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Sammanfattning
Den 15 juli 2014 uppmättes höga halter Intestinala enterokocker vid Karlslundsbadet i
Bollnäs, 500 cfu/100ml, otjänlighetsgränsen går vid 300 cfu/100ml. Totalt pågick
föroreningen under två månader med återkommande värden över 1000 cfu/100ml, den högsta
uppmätta halten i vattnet var 4100 cfu/100ml för Intestinala enterokocker. Genomgående låg
halterna av E coli under 100 cfu/100ml.
Miljökontoret utreder fortlöpande källan till föroreningen. Undersökningar har gjorts av
kommunala avloppsledningar, enskilda avlopp, lantbruk med gödselbrunnar samt en rigorös
provtagningsregim i Bollnäsströmmarna och biflödet Galvån.
Syftet med detta arbete är att sammanställa alla resultat om inspektioner, provtagningar och
undersökningar som gjorts för att finna källan. Samt att med hjälp av litteraturstudier titta
djupare på egenskaper hos bakterien Intestinala enterokocker.
Litteraturstudien visade att Intestinala enterokocker kan leva i ett flertal habitat utanför
tarmen. Bland annat i strandsand, sediment, jord och i plankton och grönalgen Cladophora
Glomerata.
Grönalgen Cladophora Glomerata har observerats i Bollnäsströmmarna. Då inget
punktutsläpp kunnat identifieras framstår kombinationen med det ovanligt torra och varma
vädret i samband med fekala indikatorbakterier och algen Grönslick värda att tänka över som
alternativ källa. De ovanligt höga vattentemperaturerna och låga vattenståndet kan ha skapat
förutsättningar för algen och därmed bakterierna att tillväxa under sommaren 2014.

Nyckelord: Intestinala enterokocker, kontinuerlig förorening, fekala indikatorbakterier, habitat i
naturen.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Under sommaren 2014 uppmättes oväntat höga halter av fekala indikatorbakterier på
Karlslundsbadet i centrala Bollnäs. Badet är klassat som EU-bad och ligger i en kanalsträcka
avskild från strömfåran i Ljusnan i slutet på Bollnäsströmmarna. Strömmarna är en sträcka
forsar och gjutna spegeldammar nedströmms Dönje Kraftverksdamm i Växsjön. Älven är
reglerad och minimiflödet som släpps denna sträcka sommartid är 10 m3/s (Fortum, 2014).
Vattendjupet är lågt i Bollnäsströmmarna, vid de gjutna betongfundamenten var vattendjupet
under juli-augusti 2014 maximalt 2 dm enligt observation vid provtagningarna.
För att finna källan till föroreningen togs mellan den 15 juli och den 18 september totalt 58
vattenprov i Bollnäsströmmarna av kommunens miljöinspektörer. Det uppmättes kontinuerligt
mycket höga halter Intestinala enterokocker under denna period med återkommande värden
över 1000 cfu/100ml och en uppmätt topp på 4100 cfu/100ml, samtidigt var E coli halterna
låga. Provtagningen har fortsatt regelbundet sedan den 18 september, vid fem standardiserade
provpunkter, men halterna har varit låga under hela vinterhalvåret för
indikatorbakterierna. Den 6 juli 2015 uppmättes återigen höga halter vid ett cfu = colony
forming units,
par av provpunkterna.
I första hand är misstanken vid denna typ av fekal förorening, som pågick
under flera månader, att orsaken är en avloppsläcka. Halterna på 1000
cfu/100ml av Intestinala enterokocker motsvarar utsläpp från ca 140
personer/dygn (se Bilaga 9), andra alternativ är till exempel läckage från
flytgödselbrunnar och spridning från betande djurs avföring.

ett mått på hur
många
bakterieenheter labbet
uppmätt i
vattenprovet.

Längs flera små biflöden uppvisade vattnet en mer väntad bakterieprofil med dominerande E
coli och låg halt Intestinala enterokocker, denna typ av profil är vad som återfinns i ospätt
avloppsvatten.
För att finna läckor har HelsingeVatten inventerat de kommunala avloppsledningarna längs
Bollnäsströmmarna. På den västra sidan följer ledningarna inte konstant älven utan avviker
västerut söder om de översta provpunkterna. Längs älvens östra sida går inga stora
kommunala avloppsledningar i den övre halvan av det förorenade systemet.
De enskilda avlopp som inventerats har inga utsläpp direkt i älven eller i vattenförande dike.

