fritt klor (HClO) vilken har en 

relativt hög lukttröskel på 25 000 ng/l. Monokloramin (NH2Cl) bildas då kloramin  

används vid desinfekteringen och har en högre lukttröskel, 280 000 ng/l, än fritt klor. 

(7)  

Geosmin och MIB är den vanligaste orsaken till dålig lukt och smak hos dricksvatten 

som kommer från ytvatten (12). Strukturformlerna presenteras i figur 2. Dessa 

föreningar produceras av mikroorganismer; cyanobakterier och aktinomyceter. De kan 

bildas av mikroorganismer i ytvattnet och sedan passera reningsprocesserna i 

vattenverken och hamna i dricksvattnet. De kan även bildas av mikroorganismer i 

biofilmer längs med distributionssystemen. (9)  

En vanlig beskrivning av den lukt geosmin ger upphov till är jordig. Lukttröskeln är så 

låg som 4 ng/l. Lukten av MIB beskrivs vanligen som unken och har en liknande 

lukttröskel som geosmin, 15 ng/l. (7) 

När 2,4,6-triklorfenol metyleras av mikroorganismer bildas 2,4,6-trikloranisol (TCA) 

vilken har visats har en så pass låg lukttröskel som 0,03 ng/l. De metylerande 

mikroorgansimserna kan finnas i biofilmer i distributionssystemet. Liksom MIB 

beskrivs TCA som unken. (7) 

Strukturformeln för TCA presenteras i figur 2.  

a)               b)                 c)  

 

Figur 2: Strukturformel för geosmin (a), MIB (b) och TCA (c). 

 

1.8 Sensorik 
Ordet sensorik innefattar de processer som påverkar våra sinnen och vår 

uppfattningsförmåga (13).  

Människan har smakreceptorer på tungan vilka reagerar på sött, surt, salt, beskt och 

umami (14). Då exempelvis vatten upplevs ha en jordig smak är detta i själva verket en 

doft. Det vi äter kan nämligen avge luktmolekyler som når luktsinnet via munnen (15). I 

luktsinnet finns luktreceptorer vilka är kemreceptorer som stimuleras av kemiska 

förändringar och därmed dessa luktmolekyler (14). Människan har cirka 1000 olika 

luktreceptorer, till var och en binder en slags luktmolekyl in. Med dessa receptorer kan 

cirka 10 000 olika lukter urskiljas. Informationen om en lukt skickas till det limbiska 
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systemet, en del av storhjärnan. Där värderas lukten som negativ eller positiv. Dessa 

värderingar är inte medfödda, de erhålls genom erfarenheter. (15)  

Kvinnor har i allmänhet ett känsligare luktsinne än män vilket innebär att svaga dofter 

lättare uppfattas och identifieras. Lukttröskeln är med andra ord lägre hos kvinnor. Även 

åldern påverkar luktsinnet. Resultatet av en studie gjord av Steven Nordin med kollegor 

i Skövde visar att luktsinnet försämras med åldern. 30 % av den äldre befolkningen 

(över 50 år) hade antingen nedsatt luktsinne eller saknade det helt. Bland den yngre 

befolkningen visade det sig vara ovanligt med liknande problem. (15)    

 

 

1.9 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga klagomålen kring dricksvattnet, ringa in 

problemet och eftersöka orsaken. Detta har skett genom intervjuer med konsumenter 

liksom provtagning hos dessa och i en referenspunkt.  
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2 Material och metoder 

2.1 Provtagningsplatser 
Vattenprovtagning skedde på tio olika fasta platser. Nio av dessa platser valdes ut då de 

var geografiskt väl spridda i kommunen (se figur 3). Som referenspunkt valdes 

sydvattenintaget vid Ljungsgårds tryckstation. Sju av de resterande nio platserna var 

hushåll medan två av platserna var arbetsplatser; Tandvårdshuset i Bjuv respektive 

Matöppet i Billesholm. De flesta av konsumenterna på dessa platser hade tidigare klagat 

på vattenkvaliteten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Karta över provtagningsplatserna. Ljungsgårds vattenverk är inte utsatt på 

kartan. Adresserna finns presenterade i listan vid kartans vänstra nederkant. 

 

2.2 Mikrobiell analys 

Följande analyser utfördes: odlingsbara mikroorganismer, långsamväxande bakterier 

och mikrosvampar. 

 

2.2.1 Provtagningsprocedur för mikrobiell analys  

I Ljungsgård tappades vattnet upp ur en kran som var direkt kopplad till 

huvudledningen. Vid de resterande platserna togs vattenproverna i köken då det är 

främst i köket vattnet nyttjas som dricksvatten. 

1.   Torngatan 9 

2.   Algatan 18 

3.   Storgatan 13 

4.   Norra Vramsvägen 6 

5.   Kolonivägen 29 

6.   Karneolgatan 6 

7.   Kvarngatan 9 

8.   Schultsgatan 6 

9.   Södergatan 2 
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Mikrobiella prover togs på samtliga av de tio platserna. Under första 

provtagningsveckan utfördes två provtagningar; en på tisdagen (9/4) och en på 

onsdagen (10/4). Under de två följande veckorna utfördes tre provtagningar per vecka; 

måndagen till onsdagen (15/4 – 17/4, 22/4 – 24/4).  

För att undersöka vattnets mikrobiella status och inte kranens valdes en 

provtagningsteknik där silar och filter avlägsnades. Provtagningen skulle dock 

efterlikna en normal vattenanvändning varför endast en kort spolning på några sekunder 

utfördes varpå temperaturen mättes, spritning av händer utfördes och plastflaskor 

avsedda för mikrobiell analys fylldes till ca 80 % av flaskvolymen. Plastflaskorna 

innehöll natriumtiosulfat för att neutralisera eventuell klor. Från provtagning till analys 

förvarades flaskorna i kylväskor med kylklampar för att minimera förändring av vattnet 

mellan provtagning och analys.  

 

2.2.2 Sättning av prover och avläsning 

Sättning av prover skedde inom 12 timmar.   

