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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Fastigheten Hindersön 2:5, Jopikgården, är belägen på Hindersön (Se figur 1) och innefattar en mindre
hotell- och konferensanläggning. Fastigheten ägs av Luleå kommun men arrenderas av en privat
arrendator. Planer finns på en försäljning av fastigheten och ett förslag till ny detaljplan för del av
Hindersön 2:5 har tagits fram. Planen syftar huvudsakligen till att säkerställa den pågående
verksamheten inom fastigheten samt pröva möjligheten att skapa ytterligare byggrätter. Planen ska
även säkerställa områdets kulturhistoriska och miljömässiga värden.
Vatten & Miljöbyrån har genomfört en översiktlig utredning av Jopikgårdens befintliga anläggningar
för vatten och avlopp. Syftet med utredningen har varit att bedöma anläggningarnas tekniska
utformning, lokalisering och kapacitet med utgångspunkt från dagens och framtida behov. Syftet har
även varit att lyfta fram eventuella problemställningar och behov av åtgärder.

Hertsön

Hindersön

Luleå

Lövskär
Långön

Figur 1. Översiktskarta.

2

UNDERLAG

I arbetet med den översiktliga utredningen har bland annat följande underlag använts:









Samrådshandlingar för ”detaljplan för del av Hindersön 2:5”: samt samrådsyttranden
tillhandahållna av Stadsbyggnadskontoret.
Granskningshandling: Ritning Jopikgårdens avloppsreningsanläggning, plan och sektion
(SEAB 2010-03-29).
Förfrågningsunderlag: Ritning Jopikgårdens avloppsreningsanläggning, planritning mark,
placering alt 1 (Nordprojektering 2009-06-12).
Tillstånd för enskild avloppsanordning ansluten till minireningsverk för Jopikgården
(Miljökontoret 2009-09-23).
Geoteknisk undersökning (Sweco 2009-06-12).
Geoteknisk undersökning (Luleå kommuns projekteringsavdelning 1993-04-07).
Driftplan för Jopikgårdens avloppsreningsanläggning (SEAB 2013-04-29).
Dricksvattenanalys Jopikgården 2011-09-06
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Därtill har samtal förts med nuvarande arrendator samt tillverkaren av befintlig
vattenbehandlingsanläggning (Callidus) och tillverkaren av befintligt avloppsreningsverk Ecobox
(SEAB, Skandinavisk Ecotech AB).

2.1

Fältbesök

Ett besök till Jopikgården genomfördes 2013-03-15 med syftet att inspektera befintliga anläggningar
för vatten och avlopp. På grund av snödjupet samt fastfrusna elkablar i grundvattenbrunnen var det
inte möjligt att genomföra en komplett inspektion av anläggningarna varför ett kompletterande besök
genomfördes 2013-10-22.
Vid tillfället för det kompletterande besöket genomfördes en översiktlig inspektion av
avloppsanläggningen, provpumpning av den befintliga grundvattenbrunnen samt inmätning av ett
mindre antal marknivåer i området. Även havsnivån vid tillfället mättes.

3

FÖRUTSÄTTNINGAR

Idag driver arrendatorn en mindre övernattnings-, konferens-, restaurang- och caféverksamhet inom
Jopikgården. Jopikgårdens café har normalt öppet för dagsbesökare under perioden januari till mars då
isvägen är öppen samt under sommarmånaderna. Övriga tider har anläggningen öppet för konferenser,
middagar, fester mm. enligt bokade tider.
Under de vintrar då isen är tillräckligt stark tar man sig till Hindersön och Jopikgården via den isväg
som Luleå kommun plogar upp. Under sommaren tar man sig ut med båt, antingen med egen båt som
man kan lägga an vid någon av Hindersöns gästhamnar eller med någon av de turbåtar som dagligen
trafikerar Luleå skärgård. Jopikgården har dock stängt under de mellanperioder då båtturismen och
båttrafiken avtagit samt då isvägen inte är farbar eller saknas.

Hindersön

Jopikgården

Figur 2. Karta över Hindersön och Jopikgården (Hindersön 2:5).