1.1.1 Höga halter Intestinala enterokocker
Badet stängdes då gränsen för otjänligt enligt EU:s badvattendirektiv överstegs, 300
cfu/100ml. Gränsen för tjänligt med anmärkning, den lägre graden, är 100 cfu/100ml för
Intestinala enterokocker (HaV). Vid flera tillfällen och mätpunkter låg provsvaren högt över
gränsvärdena med återkommande värden över 1000 cfu/100ml och en uppmätt topp på 4100
cfu/100ml.

7

Bollnäs Kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Det var mycket låga halter av E coli i älvfåran samtidigt som det var extremt höga värden av
Intestinala enterokocker. Det är inte vad som väntas, E coli har vanligtvis två tredjedelar så
höga halter som Intestinala enterokocker i avloppsvatten. Det speglas också i att gränsvärdena
för otjänligt är >1000 cfu/100 ml för E coli. I de aktuella vattenproverna låg ofta E coli
koncentrationen under 50 cfu/100 ml, vilket är tjänlig nivå.
Det sammantagna resultatet från den aktuella perioden är att:




31 stycken prov var otjänliga, alla med avseende på Intestinala enterokocker, med
halter högt över eller mycket högt över otjänlighetsgränsen på 300 cfu/100ml.
14 stycken prover var tjänliga med anmärkning, här låg halterna Intestinala
enterokocker ofta nära den övre gränsen till otjänligt.
12 stycken provsvar var tjänliga, majoriteten av dessa kom från små biflöden eller
från kraftverksdammen, dessa punkter har inte vid något tillfälle uppvisat förhöjda
halter av de fekala indikatorbakterierna.

Bakteriehalten ökar succesivt nedströms, ofta med toppen vid Betongstationen för att sedan
avta, badplatsen har ofta höga halter under juli och augusti 2014. Söder om badplatsen rinner
älven ut i sjön Varpen, där ansluter tunnelvattnet från Dönje Kraftverk och stor spädning sker.
I sjön har inga värden varit förhöjda under samma period. Den ovanliga situationen inträffade
bara i Bollnäsströmmarna, söder om Växsjön och norr om sjön Varpen.
Diagram 1: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) vid provpunkt
Karlslundsbadplats som linjediagram, observera att det saknas värden för åren 2005-2007.
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1.2 Kort om Intestinala enterokocker
Intestinala enterokocker är en gram-positiv och fakultativt anaerob bakterie(MicrobeWiki).
Fakultativt anaerob innebär att den föredrar att leva under anaeroba förhållanden, men klarar
att överleva även vid syresatta förhållanden. Tillsammans med E coli är Intestinala
enterokocker de så kallade indikatorbakterier som idag används i Europa(HaV, 2014) och
delar av Nordamerika för att indikera fekal förorening (EPA, 2015).
Användningen av dessa bakterier, bygger på att de förekommer i stor mängd i tarmarna hos
människor och andra varmblodiga djur, inklusive fåglar. De har också en tålighetsprofil som
matchar eller överstiger den hos sjukdomsalstrande bakterier så att provtagningen med
säkerhet kan utesluta patogen förekomst (HaV, 2014).
Länge har Intestinala enterokocker ansetts ha mycket svårt att överleva och tillväxa utanför
tarmmiljön. Detta har bland annat baserats på svårigheten i att odla enterokockerna i labbmiljö. De kräver mer avancerad sammansättning av näring för att tillväxa jämfört med andra
bakterier, till exempel E coli. (Byappanahalli et al. 2003) I tarmen är temperaturen konstant
och tillgången på näring betydligt större än i jord och vatten, de är förhållandevis
näringsfattiga miljöer.
Ny forskning har ifrågasatt detta och för att få klarhet i de Intestinala enterokockernas
överlevnadsmöjligheter utanför tarmen gjordes en litteraturstudie för detta projekt. I framför
allt USA har det forskats mycket om Intestinala enterokocker. Där har gjorts studier som visat
att Intestinala enterokocker kan överleva i jord, strandsand (Byappanahalli et al. 2012) och
tillväxa i grönalger (Whitman et al. 2003) och på Nya Zeeland även i dammiljö (Moriarty et
al. 2008). En stor anledning till att det forskats mer på enterokocker i USA är sannolikt
problematiken med VRE – Vancymodin Resistant Enterococci, antibiotikaresistenta
enterokocker. Just dessa bakterier står i USA och globalt för majoriteten av sjukhusrelaterade
infektioner med antibiotikaresistenta bakterier (Lebreton et al. 2014). Enterokocker kan
orsaka urinvägsinfektion, endokardit och sårinfektioner bland annat (MicrobeWiki, 2011).
I jämförelse med E coli så är Intestinala enterokocker tåligare. De tål högre salinitet, varför
den även tidigare använts i marina vatten som indikatorbakterie, bakterien tål också högre pH
betydligt bättre (Ottoson et al. 2006).