En vakuumpump användes för att filtrera vattnet. Filtreringsmunstycket rengjordes med 

teknisk sprit (t-sprit) varefter en filtreringstunnel påfördes. Genom filtreringstunneln 

filtrerades 100 ml vatten. Näringslösning (1,8 – 2,2 ml) fördes på plattan varpå koppen 

flyttades från vakuumpumpen till plattan. Membranet knäcktes loss från koppen och 

locket fördes över till plattan. Figur 4 beskriver provsättningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1            2  3         4                5 

 

Figur 4: Sättning av prov  

1) 100 ml prov filtrerades genom filtreringstunnel 

2) Efter att skyddspapperet avlägsnats från odlingsplattan påfördes näringslösningen  

3) Filtreringstunneln avlägsnades från vakuumpumpen och påfördes på odlingsplattan 

4) Vid påförandet av filtreringstunneln på odlingsplattan knäcktes membranet (svart) 

automatiskt bort. Den resterande delen av filtreringstunneln avlägsnades från 

odlingsplattan 

5) Locket från filtreringstunneln överfördes till odlingsplattan 

 

Analys av odlingsbara mikroorganismer och långsamväxande bakterier utfördes på en 

och samma platta. Plattorna inkuberades i 20 °C och avlästes efter två respektive sju 

dygn. Räkning av plattorna skedde med hjälp av mikroskop. Mikrosvampplattorna 

inkuberades i 25 °C i sju dygn varpå avläsning utfördes med mikroskop. 

Antalet kolonibildande enheter beräknades per 1 ml prov vid analys av odlingsbara 

mikroorganismer och långsamväxande bakterier. Antal kolonibildande mikrosvampar 

beräknades per 100 ml prov.       
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I de fall plattorna var svårlästa på grund av riklig tillväxt valdes ett antal rutor ut och 

endast dessa kolonier räknades. Med hjälp av följande formel beräknades sedan antalet 

kolonier per ml vatten eller per 100 ml:  

𝑥 × 188,6

𝑦 × (100)
 

 
x = antalet kolonier i utvalda rutor 

y = antalet rutor som räknats 

188,6 = antalet rutor på en platta 

(100 = antalet ml vatten som filtrerats genom membranet) 

 

2.2.3 Referensmetod kontra använd metod  

De referensmetoder som ska nyttjas vid mikrobiell analys finns deklarerade i 

Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30) (1). De metoder som 

fanns tillgängliga på Örbyverket och som nyttjades till föreliggande analyser särskiljer 

sig något från referensmetoderna.    

 

2.2.3.1 Referensmetod för odlingsbara mikroorganismer 

Vid analys av odlingsbara mikroorganismer ska referensmetod SS-EN ISO 6222 nyttjas 

(16). Koloniräkningen sker genom ingjutning i ett näringssubstrat med agar. 

Högst 2 ml vattenprov blandas med 15 till 20 ml substrat. Petriskålar av glas eller plast 

nyttjas med en diameter av 90 eller 100 mm. Inkubering ska ske vid 22 ± 1 °C i 68 ± 4 

h. Antalet kolonibildande enheter ska beräknas per 1 ml prov. 

Substratets innehåll: 

Trypton (pepton från pankreatiskt kasein) 6,0 g/l vatten 

Dehydrerat jästextrakt 3,0 g/l vatten 

Substratet ska ha ett pH på 7,2 ± 0,2 vid 25 °C 

 

2.2.3.2 Använd metod vid analys av odlingsbara mikroorganismer  

Substratets innehåll:  

Pankreatiskt kasein 17,0 g/l vatten 

Dextros 2,5 g/l vatten 

Dikaliumfosfat 2,5 g/l vatten  

Enzymatisk nedbrytning av sojamjöl 3,0 g/l vatten  

Natriumklorid 6,0 g/l vatten       

pH 7,3 ± 0,2 vid 25 °C 

Inkubering skedde vid 20 °C i två dygn. 

 
2.2.3.3 Referensmetod för långsamväxande bakterier 

Referensmetoden för analys av långsamväxande bakterier är densamma som 

referensmetoden för odlingsbara mikroorganismer; SS-EN ISO 6222 (16). Inkubering 

sker dock i sju dygn. 

Om pH på substratet är 7,2 kan samma substrat nyttjas till långsamväxande bakterier 

som till odlingsbara mikroorganismer.  
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2.2.3.4 Använd metod vid analys av långsamväxande bakterier: 

Analys av odlingsbara mikroorganismer och långsamväxande bakterier utfördes på en 

och samma platta.  

pH 7,3 ± 0,2 vid 25 °C 

Inkubering skedde vid 20 °C i sju dygn. 

 

2.2.3.5 Referensmetod för mikrosvampar 

Referensmetod för mikrosvampar 

Vid analys av mikrosvampar ska referensmetod SS 02 81 92 nyttjas (17). 

Vattenprovet filtreras genom ett membran som förs över till ett selektivt odlingssubstrat. 

Inkubering ska ske vid 25 ± 1 °C i 7 dygn. 

Antal filter och provvolym: 2 x 100 ml, 1 x 10 ml, 1 x 1 ml 

Antalet mögel- och jästsvampar beräknas var för sig per 100 ml prov. 

Substratets innehåll: 

Dextros 10 g/l vatten 

Pepton (mykologiskt) 5 g/l vatten 

Kaliumdihydrogenfosfat, KH2PO4 1 g/l vatten 

Rosbengal 0,035 g/l vatten 

Kloramfenikol 1 g/l vatten 

Klortetracyklin 1 g/l vatten 

 

2.2.3.6 Använd metod vid analys av mikrosvampar 

Substratets innehåll:  

Polypepton pepton 10,0 g/l vatten 

Jästextrakt 9,0 g/l vatten 

Dextros 50,0 g/l vatten  

Magnesiumsulfat 2,1 g/l vatten  

Diastas 0,05 g/l vatten     

Tiamin 0,05 g/l vatten     

Bromkresol 0,026 g/l vatten  

pH 4,6 ± 0,2 vid 25 °C. Substratet är pH selektivt. 

Inkubering skedde vid 25 °C i sju dygn. 

 

2.3 Klorhaltsbestämning  
Vid klagomål på dricksvatten är klorsmak en vanlig beskrivning (7). I samband med 

provtagning för mikrobiell analys gjordes därför även klorhaltbestämning.  

Analysmetoden vid mätning av totala och fria klorhalten var spektrofotometrisk N,N-

diethyl-p-phenylenediamine (DPD) metod där reagens tillsätts till vattnet varpå en röd 

färg bildas. Färgen avläses i en spektrofotometer vid 520 nm och är proportionell mot 

halten klor i vattnet. (18) 

Fritt klor reagerar direkt med reagensämnet DPD ((C2H5)2NC8H4NH2) varpå en röd färg 

bildas. Bundet klor reagerar inte med DPD. Då den totala halten klor ska mätas måste 

man därför, förutom DPD, även tillsätta jodid (I-) då bundet klor oxiderar denna till jod 

(I). Jod reagerar sedan med DPD och en röd färg bildas. (18)  
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Vid analysen nyttjades två glasflaskor med skruvlock. Reagensämnet tillsattes med 

hjälp av en doserare. Färgen på lösningen uppmättes med en pocket colorimeter. 