2014-02-04, rev 2014-06-16

Sida 5 (18)

3.1

Jopikgården

Jopikgården består av en mangårdsbyggnad, ett gårdshus som går under namnet ”dränglängan” och ett
antal mindre byggnader som förråd, garage och uthus. Mangården inrymmer Jopikgårdens kök och
matsal och ett mindre antal rum för övernattning. Dränglängan nyttjas för konferenser och för
övernattning. Öster om dränglängan finns en bagarstuga som byggts om till bastu.
Totalt har Jopikgården plats för:




3.2

cirka 32 övernattande gäster
40-50 konferensgäster per sittning samt
80 sittande matgäster i restaurangen/caféet

Förslag till detaljplan

Planförslaget (se figur 3) innefattar:




3.3

8 nya övernattningsstugor, totalt 32 nya bäddar
En ny bastubyggnad samt
En möjlighet till utbyggnad av dränglängan

Befintlig dricksvattenanläggning
1 Brunn, grundvatten
2 Befintlig reningsanläggning,
dricksvatten

1
2

3 Befintlig reningsanläggning,
avlopp

3

Figur 3. Planförslag samt ungefärligt läge för befintliga anläggningar för vatten och avlopp.

Idag får fastigheten sitt vatten från en gemensam brunn belägen på närliggande fastighet, Hindersön
7:3 (se punkt 1, figur 3). Brunnen är bergborrad och är belägen i anslutning till bostadshuset på
fastigheten. Brunnen bedöms ha en diameter på 115 mm i berget. I brunnen finns en pump som
pumpar vattnet vidare till vattenbehandlingsanläggningen (se punkt 2, figur 3).
Grundvattenbrunnens kapacitet är inte känd. Ett försök att mäta brunnens kapacitet genomfördes
2013-03-15 men på grund av årstiden och fastfrusna elkablar var det inte möjligt att komma åt
2014-02-04, rev 2014-06-16

Sida 6 (18)

borrhålet. Nuvarande arrendator informerade dock om
att de aldrig upplevt några problem med kapaciteten och
att de bland annat fyller en badtunna på 3 m3 1-3
ggr/vecka utan att någon påverkan på vattentillgången
noterats. Kompletterande fältbesök genomfördes 201310-22, under vilket en kapacitetsbedömning av brunnen
i form av en provpumpning, genomfördes.
Genomförandet och resultat av provpumpningen
redovisas i kapitel 3.3.2.
Enligt SGUs brunnsarkiv finns även två energibrunnar
på fastigheten, borrade år 2006 med djup av 100 meter.
Djupet till berg är 12 respektive 15 meter. Uppgifter om
djup på dricksvattenbrunnen saknas.
Anläggning för rening av grundvattnet finns i en separat
Figur 4. Anläggning för rening av grundvatten.
byggnad, se figur 4. Reningsanläggningen är belägen
inom Hindersön 2:5. I anläggningen finns två filter,
inköpta från företaget Callidus i oktober 2000. Anläggningen är dimensionerad efter råvattenkvaliteten.
Det första filtret ska reducera halterna järn och mangan samt höja pH-värdet. Filtret består av tre lager,
i botten ett bärlager av grus, i mitten ett filtermateriel benämnt FM för reduktion av järn och mangan
och i toppen ett avsyrningsmaterial. Det andra filtret innehåller aktivt kol (Norit). Filtret ska ta bort
färg från vattnet, enligt leverantören är färgen sannolikt orsakad av organiskt material. Efter filtren
finns en hydrofor.
Till det första filtret tillförs löpande kaliumpermanganat, en kemikalie som behövs för att fälla ut järn
och mangan i filtret.
Enligt leverantören av vattenanläggningen är båda filtrena dimensionerade för att klara en
vattenförbrukning på ca 5-6 m3/d, om variationer i vattenanvändningen sker över dygnet. Finns det
möjlighet att köra anläggningen jämnt, med ett konstant flöde, bedöms kapaciteten vara 15 m3/d.
Vattenprov tas enligt uppgift regelbundet, 2 ggr/år. Det senaste provsvar som har tillhandahållits är
daterat 2011-09-06. Provtagningen är utförd på dricksvatten hos användaren, dvs efter
vattenbehandling. Det visar att vattnet är tjänligt med anmärkning ur kemisk synpunkt m.a.p. organiskt
material och färg. Även manganhalten ligger över gränsen för tjänligt med anmärkning.
3.3.1