1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är att sammanställa alla resultat om inspektioner, provtagningar och
undersökningar som gjorts för att finna källan. Samt att titta djupare på egenskaper hos
bakterien Intestinala enterokocker med hjälp av litteraturstudier och forskning från omvärlden
för att öka förståelsen om var de höga halterna kan komma ifrån.

9

Bollnäs Kommun

Samhällsbyggnadskontoret

2. Spårningsarbetet
Detta kapitel innehåller en översikt över de möjliga föroreningskällor som kommunens
miljökontor undersökt sedan augusti 2014 from till juni 2015.

2.1 Genomförda undersökningar


I ett tidigt skede gjorde kommunens miljöinspektörer en okulär besiktning av
avloppssystemet på tippområdet i Norrborn, en miljöinspektör och personal från
HelsingeVatten gick då en sträcka på Norrborn och observerade avloppsrören via
brunnar, samt statusen på strandkanten längs älven. Inga tecken på utsläpp
observerades (Bilaga 5).



HelsingeVatten har utfört undersökningar i avloppsledningar för att finna eventuella
läckor i deras system. Inga läckor kunde hittas och bedömningen är att den fekala
föroreningen inte orsakats från en kommunal avloppsledningsläcka.
Kontroll av flöden och nivåer i brunnar gjordes i Galvån och på Norrborn. Filmning
invändigt i avloppsrör gjordes vid Tegelmästarvägen och Larsesbäcken. Kontroll av
driftshistorik för avloppspumparna vid Strömkarlen och Varpnäsvägens
avloppspumpstationer genomfördes. Samt kontroll av en breddningsventil på en
spillvattenledning på Ren (Bilaga 5).



Längs Ljusnan/Bollnäsströmmarna och Galvån finns fyra lantbruk som bedömdes vara
aktuella att titta närmare på då de ligger i anslutning till vattendragen. Inspektioner
gjordes på två av lantbruken, inget tydde på att föroreningen skulle komma därifrån.
Samtal genomfördes på telefon med de andra två, det bedömdes då att ingen vidare
inspektion behövdes för att utesluta dessa. Lantbruken längs Galvån kunde också
uteslutas baserat på provresultaten i Galvån, som genomgående visat lägre
koncentrationer av fekala indikatorbakterier än i Ljusnan.