Glasflaskorna sköljdes ur med det befintliga vattnet. 10 ml vatten mättes upp i 

flaskorna. Maskinen nollställdes med en av flaskorna varpå reagens för total klor 

tillsattes till den ena flaskan och reagens för fritt klor tillsattes i den andra. Efter 

reagenstillsattsen skakades flaskorna i 20 sekunder. Flaskorna sattes ner i 

avläsningsmaskinen efter en säkerställning att sidorna på glaset var fritt från partiklar, 

luftbubblor, fingeravtryck mm. Totala klorhalten uppmättes efter 3 minuter. Den fria 

klorhalten uppmättes efter ca 30 – 60 sekunder. I de fall mätningen visade högre halter 

fritt klor än bundet klor utfördes ytterligare en mätning.   

 

2.4 Geosmin, 2-metylisoborneol och 2,4,6-trikloranisol 
Vattenprover skickades till Läckarebäcksverket i Göteborg för analys av geosmin, MIB 

och trikloranisol genom gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).   

Före vattenprovtagningarna gjordes ett besök på Läckarebäcksverket då 

analysproceduren visades och provtagningsproceduren gicks igenom. 

Provtagningsflaskor i glas hämtades hem. 

Den 15/4 skedde provtagning på samtliga av de tio fasta provplatserna. Silar och filter 

avlägsnades och kranens mynning flammades. Vattnet spolades endast tills 

temperaturen var under 20 °C och dokumenterad varefter glasflaskan fylldes helt. Inom 

några sekunder påsattes en glaspropp. Glasflaskorna förvarades i kylväska till dess att 

de paketerades i lådor och skickades till Göteborg via posten. Paketet kom inte fram till 

Lävkarebäcksvarket inom 48 timmar varför dessa prover inte analyserades.  

Dagen efter, den 16/4, togs nya prover på samma vis för analys av de tre ämnena. Dessa 

flaskor förpackades i en låda tillsammans med kylklampar för att bevara en låg 

temperatur på vattnet. Proverna skickades till Göteborg via företagspaket och var 

framme på Läckarebäcksverket innan kl. 12.00 dagen efter. Analysresultatet visade på 

halter under detektionsnivå för samtliga prov och ämnen. För att säkerställa resultaten 

togs ytterligare prover på samtliga platser den 24/4. Vid denna provtagning avlägsnades 

inte sil eller filter. Någon flamning utfördes inte heller. Spolning utfördes endast till 

dess att temperaturen på vattnet var under 20 °C och temperaturen dokumenterades. 

Flaskorna förpackades tillsammans med två kylklampar och sändes till Göteborg via 

företagspaket. Proverna var på plats på Läckarebäcksverket innan kl. 12.00. 

 

2.5 Utökad mikrobiell analys 
Syftet med denna provtagning var att undersöka om förändrade näringskoncentrationer 

vid odlingen kunde ge fler kolonier på plattorna. Dels sattes proverna som tidigare och 

dels sattes proverna på plattor med hälften så koncentrerad näringslösning. För att 

uppnå hälften så stark koncentration på näringslösningarna blandades de ut med lika 

delar vatten från Ljungsgård. Lösningarna hälldes i glasflaskor och flaskmynningarna 

täcktes med plastkorkar. Lösningarna autoklaverades i ca 30 minuter. Påförandet av 

näringslösning till odlingsplattorna utfördes med automatpipett där plastpipetterna 

spritats med 70 % etanol. Dessa mikrobiella analyser utfördes två veckor efter att de 

första mikrobiella provtagningarna slutförts. Vid detta tillfälle togs prover endast hos tre 

av de sju hushållen. Dessutom togs prover på sydvattenintaget i Ljungsgård vilken 

användes som referens. De tre hushållen valdes ut pga. att negativ smak och lukt 

upplevdes som tydligast där vid jämförelse med de andra provtagningsplatserna. Två 

provtagningar utfördes denna vecka, en den 7/5 och en den 8/5. 
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2.6 Kemisk analys 
Den 8/5 togs vattenprover för kemisk analys på samtliga fasta provplatser med undantag 

av Matöppet i Billesholm då butikschefen ansåg att vattnet inte hade dålig lukt eller 

smak. Proverna skickades till Alcontrol, ett ackrediterat laboratorium. Fysikaliska 

parametrar analyserades liksom anjoner, närsalter och metaller. Provtagningen skedde 

på ospolat vatten för att få en så dålig kvalitet på vattnet som möjligt. Vattnet spolades 

endast i några sekunder till dess att det inte längre var ljummet/varmt. Temperaturen 

uppmättes varefter en 500 ml plastflaska fylldes helt och kork skruvades på. De fyllda 

flaskorna förvarades i kylväska med kylklampar. Inom fyra timmar lämnades 

provflaskorna in till Alcontrols inlämningsplats. 

 

2.7 Mikrobiella analyser utförda av Alcontrol under början av 2013  
I enlighet med NSVA:s egenkontroll utfördes ett antal mikrobiella analyser i Bjuvs 

kommun under början av 2013. Analyserna utfördes av Alcontrol. De vattenprover som 

analyserats för utökad mikrobiell analys under början av 2013 sammanställdes. Följande 

parametrar analyserades av Alcontrol: Aktinomyceter, Escherichia coli (E-coli), 

koliforma bakterier, mikrosvampar, mögelsvampar, jäst, långsamväxande bakterier och 

odlingsbara mikroorganismer. Totalt fanns 8 olika provtagningsplatser. Bland de åtta 

olika provtagningsplatserna fanns reservoarer, fasta platser i rörnätet och vattenverk 

(Ekeby och Bjuv). Reservoarerna i Bjuv, Billesholm och Ekeby var analyserade två 

gånger medan resterande platser var analyserade en gång.   

 

 

2.8 Intervjuer 
 

2.8.1 Frågeformulär  

För att få ledtrådar om vad problemet/klagomålen kunde bero på och om 

vattenkvaliteten upplevdes som ett problem intervjuades en person på vart och ett av de 

provtagningsställena som besöktes. Ett frågeformulär sammanställdes med frågor kring 

personen (ålder, kön, antal år personen varit bosatt i boendet), hushållet (antalet boende 

och dess åldrar), huset (ålder, rörmaterial i servisledning och i huset), vattenkvaliteten 

(tillfredsställande eller inte, vad är inte bra med vattnet), dess variation (hur ofta och när 

är vattenkvaliteten inte tillfredställande), hur eventuell spolning påverkar, hur 

vattenkvaliteten påverkas av temperaturen, när problemet uppstod, om kvalitén 

förbättrats eller försämrats under det senaste året. 

Även i Ljungsgård utfördes en intervju men då med tyngdpunkt på hur vattenkvaliteten 

i Ljungsgårds vattenverks personalkök skiljer sig mot vattenkvaliteten i ”kammaren”. 