Drift och underhåll av vattenanläggning

Råvattenpumpen i brunnen samt vattenbehandlingen drivs med automatik. Filtren i anläggningen ska
renspolas regelbundet, vilket sker automatiskt vid inställt intervall. Filtrena spolas med obehandlat
vatten.
För att driva anläggningen krävs att kaliumpermanganat fylls på till doserkärl och att det kontrolleras
att uppsugning av kemikalien sker. Avsyrningsmaterialet i det första filtret ska fyllas på när mängden
har minskat. Påfyllningsintervallet beror på vattenkvalitet och vattenförbrukning. Enligt leverantören
bedöms det behöva göras mellan 1 gång/månad och 1 gång/kvartal. Filtermaterialet FM behöver bytas
efter 10-12 år vid god skötsel. Det aktiva kolet ska bytas 1 gång/år, för att undvika bakteriell tillväxt.
Utifrån vattenanalysen på det utgående vattnet kan konstateras att vattenbehandlingen inte fungerar
optimalt, vilket sannolikt beror på att driften inte sköts på det sätt den ska. Det organiska materialet
filtreras inte bort, vilket kan bero på att det aktiva kolet inte bytts ut i tid. Att manganhalten är hög kan
ha flera orsaker, en trolig orsak är att det doseras för lite eller för mycket kaliumpermanganat.
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3.3.2

Provpumpning

Principen för en provpumpning är att kontinuerligt mäta avsänkningen av vattennivån vid ett känt
utpumpat flöde. Utifrån avsänkningsförloppet kan en bedömning av vattenmagasinets/brunnens
kapacitet genomföras. En provpumpning av brunnen utfördes i samband med fältbesöket, 2013-10-22.
Innan provpumpningen startades mättes grundvattenytan i brunnen för att få en ”naturlig” nivå på
grundvattnet. Grundvattenytan låg ca 3,9 meter under brunnsrörets överkant. Brunnsrörets överkant är
några decimeter över markytan. Det gick inte att fastställa brunnens djup exakt men det uppmättes till
minst 50 meter.
Utpumpat vatten från brunnen går via reningsanläggningen till bland annat ett uttag med en kran.
Provpumpningen startades genom att öppna kranen maximalt. Flödet mättes ett flertal gånger under
provpumpningen och låg hela tiden mellan 0,3 l/s och 0,4 l/s. Detta motsvarar mellan 26 och 35
m3/dygn.
För att få ett så exakt värde som möjligt på utpumpat flöde begränsades övrigt vattenuttag under
provpumpningsperioden. Nivåer i brunnen mättes kontinuerligt i ca 4 timmar efter att
provpumpningen påbörjats. Pumpen slår på och av med jämna mellanrum, vilket innebar att
grundvattenytan växelvis sjunker och stiger. Endast värdena när nivån var som lägst, d.v.s precis innan
pumpen slog av, redovisas. Resultatet av provpumpningen redovisas i Figur 5.
0

Flöde ca 0,3-0,4 l/s

Avsänkning [meter ]

0,5

1

1,5

2

2,5
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Tid efter pumpstart [sekunder]

Figur 5. Grundvattenytans avsänkning vid flödet ca 0,3-0,4 l/s.

I kurvan ses att avsänkningen avtar relativt snabbt och nivån stabiliseras ca 2,3 meter under
ursprungsnivån, vilket innebär ca 6 meter ner i brunnen. En stabil nivå innebär att uttaget från brunnen
kompenseras av grundvattentillflödet i magasinet.
Det kan inte uteslutas att det sker ytterligare viss avsänkning om uttaget sker under en längre tid, eller
under perioder med liten grundvattentillförsel. Genom att brunnen är minst 50 meter djup finns god
marginal för ytterligare avsänkning, så länge pumpens placering tillåter detta.
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3.4

Befintlig avloppsreningsanläggning

Avloppsvattnet från mangårdsbyggnaden, dränglängan och bastun renas i ett minireningsverk beläget
ca 50 m söder om mangårdsbyggnaden (se punkt 3, figur 3). Avloppsvattnet från mangårdsbyggnaden
passerar en fettavskiljare innan vidare transport till reningsanläggningen.

Dike
Reningsanläggning

Figur 6. Befintlig avloppsreningsanläggning, vy från Jopikgården mot Björkögärdviken.

Reningsanläggningen (figur 6 och figur 7) består av en slamavskiljare med efterföljande
kemikaliedosering och slutsedimentering (Ecobox KS20) samt ett biofilter. Slamavskiljaren har enligt
ritningar en volym av ca 25-30 m3 och slutsedimenteringen, Ecoboxen, är enligt tillverkaren
dimensionerad för 20 hushåll eller 100 personer. Efter att vattnet passerat biofiltret leds det till en
efterpolering i form av en infiltration (täckdike) av In-Dränmoduler. Infiltrationen är av storleken 6070 m2 och är enligt ritningar försedd med ett utlopp som mynnar i ett dike. Reningsanläggningen har
enligt tillstånd (utfärdat 2009-09-23) dimensionerats för ca 70 personekvivalenter (pe) eller 13 500
l/dygn. Backspolningsvatten från vattenreningsanläggning och vatten från badtunna leds inte till
avloppsreningsanläggningen utan omhändertas separat.