Markanvändning i avrinningsområdet: Närområdet kring Bollnäsströmmarna består av
jordbruks och skogsbruksmark, samt industriområde och ett område med två gamla
tippar. Det finns enskilda fastigheter. Tätorten ligger i slutet av den aktuella sträckan.
De gamla soptipparna ligger under industriområdet och marken rör sig därför mycket.
Platsen är miljöfarlig och en misstanke om att det kunde handla om att en
avloppsledning gått sönder på grund av sättningarna och runnit genom tippen ut i
älven föreslogs. HelsingeVatten filmade därför sina rör invändigt denna sträcka och
inget läckage hittades. En bit upp längs Galvån finns ett sambete för nötkreatur och
prov togs i ån för att se om kontaminering kom därifrån. Efter sambetet steg halten E
coli, men trots identifiering av de fekala indikatorbakterierna i ån, så var halterna
konsekvent för låga för att orsaka de extremt höga halterna i Ljusnan. Bakterieprofilen
med hög halt Intestinala enterokocker och låg halt E coli var dessutom bättre
överensstämmande långt upp i Galvåns system och avvek mer närmare utflödet i
Ljusnan. Angående skogsbruket så finns ingen misstanke att kontamineringen skulle
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komma därifrån. Men vi vet att det sker näringsläckage när avverkning sker, det har
inte undersökts om den fekala föroreningen kommer ifrån skogsbruket.


Observation av en f.d. bäverdamm på ön vid Dönje kraftverksdamm. Misstanke om att
föroreningen kunde komma från det stillastående vattnet i dammen föranledde
inspektion. Dammen ligger otillgängligt och väl framme kunde miljöinspektörerna
konstatera att vattnet under sommaren inte hade anslutning till strömfåran på grund av
det låga vattenståndet. De kontinuerligt höga bakteriehalterna kunde ej fås ifrån
bäverdammen som bara vid höga flöden kunnat kontaminera älven.



Samhällsbyggnadskontoret har i utredningen tagit hjälp av Folkhälsomyndigheten
indirekt för vägledning, samt genomfört provtagningar för typning av
bakteriestammarna hos Folkhälsomyndighetens labb. Man deltar 2015 i ett
råvattenkvalitetsprojekt på Livsmedelsverket och gör provtagningar i älven för deras
räkning. Man har också deltagit i ett projekt för att identifiera Campylobakter i vatten
förorenat av fekalier mot Smittskyddet under 2015. Sedan 2014 har totalt fyra olika
ackrediterade labb använts varav två är myndighetslabb, bland annat för att kunna
utesluta felkällor i analysmetoden.



För att ta in ytterligare uppgifter utfördes inspektioner av fastigheter i närheten av
älven med enskilda avloppsanläggningar. Inspektioner gjordes på de fastigheter där
samhällsbyggnadskontoret saknade kännedom om avloppsanläggning. Flertalet
fastigheter fick underkända avloppsanläggningar vid inspektionen. Inga fastighter
hade direktutsläpp till älven eller mindre vattendrag. De bristfälliga avloppen
bedömdes därför av kommunens miljöinspektörer som osannolika källor till de höga
halterna Intestinala enterokocker. Tabell över inspektioner av enskilda avlopp med
fastighetsbeteckningar finns i Bilaga 4.



Vattenprovtagningar i Ljusnan, Galvån samt fyra små biflöden. Resultaten från dessa
redovisas utförligare i nästa del.

11

Bollnäs Kommun

Samhällsbyggnadskontoret

2.2 Klimat
Sommaren 2014 var en torr och varm sommar med förekomst av lokala störtregn. Hela
Sverige upplevde i slutet av juli en stor värmebölja med temperaturer kring 30°C.
I Karlslundsbadet steg den uppmätta vattentemperaturen till 23,5°C den 24 juli 2014. I tolv
dagar låg vattentemperaturen på över 23°C. Den 4 augusti är den sista temperaturmätningen
på badplatsen är noterad; 23,1°C. Det är mycket ovanligt att vattnet i älven uppnår så höga
temperaturer, särskillt under lång tid (Bilaga 7).
Under tidsperioden 24 juli – 6 augusti faller det nästan inget regn alls:



Vid mätstation Kilafors, 1,6 km nedströms Bollnäs, regnar det totalt 1 mm/dygn vid
ett tillfälle.
Vid mätstation Järvsö, 5 mil uppströms Bollnäs, regnar det den 28 juli 6,2 mm/dygn,
den 29 juli 1,5 mm/dygn och den 1 augusti 0,5 mm/dygn.

Den 4 augusti uppmäts >1000 cfu/100ml på fem provpunkter i närheten av badplatsen. Från
och med den 6 augusti regnar det oftare, men inte mycket (SMHI) (Bilaga 7).
Grundvattennivåerna i Bollnäs kommun sommaren och hösten 2014 var under det normala i
Ljusnans magasin, de små grundvattenmagasinen låg under till mycket under det normala
under samma period (SGU, 2014) (Bilaga 8).