Med kammaren avses intagningsstationen där sydvatten tas in.  

 

2.8.2 Smakhjul 

Ett smakhjul anpassat till vatten kunde endast erhållas på engelska. För att underlätta för 

de intervjuade och för att förhindra misstolkningar av orden översattes smakhjulet till 

svenska. Med stöd av smakhjulet ombads de intervjuade att beskriva den lukt alternativ 

smak vattnet har. De intervjuade kunde välja en eller flera beskrivningar på 

lukten/smaken. Smakhjulet presenteras i bilaga A. 
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2.8.3 Findus AB och Smaklöken 

Findus AB ligger beläget i utkanten av Bjuv och får vatten från en separat ledning från 

Ljungsgård. Findus förbrukar stora mängder vatten varför flödeshastigheten troligtvis är 

högre i denna ledning jämfört med övriga vattenledningar i kommunen. 

Produktionsdirektör Henrik Nyberg kontaktades därför för att få ett utlåtande om Findus 

uppfattning om vattnet och eventuella klagomål. 

Restaurang Smaklöken ligger beläget intill Findus AB och får vatten från samma 

separata ledning. Restaurangchef Mats Sandsjö kontaktades och fick svara på frågor om 

dricksvattnet. 
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3 Resultat 
 

3.1 Mikrobiella analyser 
 

3.1.1 Odlingsbara mikroorganismer 

Samtliga vattenprover hade godkända nivåer av odlingsbara mikroorganismer, se figur 

5. Provtagningsplats 5 hade höga nivåer under de två första provtagningstillfällena, 

dock inom gränsen för tjänligt som är 100 cfu/ml. De resterande provtagningstillfällena 

liksom de nio resterande platserna visade på halter under 10 cfu per ml vatten.  

 

 
Figur 5: Diagrammet visar antal cfu odlingsbara mikroorganismer efter två dagars 

inkubering.  

 

3.1.2 Långsamväxande bakterier  

Även antalet långsamväxande bakterier var inom gränsen för godkänt vilket är 5000 

cfu/ml, se figur 6. Samtliga vattenprover innehöll halter under 150 cfu/ml. Bortsett från 

provtagningsplats 5 var halterna under 20 cfu/ml.    
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Figur 6: Antal cfu långsamväxande bakterier per ml vatten efter sju dygns inkubering.  

 

 

3.1.3 Mikrosvampar 

De två första vattenproverna tagna på provtagningsplats 5 innehöll halter av 

mikrosvampar som var över gränsen för vad som enligt SLV räknas som tjänligt, vilket 

är 100 cfu/ml. Gränsvärdet gäller summan av jäst- och mögelsvampar. Halterna i de 

ovan nämnda proverna var 2400 respektive 3100 cfu/100 ml. Av dessa cfu var 

majoriteten jästsvampar. Endast 27 respektive 11 cfu var mögelsvampar.  

Vattenproverna från de resterande nio platserna innehöll halter på <10 cfu/ml och låg 

därmed inom ramen för godkänt.   

Resultatet presenteras i figur 7. 

0,1

1

10

100

1000

8-04 10-04 12-04 14-04 16-04 18-04 20-04 22-04 24-04 26-04

an
ta

l c
fu

 p
e

r 
m

l v
at

te
n

provtagningsdatum

Långsamväxande bakterier

Provtagningsplats 1 Provtagningsplats 2 Provtagningsplats 3

Provtagningsplats 4 Provtagningsplats 5 Provtagningsplats 6

Provtagningsplats 7 Provtagningplats 8 Provtagningsplats 9

Provtagningsplats 10



  

 

18 

 
Figur 7: Diagrammet visar antal cfu mikrosvampar per 100 ml vatten i vattenprover 

från de tio provtagningsplatserna. Skalan är logaritmerad varför endast värden över 1 

visas.  

 

3.1.4 Mikrobiella analyser utförda av Alcontrol under början av 2013  

Analysgränsen för E-coli och koliforma bakterier är >1 cfu per 100 ml vatten. Samtliga 

vattenprover hade en cfu halt under analysgränsen. Gränsvärdena för E-coli och 

koliforma bakterier är påvisad i 100 ml på utgående dricksvatten och dricksvatten hos 

användare (6).  

För mikrosvampar, mögelsvampar och jäst är analysgränsen >10 cfu per 100 ml vatten. 

Samtliga prover hade en mikrosvamphalt under 10 och därmed även en jäst- och 

mögelsvamphalt under 10. Gränsvärdet för mikrosvampar är 100 cfu per 100 ml vatten 

hos användare (6).  

Analysgränsen för aktinomyceter är >10 cfu per 100 ml vatten. Endast ett av proverna, 

ett prov på rörnätet, hade en cfu halt över analysgränsen. Halten var 18 cfu per 100 ml 

vatten vilket är långt under gränsvärdet som är 100 cfu per 100 ml vatten hos användare 

(6).  

Vid analys av odlingsbara mikroorganismer låg 5 prover över analysgränsen som var >1 

cfu per ml vatten. De 5 proverna utgjordes av rörnäts- och reservoarplatser och hade 

cfu-halter mellan 1 och 4. Gränsvärdet på utgående dricksvatten är 10 cfu per ml och 

hos användare är gränsvärdet 100 cfu per ml vatten (6).  

Analysgränsen för långsamväxande bakterier är >10 cfu per ml vatten. Av de 8 

proverna låg 5 över analysgränsen med cfu-halter mellan 10 och 30 cfu per ml vatten. 

Dessa halter ligger långt under gränsvärdet hos användare som är 5000 cfu per ml vatten 

(6). 
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3.2 Klorhaltsbestämning 
Den totala klorhalten låg mellan 0,01 och 0,06 mg/l i samtliga vattenprover, se figur 8. 

Halterna låg inom gränsvärdet för godkänt vilket är 0,4 mg/l. 

 

 
Figur 8: Den totala klorhalten på samtliga av de tio provtagningsplatserna. Halterna 

presenteras som mg/l. 

 

I samtliga prover låg halterna fritt klor mellan 0 och 0,04 mg/l, se figur 9 nedan.  

 
Figur 9: Halten fritt klor presenteras i detta diagram som mg/l.  

 

 

3.3 Geosmin, 2-metylisoborneol och 2,4,6-trikloranisol 
Kvantifieringsgränsen för de tre ämnena geosmin, MIB och trikloranisol var 0,4 ng/l. 