Figur 7. Plan över Jopikgårdens avloppsreningsverk.
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Tömning av slamavskiljare på Hindersön sker av en permanentboende på uppdrag av Luleå kommun.
Jopikgårdens slamavskiljare töms 2 gånger per år och slammet fraktas till en anläggning för
mellanlagring där slammet avvattnas och hygieniseras genom frystorkning.
Efter att ha studerat befintligt ritningsmaterial råder dock fortfarande vissa oklarheter vad gäller
reningsanläggningens utformning, bland annat är inte slamavskiljarens och pumpens kapacitet kända.
Enligt uppgifter från arrendatorn har man upplevt problem med kraftig lukt från reningsanläggningen.
Då lukten även varit kraftig inomhus i badrum och i toaletter har en frånluftsfläkt installerats för
slamavskiljaren vilket minskat problemen inomhus. Dock anser arrendatorn att det fortfarande
förekommer luktstörningar i anslutning till- och i närheten av reningsverket. Detta upplevs som ett
stort problem sommartid då det är vanligt att lukten lägger sig över Jopikgårdens uteservering. Att
anläggningen luktar illa kan bekräftas efter det platsbesök som genomfördes under mitten av mars.
Trots att anläggningen var täckt av ett djupt snötäcke kändes en kraftig avloppslukt i området för
reningsverket.
Det är normalt att en avloppsreningsanläggning av denna typ avger en viss doft, främst på grund av de
luftarrör som finns installerade för anläggningen. I detta fall är dock lukten väldigt kraftig och upplevs
som mycket störande och misstanke finns om att lukten uppstår till följd av att anläggningen inte
fungerar som den ska.
3.4.1

Drift och underhåll av avloppsanläggning

För att reningsanläggningen ska fungera och inte sätta igen är det av stor vikt att drift och underhåll
sker enligt anläggningstillverkarens instruktioner.
De driftinstruktioner som tillhandahållits av SEAB, tillverkare av Ecobox, berör bland annat vikten av
kontroll av nivåer i slamavskiljaren och slutsedimenteringen (Ecoboxen) samt regelbunden tömning av
slam. Detta för att undvika slamflykt till efterföljande anläggningsdelar. Därtill skall biofiltret spolas av
vid igensättning och kontroll skall ske av doseringsutrustning samt kemikalienivåer. Pumphjulet till
doseringspumpen skall rengöras en gång per halvår och samtidigt bör backventilens funktion
kontrolleras.
För att In-Dränmodulerna skall fungera och inte slamma igen är det viktigt att kontroll av
anläggningen sker enligt ett fastställt kontrollschema där det säkerställs att inga förhöjda vattennivåer
finns i slamavskiljare, brunnar eller i ventilationsrör.
Instruktioner för drift och underhåll har tillhandahållits arrendatorn först under slutet av april 2013 och
troligtvis har inget underhåll av anläggningen skett sedan den togs i drift någon gång under 2009-2010.
Då arrendatorn inte har meddelats om anläggningens underhållskrav har således ingen kontroll av
kemikalienivåer eller av biofiltret skett vilket betyder att igensättning kan befaras. Slamtömning sker i
dagsläget 2 gånger per år men det är oklart om det sker någon kontroll av nivåer eller tömning av slam
i slutsedimenteringen (Ecoboxen) eller om det enbart är slamavskiljaren som töms på slam.
3.4.2

Kompletterande fältbesök 2013-10-22

Vid det kompletterande besöket 2013-10-22 noterades att reningsanläggningen och infiltrationen är
anlagd i en förhöjd bädd, ca 0,5-1,0 m ovan den egentliga marknivån. Enligt de ritningar som
tillhandahållits skall infiltrationsbädden vara försedd med ett utlopp till ett dike, detta utlopp kunde
dock inte återfinnas och diket (se figur 8) var torrt och igenvuxet. Att det skulle finnas ett utlopp var
inte heller känt för arrendatorn. Detta innebär sannolikt att utloppet är övervuxet och/eller igensatt,
eller att det aldrig anlagts.
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Figur 8. Diket i nivå där utlopp borde återfinnas enligt ritningar. Vy mot Björkögärdviken.