De två analysomgångar som genomfördes på Läckarebäcksverket visade på värden 

under kvantifieringsgränsen för samtliga prover och ämnen. De flesta proverna hade så 

låga värden att en tillförlitlig integrering inte kunde utföras. Vissa prover hade dock 

tillräckligt höga värden för att möjliggöra en integrering. Då halterna låg under 
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kvantifieringsgränsen kan värdena inte garanteras mer än att de var <0,4 ng/l. I tabell 2 

presenteras de prover där integrering var möjlig. 

Tabell 2: Analysresultatet från geosmin-, MIB- och trikloranisolanalyserna. Endast de 

prover där integrering varit möjlig presenteras. Samtliga halter är under 

kvantifieringsgränsen varför endast halten <0,4 ng/l kan säkerställas.   

Provtagningsplats Provtagningsdatum Geosmin MIB Trikloranisol 

Torngatan 9 16-april 0,006 0,009 0,06 

Storgatan 13 16-april - - 0,15 

Algatan 18 24-april - - 0,08 

Kolonivägen 29 24-april - - 0,07 

Schultsgatan 6 24-april - - 0,21 
 

 

3.4 Utökad mikrobiell analys 

Då antalet cfu på de vanliga plattorna jämfördes med antal cfu på de plattor som hade en 

hälften så koncentrerad näringslösning var skillnaden mycket liten eller obefintlig. Då 

antal cfu skilde sig åt var skillnaden endast någon eller några cfu. Den ena dagen växte 

det mer på de vanliga plattorna och nästa dag växte det mer på de näringsfattiga 

plattorna.    

 

 

3.5 Kemiska analyser utförda av alcontrol  
Analysresultatet från de kemiska analyserna visade på godkända nivåer för samtliga 

parametrar och provtagningsställen med undantag för järnhalten på provtagningsplats 1 

(se tabell 3). Gränsvärdet för järn är 0,20 mg/l enligt SLV. Vattenprovet från 

 provtagningsplats 1 hade en järnhalt på 0,25 mg/l med en mätosäkerhet på 20 %. 

I allmänhet var skillnaden mellan referenspunkten 10, intagningsplatsen för sydvatten, 

och resterande provtagningsplatser liten. 

Tabell 3: Analysresultat för de kemiska analyser utförda av alcontrol. Värden över 

SLV:s gränsvärde för tjänligt är markerat med grönt.  

Parametrar 
Provtagningsplats SLV:s 

gräns-
värde1 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Fysikaliska 
egenskaper 

          

Alkalinitet (mg/l) 45 45 42 41 43 43 45 45 45  

CODMn (mg/l) 1,2 1,6 1,7 1,2 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 4,0 

Färg (mg/l) 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 30 

Konduktivitet  
(250 mS/m) 

17,7 17,9 17,6 17,4 17,7 17,6 17,9 17,9 18,1 250 

Lukt ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen svag 

pH 8,2 8,2 8 8 8 8,1 8,2 8,1 8,1 <7,5 >9,0 

Turbiditet (FNU) 0,48 <0,1 <0,1 0,19 0,72 0,16 <0,1 0,25 <0,1 1,5 

Temperatur (°C) 15,5 14 15 17 14 14 15,5 17 7,2  

Anjoner (mg/l)           

Fluorid, F 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 1,5 

Klorid, Cl 25 26 26 26 26 26 26 26 26 100 

Sulfat, SO4  5,7 5,8 5,6 5,5 5,5 5,6 5,8 5,8 5,8 100 
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Närsalter (mg/l)           

Ammoniumkväve, 
NH4-N  

<0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  

Ammonium, NH4  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,50 

Nitratkväve, NO3-N  0,21 0,22 0,14 <0,1 <0,1 0,14 0,22 0,22 0,22  

Nitrat, NO3  0,93 0,97 0,62 <0,5 <0,5 0,62 0,97 0,97 0,97 20 

Nitritkväve, NO2-N <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001  

Nitrit, NO2 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,502 

Metaller           

Aluminium, Al 
(mg/l) 

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,10 

Järn, Fe (mg/l) 0,25 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 0,06 <0,05 0,11 <0,05 0,20 

Kalcium, Ca (mg/l) 23 23 23 23 23 23 24 23 23 100 

Kalium, K (mg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2  

Koppar, Cu (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,01 <0,01 2,0 

Magnesium, Mg 
(mg/l) 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 30 

Mangan, Mn (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Natrium, Na (mg/l) 8,9 9 9 8,9 8,9 8,8 9,4 9 9 100 

Hårdhet, total (°dH) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,5  

1) SLV:s gränsvärde avser värdet för tjänligt med anmärkning hos användare 

2) SLV:s gränsvärde för otjänligt (hos användare) 

 

3.6 Intervjuer  
 
3.6.1 Intervjuer med konsumenter 

På provtagningsplats 1 och 3 ansåg de intervjuade att vattenkvaliteten var 

tillfredsställande. Resterande sju intervjuade ansåg att vattenkvaliteten var otillräcklig. 

Det är i huvudsak vattnets lukt och smak som kritiseras och den vanligaste 

beskrivningen är unken och mögel. Av de som ansåg att vattenkvaliteten var otillräcklig 

menade de flesta att problemet var konstant och upplevdes varje dag. Klagomålen kan 

inte kopplas till ett slags rörmaterial eller en viss ålder på huset. I tabell 4 presenteras 

konsumenternas svar. 

 

3.6.2 Ljungsgård 

Drifttekniker Magnus Nilsson, som har sitt kontor på Ljungsgård, svarade på frågor 

kring vattenkvaliteten på Ljungsgård. Enligt Magnus har vattnet som tappas i kammaren 

ingen lukt eller smak. I personalköket inne i Ljungsgårds vattenverk kan en jordig smak 

dock upplevas. Det är det första vattnet som tappas ur kranen på morgonen, främst på 

måndagsmorgonen, som har denna smak. Efter en kort spolning försvinner smaken. En 

viss lukt kan kännas vid dusch.  

 

3.6.3 Findus AB och Smaklöken 

Findus produktionsdirektör Henrik Nyberg hade inga klagomål om vattenkvalitén på 

sydvattnet. Vattnet har inte påverkat produktionen negativt men har dock högre 

temperatur än det gamla vattnet. 

Restaurang Smaklökens restaurangchef Mats Sandsjö har inte upplevt några problem 

med sydvattnet, varken dålig lukt eller smak. Det gamla vattnet orsakade igenkalkning 

av kaffemaskiner och ibland var vattnet missfärgat. Mats Sandsjö anser att sydvattnet 

har en god kvalitét.   
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Tabell 4: Svar från de intervjuade. 