3.5
3.5.1

Gällande lagstiftning
Avloppsvatten

Utsläpp av avloppsvatten och spridning av avloppsvatten på mark definieras enligt miljöbalken (SFS
1998:808) som miljöfarlig verksamhet och verksamhetsutövaren har en skyldighet att följa
bestämmelserna i miljöbalken samt de förordningar, föreskrifter och andra beslut som har fattats med
stöd av balken. Den EG-lagstiftning som finns på området är införd i svensk lagstiftning genom
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7.
Kapitel 2 i Miljöbalken anger de allmänna hänsynsregler som en verksamhetsutövare är skyldig att
iaktta. Dessa hänsynsregler ställer bland annat krav på att verksamhetsutövaren skall känna till de risker
för miljön och hälsa som verksamheten kan medföra, att verksamhetsutövaren vidtar de
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att förebygga att skador uppstår på människors
hälsa eller på miljön. För verksamheten ställs även krav på val av bästa möjliga teknik samt att
lokalisering ska ske med avseende på att målen för verksamheten ska kunna uppnås med minsta
intrång eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
I kapitel 9, 7§ i miljöbalken anges särskilda bestämmelser när det gäller avloppsvatten. Dessa
bestämmelser säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Enligt miljöbalken och förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kräver
avloppsanläggningar (där vattentoalett ansluts) för <200 pe tillstånd från den lokala miljömyndigheten
(kommunen). Det gäller även en allmän skyldighet för alla verksamheter att utöva egenkontroll med
utökade krav enligt egenkontrollförordningen (1998:901) för alla anmälnings- eller tillståndspliktiga
verksamheter.
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3.5.2

Dricksvatten

Om dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller
Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (SLVFS 2001:30) oavsett hur lite vatten som
produceras. Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten innehåller bland annat krav på:








3.6

beredning och distribution
egenkontroll
parametrar som ska undersökas
provtagnings- och analysfrekvens
åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
information, samt
kvalitetskrav i form av gränsvärden

Natur- och kulturmiljö

Marken inom planområdet sluttar från nord mot syd och området är beläget i ett odlingslandskap
omgivet av barrskog med inslag av björk. Marken närmast Jopikgården utgörs delvis av igenvuxen
jordbruksmark. Hindersön berörs i olika omfattning av en rad värdefulla naturområden utpekade av
kommunen. Kring Jopikgården finns naturområden klassade som särskilt värdefullt skärgårdslandskap
och odlingslandskap samt biologiskt särskilt värdefullt naturområde.
Planområdet omfattas av områden av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv enligt 3
kap 6§ och för turism och friluftliv enligt 4 kap 1, 2 §§ i Miljöbalken.

3.7

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd utan ligger inom undantaget område.

3.8

Geotekniska och hydrologiska förutsättningar

Geotekniska undersökningar har genomförts inom området i två omgångar med
infiltrationsanläggningen som utgångspunkt.
Den första geotekniska undersökningen utfördes under mars 1993. Undersökningen omfattade
slagsondering samt upptagning av störda prover med genomströmningsprovtagare i en punkt ca 30 m
söder om mangårdsbyggnaden (se PG0, figur 7). I samma punkt installerades ett grundvattenrör.
Undersökningen visade att marken bestod av 0,1 m skogstorv underlagrat av sandmorän ner till minst
1 m under markytan (my). Sandmoränen bedömdes övergå i en mer siltig karaktär med djupet.
Grundvattennivån mättes vid två tillfällen (1993-03-05 och 1993-03-15) till 1,95 och 1,86 m under
markytan.
Den andra geotekniska undersökningen utfördes under april 2009. Undersökningen skedde i två
punkter ca 100 m söder om mangårdsbyggnaden (se PG1 och PG2 i figur 9). Provgroparna utfördes
med grävmaskin och i båda punkterna installerades grundvattenrör. Undersökningen visade att marken
i båda punkterna överst bestod av ca 0,3 m matjord. Ner till 3 m från markytan bestod marken därefter
av siltig sandig morän med en sten och blockhalt på ca 10 %. Vid provtagningstillfället uppmättes
grundvattennivån till 1,55 m under markytan i PG1 och 1,20 m under markytan i PG2. Grundvattnets
flödesriktning i området bedöms huvudsakligen vara från norr mot söder, dvs. från fastighetens högst
belägna delar ner mot det låglänta området med ängsmark.
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PG0 GV -1, 95/1, 86 m u.
my (930305/930315)
PG1 GV -1, 55 m u. my
(090414)
PG2 GV -1, 20 m u. my
(090414)

PG0
PG2
PG1

Figur 9. Ungefärligt läge för utförda provtagningar samt vid undersökningen uppmätta grundvattennivåer.

4

FRAMTIDA DIMENSIONERING

Belastningen av avloppsvatten till reningsanläggningen varierar kraftigt över året. Därför är det viktigt
att anläggningen dimensioneras för att klara flödet av avloppsvatten under de dygn då flödet är som
störst. Detta skulle kunna vara vid ett tillfälle då Jopikgårdens samtliga bäddar är belagda och då
tillströmningen av dagsbesökare är stor, t.ex. under någon av de musik- och pubkvällar som anordnas
på Jopikgården under sommaren. En full utbyggnad enligt planförslaget innebär totalt 64 bäddar. Då
ingen utbyggnad är planerad för restaurangen eller konferensen kommer dessa även i framtiden rymma
40-50 konferensgäster och 80 matgäster.
Vid uppskattning av maximal dygnsförbrukning av dricksvatten har det antagits att den specifika
dricksvattenförbrukningen uppgår till 150 l/pe1 och dygn. Dricksvattenförbrukningen är lägre för
dagsbesökare och denna förbrukning har uppskattats till 20 l/person där antalet personer utgörs av
Jopikgårdens matgäster. Om antalet dagsbesökare och matgäster uppgår till 250-300 personer innebär
detta en dricksvattenförbrukning av ca 6 m3/dygn (6000 l/dygn), vilket motsvarar 40 pe.
Tabell 1 Jopikgårdens besökskapacitet vid full utbyggnad samt specifik dricksvattenförbrukning.

Antal
Övernattande gäster
Dagsbesökare
(café- och matgäster)
Totalt:

64 personer
Ca 250-300 personer

Antagen specifik
dricksvattenförbrukning
150 l/pe, d
20 l/person, d

Ca 100 pe

15 000 l/d

Bedömningen är därför att en dimensionering för 100 pe är lämpligt, vilket vid en specifik
dricksvattenförbrukning av 150 l/pe, dygn motsvarar 15 m3/dygn (15 000 l/dygn).
1

Tal för att beskriva belastningen. Antal pe för en given komponent, t.ex. spillvattenflöden, beräknas genom att det totala flödet, (l/d)
dividreas med ett antaget specifikt avloppsflöde per person (l/p,d).
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5
5.1

UTLÅTANDE
Vattenförsörjning

Vattenbrunnens läge bedöms som lämpligt sett ur ett riskperspektiv, då den ligger uppströms
avloppsanläggningen. Renat avloppsvatten kan inte påverka dricksvattenbrunnen med anläggningarnas
nuvarande lokaliseringar.
Vattenbehandlingsanläggningen är anpassad efter råvattnets kvalitet, bedöms vara relativt enkel att
sköta och bör om driften sköts producera ett fullgott dricksvatten. Den anses därför vara lämplig. Det
är dock viktigt att anläggningen sköts enligt driftinstruktion för att den önskade behandlingseffekten
ska uppnås. En översyn av en processkunnig föreslås, för att säkerställa att bl.a. filterspolning och
kemikaliedosering fungerar bra. Vid en utbyggnad krävs dock mer vatten än idag, varför anläggning av
en reservoar rekommenderas. Mer om detta beskrivs nedan.
Om en vattentäkt ska lokaliseras på fastigheten Hindersön 2:5, för att en brunn för enbart aktuell
fastighet ska finnas, föreslås att en ny brunn borras på fastighetens nordöstra del. Brunnen bör ligga så
högt som möjligt för att ett skyddsavstånd till avloppsinfiltrationen ska erhållas och för att minska
risken för inträngning av saltvatten i brunnen. Ett annat alternativ är att anlägga en ny brunn vid
vattenbehandlingsanläggningen, men då kan risken att den nya brunnen påverkar den befintliga
brunnen eller energibrunnarna på grannfastigheten inte uteslutas.
Förutsättningar för grundvattenuttag i lösa jordlager med tillräcklig uttagbar vattenmängd bedöms inte
som goda, utan det rekommenderas att även en eventuell ny brunn borras i berg. Det kan inte
säkerställas att en ny brunn med tillräcklig kapacitet kan etableras på fastigheten utan att borrning och
kapacitetsbestämning/provpumpning genomförts. Den vattenmängd som krävs för en utbyggd
anläggning är relativt stor. Anläggs en ny brunn måste även vattenbehandlingen ses över och anpassas
efter vattenkvaliteten i den nya brunnen.
Om man väljer att nyttja den befintliga brunnen för båda fastigheterna så är bedömningen utifrån
provpumpningen att brunnen klarar ett uttag på 15 m3/dygn, vilket är det uppskattade framtida
behovet. Under provpumpningen var flödet ca dubbelt så stort som det framtida behovet och trots
detta var avsänkningen mycket begränsad. I brunnen finns dessutom marginal för eventuell ytterligare
avsänkning vilket innebär att brunnen med god marginal bör klara den önskade kapaciteten. Någon
bedömning av brunnens maximala kapacitet har inte genomförts.
För att kunna utjämna toppar i vattenförbrukningen och slippa belasta vattenbehandlingsanläggningen
väldigt hårt under vissa perioder är det lämpligt att anlägga en reservoar. Reservoaren minskar även
sårbarheten för anläggningen, då vatten kan användas under en tid även om exempelvis pumpen i
brunnen går sönder. Lämpligtvis bör minst ett halvt dygns vattenförbrukning finnas lagrad. Om rent
vatten lagras i en reservoar kan filtrena i vattenbehandlingsanläggningen även renspolas med
dricksvatten, vilket gör att driftsäkerheten förbättras.
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5.2