Provtagnings-plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Person-uppgifter          

Kön Kvinna Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Kvinna Man Man 

Ålder 33 72 56 38 48 57 62 41 45 

Inflyttningsår 2011 (juni) 1967 2008 2008 1989 1982 2009-10-01 2003 2003 

Hushåll          

Antal personer i 
hushållet 

3 2 4 personal 
per dag 

1 4 2 13 personal + 
kunder 

5 4 

0-10 år 1       2 1 

10-20 år     1   1 1 

20- år 2 2  1 3 2  2 2 

Används vattnet som 
bordsvatten? 

Ja Nej, sväljer 
ner tabletter 
med det 

Ja Nej, 
använder till 
matlagning 

Nej, 
använder till 
matlagning. 

Ja Ja, varje dag Ja Ja 

Vatten-kvaliteten          

Anser du att 
vattenkvalitén är 
tillfredsställande? 

Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Oftast 

Om inte…          

Vad är du missnöjd 
med? 

 Smak och 
lukt 

Aldrig något 
problem med 
färg 

Smak, lukt 
vid dusch 

Smak och 
lukt. Hög 
temperatur. 
Färg 

Lukt & smak Smak, färg & 
lukt 

Lukt Lukt 

Har du upplevt några 
symptom av vattnet? 

 Nej  Nej Nej Nej, inte vad 
de vet 

Nej Nej Nej 

Upplever du vattnet 
som ohälsosamt? 
 

 Nej  Nej, litar på 
att NSVA 
levererar 
säkert vatten 

Ja, men är 
inte orolig, 
litar på NSVA 

Känner ett 
visst obehag, 
är orolig för 
hälsan 

Nej Nej Vet ej 



  

 

23 

Hur ofta är 
vattenkvaliteten dålig? 
 

 Konstant  Konstant Lukt, smak & 
temp: varje 
dag 
Färg: när 
vattnet är 
otappat 

Konstant Lukt & smak: 
konstant 
Färg: ca 
varannan 
månad, varar 
ca 1 dag 

Ett par ggr 
per vecka 

Flera ggr per 
vecka 

Upplever du att 
vattenkvaliteten 
varierar under dygnet? 
 

 Nej  Nej Ja Nej Nej Nej Vet ej 

Om ja: När under dygnet 
är vattenkvalitén som 
sämst (ex. när vattnet 
stått stilla länge)? 
 

    Lukt & smak: 
värst på 
morgon & 
kväll 
Färg: mer vid 
stillastående  
Temp: nej 

Lite sämre 
lukt & smak 
när vattnet 
stått stilla 

   

Hjälper det att spola? 
 

 Nej  Nej Lukt smak & 
temp: nej 
Färg: ja 

Ja, blir 
mindre smak 
& lukt  

Lukt & smak: 
nej, bara till 
viss del 
Färg: nej 

Förmodligen Nej 

Om ja: hur lång spolning 
krävs? 
 

    För lång Ca 1 minut 5 minuter Vet ej  

När under hanteringen 
av vattnet är kvalitén 
sämst (ex direkt vid 
tappning från kranen)? 
 

    Lukt & smak: 
direkt efter 
tappning 
(inte direkt 
anslutning till 
vasken) 

Just vid 
tappningen 
är det som 
värst (inget 
fel med 
vasken) 

Vid 
tappningen, 
inte i direkt 
anslutning till 
kranen 

Vet ej Vet ej 



  

 

24 

Påverkas vattenkvalitén 
av temperaturen på 
vattnet? 
 

 Lukt och 
smak blir 
värre när 
vattnet är 
ljummet 

 Mer lukt vid 
högre temp 
(ex i dusch) 
Mindre smak 
vid kallt 
vatten 

Nej Värre lukt på 
varmvatten 

Mer lukt & 
smak vid 
varmare 
temp 

Troligtvis Vet ej 

När uppstod problemet? 
 

Märkte ingen 
förändring 
vid bytet 

Hösten 2011, 
vid 
vattenbytet 

 2011 
(påkoppling 
av bolmen-
vatten) 

Vid bytet till 
sydvatten 
(2011) 

I samband 
med byte till 
Bolmen-
vatten 

Vid bytet till 
bolmen-
vatten 

Vid 
sydvatten-
skiftet 

2009 

Har kvalitén blivit bättre 
eller sämre under det 
senaste året (om 
problemet funnits 
länge)? 
 

 Sedan bytet 
ingen skillnad 

 Sämre Sämre (mer 
jordlukt) 

Oförändrat Nej Bättre Bättre, men 
luktproblem 
återkom i 
vintras i 
mindre 
omfattning 

Fakta om huset          

Byggår 1957 1967 1930 1928 1962 1982 Slutet på 
1980-talet 

Gammalt 
hus, nya 
ledningar 

1938 

Rörmaterial 
i servis-ledningen 

Plast Plaströr Gamla 
järnrör  
(från 1930) 
 

Gjutjärn PEM-slang 
(15 år 
gammal) 

Plast (PE80)  Plast Plats 

Rörmaterial inne i huset Galvaniserad
e järnrör, 
sista biten 
innan kran 
nya 
kopparrör  
(5-10 år) 
 
 
 

Koppar  
(nya rör på 
vissa ställen) 

Gamla 
järnrör  
(från 1930) 

Koppar 
(minst 20 år 
gamla) 

Järnrör, 
sedan 
kopparrör 

Koppar Koppar  
(nya rör på 
vissa ställen) 

Koppar Koppar/PEX 
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Smak-hjulet          

Hur luktar/smakar 
vattnet? 

Kan inte 
pricka in 
lukten 

Unket (som 
att öppna 
locket på en 
gammal 
brunn) 
Mögel 

 Medicinsk, 
torv, 
lösnings-
medel, 
gummi, 
kolgas, skämt 
vatten, jord, 
mögel, bitter 

Lukt & smak: 
torv, unket & 
potatisskal 
(jordkällare) 
Smak: järn 

Unket Mögel Insjö Jordig, unket 
Fruns åsikt: 
jordig och 
mögel. 
Metallisk 
smak 

 
1: Kan känna en lukt just när vattenglaset når munnen, men störs ej av lukten. Aldrig upplevt dålig smak eller färg. 
5: Missfärgning av sanitetsporslin, rand vid vattenkanten i toaletten, rost i duschmunstycket. Beläggning i kaffekokaren. 
7: I huset inryms tandvård (11 personal), fotvård (1 personal) och arkitektbyrå (1 personal). Personalen häller upp vatten i kannor och låter stå i kylskåpet i en till två dygn, 
den dåliga smaken och lukten försvinner då. 
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4 Diskussion  
Resultaten från de mikrobiella analyser som utförts visar på låga halter vilka hamnar 

inom gränsvärdena med undantag av de två första provtagningarna på provtagningsplats 

5. Dessa innehöll både höga halter odlingsbara mikroorganismer, långsamväxande 

bakterier och mikrosvampar. Då odlingssubstratet som nyttjades vid analyserna av 

odlingsbara mikroorganismer, långsamväxande bakterier inte är selektivt är det möjligt 

att samma slags mikroorganismer som fanns i mikrosvampanalysen även finns i dessa.  

Att analysresultaten från de två första provtagningarna på provtagningsplats 5 är svaret 

på problemen med vattenkvaliteten är dock inte säkert. De höga halterna kan bero på 

provtagningsplatsens kran. Denna kran hade en spridare med gummidetaljer varför 

kranen inte kunde brännas utan spritades istället. Även provtagningsplats 4 hade en kran 

som endast kunde spritas. Provtagningsplats 4 hade dock låga mikrosvamphalter varför 

det faktum att kranen på plats 5 endast kunde spritas inte bör vara förklaringen till de 

höga halterna. Dock kan det tänkas att de extra utrymmen som finns i en kran med en 

alternativ utväg för vattnet innebär fördelaktiga utrymmen för mikrobiell tillväxt. Då 

alla resterande analyser, både de utförda hos de nio konsumenterna, i kammaren på 

Ljungsgård och de analyser som utförts av alcontrol, visar på låga halter mikrosvampar 

pekar detta på en felkälla vid de två första provtagningarna på provtagningsplats 5. 

Då de metoder som nyttjades vid de mikrobiella analyserna inte stämde helt överens 

med referensmetoderna är resultaten från analyserna inte helt tillförlitliga. Alcontrol 

använder sig dock av referensmetoderna varför dessa resultat är mer säkra.  

Resultaten från klorhaltbestämningen visar på låga klorhalter och när de intervjuade 

bads beskriva eventuell lukt och/eller smak på vattnet var det heller ingen som ansåg att 

vattnet smakade klor. 

Vattenkvalitén anses, bland konsumenterna, vara konstant. Detta innebär att om vattnet 

hade innehållit geosmin och MIB bör det ha visats på analysresultatet trots att det inte 

utfördes en serie av provtagningar, med exempelvis provtagning var dag under en 

veckas tid. 

Liksom geosmin och MIB låg även halterna TCA under kvantifieringsgränsen, dock var 

en integrering möjlig på flera av proverna. De halter som presenteras i tabell 3 ligger 

alltså under kvantifieringsgränsen och är inte säkerställda. Halterna ligger dock över 

lukttröskeln som har påvisats börja redan vid 0,03 ng/l (7) varför det är intressant att 

reflektera över resultatet. Trikloranisol har visats kunna orsaka dålig lukt och smak på 

dricksvatten. 1989 startades ett projekt i Örebro kommun för att undersöka varför en 

ökning av klagomål på dricksvattnets lukt och smak hade skett (19). Distribution genom 

ledningsnätet hade tidigare visats ha en försämrande inverkan på vattnets lukt och smak. 

Området som undersöktes låg längst ut i ledningssystemet och hade låg 

vattenomsättning på grund av grova ledningar. Man fann att 2,4,6-trikloaranisol (TCA) 

var orsaken till klagomålen med halter på 0,1 till 1,7 ng/l ute i ledningsnätet. Halten 

2,4,6-trikloaranisol (TCA) på utgående vatten från vattenverket var <0,1 ng/l. 2,4,6- 

triklorfenol (TCP) visade sig bildas i samband med klorering av vattnet i vattenverken. I 

laboratorium undersöktes om några av de aktinomyceter (tre stammar) och 

mögelsvampar (fem stammar) som isolerats från ledningsnätet kunde metylera TCP och 

på så sätt bilda TCA. Alla stammar hade i mer eller mindre utsträckning denna förmåga. 

Halterna mögelsvampar var låga både före och efter renspolningen (högsta halten var 18 

cfu/100 ml). Halterna aktinomyceter och heterotrofa 7-dygnsbakterier minskade efter 
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renspolningen. De högsta halterna före renspolning var 165 cfu/100 ml respektive 500 

cfu/ml. Någon signifikant minskning av TCA efter renspolning av ledningsnätet kunde 

inte fastställas.  

Renspolningen i Örebro resulterade i minskade halter aktinomyceter och heterotrofa 7-

dygnsbakterier. Detta korrelerade dock inte med minskade halter TCA vilket tyder på 

att halterna mikrosvampar och bakterier inte behöver passera gränsvärdet för tjänligt för 

att TCA ska bildas. Detta skulle kunna innebära att de halter mikrosvampar och 

bakterier som uppmätts i dricksvattnet i Bjuvs kommun är tillräckliga för att TCA ska 

bildas. Om TCA är orsaken till klagomålen i Bjuvs kommun bör dock halterna rimligen 

befinna sig i liknande nivåer som de som uppmättes i Örebro; 0,1 till 1,7 ng/l. Då 

halterna TCA i Bjuv var under kvantifieringsgränsen på samtliga provtagningsplatser 

kan det inte fastställas att TCA är orsak till klagomålen. För att få ett vattenprov med så 

hög halt TCA som möjligt bör vattnet varit stillastående en längre tid eftersom 

biofilmen då har längre kontakt med eventuell TCP. Under andra analysomgången för 

TCA var vattenprovet från provtagningsplats 6 helt ospolat då konsumenterna under 

denna vecka var bortresta. Halterna TCA i detta vattenprov låg dock under 

kvantifieringsgränsen och en integrering var heller inte möjlig. Ett ospolat vatten tycks 

därför inte innehålla mer TCA än ett spolat vatten enligt dessa analyser.   

Trots att de kemiska analyserna utfördes på ospolat vatten visade resultaten på god 

vattenkvalitet. Den enda parameter som hamnade utanför gränsvärdena var halten järn 

vid provtagningsplats 1. Vid denna plats var halten 0,25 ± 0,0125 mg/l. Gränsvärdet för 

tjänligt med anmärkning hos konsumenter är 0,20 mg/l. Den förhöjda halten järn kan 

möjligen förklaras med att vattnet var ospolat och kan ha varit stillastående i 

ledningarna en lång tid vilket ger en ökad korrosion (4). Vid klagomål på vattnet har 

NSVA som standard att ta två prover, ett på ospolat vatten samt ett på spolat. Detta för 

att kunna säkerställa att det vatten de levererar till förbindelsepunkten är av god kvalitet. 

För att säkerställa att det vatten som levereras till provtagningsplats 1 är av god kvalitet 

bör således en extra provtagning på spolat vatten att göras. 