Avlopp

Avloppsanläggningen som helhet bedöms i dagsläget inte fungera tillfredsställande och delar av den
behöver ses över.
Vissa delar av avloppsanläggningen har dock tillräcklig kapacitet för att klara en expansion av
Jopikgården enligt föreslagen plan, exempelvis slamavskiljaren. En förutsättning för att slamavskiljaren
ska klara en utbyggnad är dock att slamtömning även fortsättningsvis sker minst två gånger per år.
Även det kemiska och biologiska reningssteget, Ecoboxen, bedöms ha tillräcklig kapacitet då den är
dimensionerad för 100 pe. Pumpens kapacitet är däremot osäker och bör kontrolleras närmare.
Ecoboxen behöver också en översyn enligt tillverkarens driftinstruktioner för att säkerställa att den
fungerar tillfredsställande.
Utöver ovanstående så bör även infiltrationsanläggningen ses över då denna bedöms vara för liten
ytmässigt. Befintlig infiltrationsyta uppges vara 60-70 m2, vilket skulle innebära en ytbelastning på 214
l/m2,d vid framtida dimensionerande flöde. Infiltrationskapaciteten i den aktuella jordarten (siltig,
sandig morän) ligger normalt mellan 25-35 l/m2,d, något som redan idag överskrids avsevärt under
perioder med hög belastning.
Enligt tidigare mätningar av grundvattennivåer (2009-04-14, se kapitel 3.8) återfanns grundvattennivån
1,55 m under markytan i området för infiltrationsanläggningen. Med hänsyn till de inmätningar som
genomfördes under platsbesöket 2013-10-22 innebär detta att grundvattennivån periodvis bör
återfinnas 2,0-2,5 m under markytan i läget för infiltrationsbädden. Detta avstånd bedöms inte vara
tillräckligt och misstankar finns om att grundvatten periodvis blir ståendes i anläggningen. Risk för
frysning kan också föreligga om rören ligger för grunt.
Täta jordarter i kombination med höga grundvattennivåer, ett igensatt/obefintligt utlopp samt
periodvis hög belastning i relation till infiltrationens kapacitet innebär att vattnet inte kan rinna undan i
tillräcklig utsträckning utan blir stående i området och i anläggningen. Att vatten blir ståendes i
anläggningen är även en trolig orsak till luktproblemen. I och med att anläggningen inte skötts enligt
driftinstruktionerna finns även risken att slam följt med genom anläggningen och orsakat igensättning
av infiltrationen.
Som ett första led i att säkerställa avloppsanläggningens nuvarande funktion föreslås att tillverkaren av
Ecoboxen tillsammans med Jopikgårdens arrendator genomför service och genomgång av
driftinstruktioner. Utöver detta behöver också en besiktning av avloppsanläggningen utföras. Vid en
sådan besiktning skall anläggningens kapacitet och funktion kontrolleras närmare beträffande de
osäkerheter som finns. Därtill bör utloppets existens utredas och diket eventuellt rensas.
Då avloppsanläggningen inte bedöms fungera tillfredsställande samt då infiltrationsanläggningen
bedöms sakna kapacitet för en eventuell expansion bör utformningen av infiltrationsanläggningen ses
över. Idag är avloppsanläggningen inom nära syn- och lukthåll från Jopikgårdens uteservering och nya
stugor planeras i nära anslutning till avloppsanläggningen. Därför föreslås att hela- eller delar av
avloppsanläggningen omlokaliseras i samband med en expansion av Jopikgården.
Rekommendationen är därför att mark för en framtida infiltrations-/avloppsreningsanläggning
reserveras i den nya detaljplanen. Förslagsvis det område som utgörs av gammal ängsmark ca 75-100 m
väster om befintlig reningsanläggning (se område 4, figur 10). Efter platsbesöket 2013-10-22 har det
konstaterats att detta område anses vara mest lämpligt med hänsyn till markegenskaper. Området är
relativt öppet vilket underlättar anläggning men området erbjuder även goda möjligheter att dölja
anläggningen samt att minska insyn och spridning av lukt genom plantering av träd och/eller buskar.
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Då marken troligtvis består av gammal ängsmark borde området även vara relativt fritt från större
stenar och block. Ovanstående bedömning har endast skett genom okulär besiktning och en
geoteknisk undersökning bör utföras före en eventuell detaljprojektering av en ny infiltrationsbädd i
området. Beroende på hur anläggningen utformas så kan eventuellt pumpning av avloppsvattnet
krävas, detta på grund av att marknivån i området är densamma/något högre än i området för den
befintliga anläggningen.
Två diken varav ett djupare, har noterats i den östra delen av det föreslagna området. Det djupare diket
skulle kunna bidra till en efterpolering av vattnet, dock behöver dikets utsträckning ses över mer
noggrant, rensas och eventuellt förlängas.
Även området mellan befintlig reningsanläggning och vägen ner mot båtplatsen i Björkögärdviken har
studerats (skogspartiet mellan område 3 och 4, figur 10) men anses inte lämpligt då marken består av
skog (misstänkt mycket sten och rötter) samt då anläggningen skulle upplevas som mycket mer synlig
för besökande och boende som passerar efter vägen.