Då vattnet från Ljungsgård (kammaren) jämförs med vattnet ute hos konsumenterna 

syns inga stora skillnader förutom järnhalten som redan diskuterats. En liten skillnad 

som dock är intressant att belysa är nitrat- och sulfathalterna. Dessa halter är lägre ute 

hos konsumenterna jämfört med i kammaren. Anledningen till de minskade halterna är 

förmodligen mikroorganismer i distributionsledningen som utnyttjar kväve och svavel.  

Temperaturskillnaden mellan vattnet vid sydvattenintaget och vattnet hos 

konsumenterna kan också vara intressant att belysa då en ökad temperatur kan gynna 

mikrobiell tillväxt, korrosionsangrepp och ge ökad lukt och smak (6).  

Bland de intervjuade var det endast två som hade problem med färg på vattnet; 

provtagningsplats 5 och 7. Hos provtagningsplats 5 menade man att färgen blev 

tydligare vid stillastående vatten och att färgen försvann vid spolning. Man hade även 

problem med missfärgning av sanitetsporslin och beläggning i kaffekokaren. Möjligen 

beror färgen, missfärgningen och beläggningen på utfällt järn vilket ökar då vattnet är 

stillastående (4). Vattnet hos provtagningsplats 5 hade även en hög temperatur vilket 

också ger ett ökat korrosionsangrepp (6). Provtagningsplats 7, tandvårdshuset som även 

inbegriper fotvård och arkitektfirma, hade problem med färg ca en gång i månaden och 

färgen höll i sig i ca en dag. Vad detta beror på är svårt att svara på. En tandvårdslokal 

med flera patientrum innebär många vattenledningar med ofta stillastående vatten och 

då en möjligen ökande korrosion, men varför detta bara sker en gång i månaden är svårt 

att förklara. 
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Alla konsumenter utom två klagade på dålig lukt och/eller smak. Några menade att 

lukten och/eller smaken blev värre vid stillastående vatten vilket skulle indikera på att 

problemet sitter i ledningarna med ökad korrosion och/eller ökad mikrobiell aktivitet.  

Rörmaterialen i de olika husen varierar varför problemet inte kan härledas till ett slags 

material.  

En vattenmodell är en kartläggning över vattnets uppehållstid och riktning i 

ledningarna. En sådan saknas för Bjuvs ledningsnät. Att ha kunskap över vattnets 

uppehållstid i ledningarna är relevant då man kan undersöka vilka hushåll som får 

vatten med längst uppehållstid i ledningen och då jämföra detta med konsumenternas 

uppfattning om vattnet. Findus AB och restaurang Smaklöken får vatten från en separat 

ledning från Ljungsgård. Vattenkvalitén ansågs vara god på dessa ställen vilket 

möjligen kan förklaras med att flödet i denna separata ledning förmodligen är högre än 

övriga ledningar i Bjuv. 

Det mest sannolika är att problem med lukt och smak uppkommer i ledningsnätet i 

Bjuvs kommun. Sydvatten levererar bolmenvatten till flera orter och städer i Skåne 

såsom Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv och delar av Malmö. Klagomål liknande de 

som kommer från Bjuvs konsumenter har man inte upplevt från de andra 

orterna/städerna 3. Många av de intervjuade fick frågan om de under det senaste året 

druckit vatten i Bjuvs kommun som de anser har en tillfredsställande vattenkvalitet. 

Flera av de tillfrågade hade druckit vatten med tillfredsställande kvalitet. Dessa faktum 

liksom Magnus Nilssons uppfattning om att vattnet i personalrummet på Ljungsgård 

ibland har en jordig smak men i kammaren är vattnet smaklöst tyder på att en lukt och 

smak uppstår i Bjuvs ledningsnät. En av konsumenterna hade dock en annan åsikt. Hon 

har smakat på vattnet i kammaren, och i Svalöv och menar att vattnet smakar illa redan 

där.  

Generellt visar de analyser, mikrobiella, kemiska och fysikaliska, som utförts i Bjuv på 

ett vatten med god kvalitet. I samband med de kemiska analyserna som utfördes av 

Alcontrol analyserades även lukten på vattenproverna. Samtliga vattenprover hade 

”ingen” lukt. Vattnet är ur denna synvinkel problemfritt. Av de intervjuer som gjorts 

framgår det dock att inte alla konsumenter är nöjda med vattenkvaliteten. Varför 

konsumenternas upplevelse av vattenkvaliteten går isär med de faktiska analysresultat 

som denna rapport fastställt är svårt att svara på. Kanske ligger svaret i någon av 

följande förklaringar. Ett dricksvatten som renats från ytvatten har naturligt en annan 

smak och lukt jämfört med ett dricksvatten som renats från grundvatten utan att detta 

innebär ett otjänligt vatten. Att klagomål uppkommer efter byte från en grundvattentäkt 

till ett vatten som kommer från ytvatten är därför förståeligt och kanske grundar sig 

klagomålen i konsumenternas förväntningar på vattnet snarare än den faktiska 

kvaliteten. En annan förklaring kan vara att vattnet möjligen innehåller föreningar som 

orsakar lukt och smak men inte är välkända och därför inte heller har utvecklade och 

beprövade analysmetoder som möjliggör detektion. Då sydvattnet har en annan 

sammansättning än det vatten som tidigare cirkulerade i ledningsnätet innebär detta en 

förändrad korrosion och möjligen utfällning av korrosionsprodukter som kan orsaka 

lukt och smak (4).  

Luktsinnet är individuellt och vår känslighet mot lukter påverkas av såväl kön som ålder 

(15). Detta kan vara en förklaring till att de konsumenter som intervjuats inte hade en 

samstämmig uppfattning om vattenkvaliteten. Vår värdering av lukter påverkas i sin tur 

av våra erfarenheter (15). En person skulle därmed kunna känna en lukt och uppleva 

denna som motbjudande medan en annan kanske upplever samma lukt på ett helt annat 

sätt. Även distributionsledningens komplexitet kan förklara oenigheten bland 
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konsumenterna. Det vatten som anländer till hus X kan ha en helt annan transportväg än 

det vatten som anländer till hus Y med avseende på rörmaterial och uppehållstid. Detta 

är parametrar som kan påverka eventuell korrosion och utfällning av 

korrosionsprodukter (4).    

Om fler konsumenter hade intervjuats och fler provtagningsplatser hade analyserats 

under en längre given tid hade också en mer omfattande kartläggning av problemet 

kunnat utföras. Denna studie tillhandahåller dock en inledande kartläggning och 

definition av problemet vilket i sig bidrar till en god grund för fortsatta undersökningar 

av ärendet och eventuella åtgärder. 
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Bilagor 

Bilaga A Smakhjul 
Smakhjulet är bearbetat och översatt från engelska. Detta användes i samband med 

intervjuer med konsumenterna för att underlätta beskrivning av lukt och smak.  

 

 

 

 