1 Brunn, grundvatten
2 Befintlig reningsanläggning,
dricksvatten

1
2

3 Befintlig reningsanläggning,
avlopp
4 Föreslaget område för ny
reningsanläggning/infiltrations
-bädd, avlopp.

3
4
Dike

Figur 10 Ungefärligt läge för befintliga anläggningar för vatten och avlopp samt föreslaget område för ny
avloppsreningsanläggning/infiltrationsbädd.
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Figur 11 Vänster: Föreslaget område för ny avloppsreningsanläggning/infiltrationsbädd. Höger: Föreslaget
område syns till vänster om vägen.

Hur mycket mark som behöver reserveras beror på om hela avloppsanläggningen flyttas eller bara
täckdiket/infiltration. För en ny infiltrationsdel rekommenderas att en yta på 20*25 m (500 m2)
reserveras och vid flyttning av befintlig avloppsanläggning ytterligare ca 100 m2, 5*20 m, i direkt
anslutning till framtida infiltrationsyta, se figur 10.
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6
6.1

SLUTSATS
Vattenförsörjning

Vattenbrunnens läge bedöms som lämplig ur ett riskperspektiv och brunnen bedöms klara ett uttag
enligt uppskattat framtida behov.
Den befintliga vattenbehandlingsanläggningen är lämplig men kräver skötsel enligt driftinstruktioner
för att önskad behandlingseffekt ska uppnås. Vid en expansion av Jopikgården ökar dock behovet av
vatten varför anläggning av en reservoar rekommenderas.
Om en ny brunn anläggs inom den aktuella fastigheten så bör denna borras i berg. Dock kan det inte
säkerställas att en ny brunn med tillräcklig kapacitet kan etableras på fastigheten utan att borrning och
kapacitetsbestämning/provpumpning genomförts. Därtill kräver en ny brunn en översyn av
vattenbehandlingsanläggningen som anpassas efter vattenkvaliteten i den nya brunnen.

6.2

Avlopp

Avloppsanläggningen som helhet bedöms i dagsläget inte fungera tillfredsställande och delar av den
behöver ses över. Lämpligheten av anläggningens lokalisering bör också övervägas med hänsyn till de
problem som förekommit.
Slamavskiljaren och det biologiska steget, Ecoboxen, bedöms ha tillräcklig kapacitet för att klara en
expansion av Jopikgårdens anläggningar. Dock bör pumpens kapacitet ses över.
Infiltrationsanläggningen bör ses över då något utlopp inte återfunnits samt då misstanke finns om att
vatten periodvis blir ståendes i området och i anläggningen. Infiltrationsanläggningen bedöms sakna
kapacitet för dagens perioder av hög belastning och bedöms sakna kapacitet för framtida
dimensionerande flöden.
Rekommendationen är att mark reserveras i detaljplanen för en framtida infiltrations/avloppsanläggning, förslagsvis det område som utgörs av gammal ängsmark ca 75-100 m väster om
befintlig reningsanläggning, samt att hela eller delar av reningsanläggningen omlokaliseras till detta
område vid en expansion av Jopikgårdens hotell och konferens.
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