2.3 Alby, Ljungan en liknande situation?
På badplatsen Torsviken i Ljungan uppmättes 2012 och 2013 mycket höga värden Intestinala
enterokocker samtidigt som halterna av E coli var låga. Ungefär samma förhållande >1000,
<50 som i Ljusnan 2014 kunde observeras, proven späddes ej. Ingen utsläppskälla har
identifierats. Fallet är intressant eftersom Ljungan liksom Ljusnan är en reglerad älv, där
älvarna ligger förhållandevis nära varandra och rinner genom liknande miljöer på sin väg mot
havet. Med tanke på likheterna finns stor anledning att följa utvecklingen i Ljungan och se om
de hittar någon förklaring.
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3. Samanställning av provresultaten
För att finna källan till de höga halterna av Intestinala enterokocker togs flera badvattenprover
i hela strömsträckan från Dönje kraftverksdamm till sjön Varpen, inklusive biflöden(Karta1).
Koncentrationen var hög i hela huvudströmfåran och med hjälp av de många provtagningarna
har man kunnat utesluta bland annat att föroreningen kommer från ett antal biflöden.
Efter det inledande arbetet med att lokalisera källan till föroreningen då prover togs på många
olika platser, totalt 28 stycken individuella platser längs älven och biflöden, standardiserades
provtagningen för att kunna övervaka halterna och isolera orsaken.
Karta 1: Översikt över hela det aktuella området med provpunkter i Ljusnan och Galvån.
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Karta 2: Översikt över den norra delen av det aktuella området i Ljusnan. Förstoring utifrån Översikt 1.
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Karta 3: Översikt över den södra delen av det aktuella området i Ljusnan . Förstoring utifrån Översikt 1.
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3.1 Galvån
Galvån är ett biflöde till Ljusnan och rinner från Galvsjön mot sydöst för att ansluta till
Ljusnan i höjd med Röste, strax norr om Bollnäs. Provtagning gjordes i Galvån nedströms
Galvsjön under sommaren 2014, provpunkterna visas i översikt 4 nedan. Utloppet i Ljusnan
mättes vid flera tillfällen (diagram 3)
Karta 4: Översikt över provpunkterna i Galvån. Förstoring utifrån Översikt 1.

I det större biflödet Galvån som ansluter till Ljusnan vid spegeldammen Ovan Exellan
uppvisar förhållandet mellan Intestinala enterokocker och E coli samma mönster som i
Ljusnan, med högre koncentrationer Intestinala enterokocker och lite E coli. Totalt är
koncentrationen för låg för att kunna vara en enskild orsak till de höga bakteriehalterna i
Ljusnan. Dessutom varierar proverna med mer korrelation högre upp i Galvåns system och
mer E coli nedströms i samband med att ån rinner genom betesområden för nötkreatur (se
diagram 2). Vid sammanstrålningen med Ljusnan späds dessutom vattnet från Galvån, platsen
ligger också nedströms Hedlunds, avskilda med en fors och fall, vilket utesluter bakvatten.
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Diagram 2: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna vid 7
provpunkter i Galvån den 12 augusti 2014. Staplarna är ordnade från uppströms till nedströms i fallande
ordning.
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Diagram 3: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna vid fyra
olika tillfällen vid provpunken Galvåns utlopp under augusti 2014. Efter 28/8 togs inga fler prover vid denna
punkt.
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3.2 Fem provpunkter
Fem provplatser valdes ut och där tas fortfarande prover regelbundet för analys. De platserna
är vid Hedlunds, Ovan Exellan, Betongstationen, Ovan tunneln Karlslund och
Karlslundsbadplats.
Karta 5: Översikt över de fem utvalda provpunkterna i Ljusnan.

Vattnet ovan och precis nedan Dönje kraftverksdamm har ej uppvisat fekal kontamination.
Högsta punkten i systemet med förorening i vattnet är provplatsen i slutet på
klumpströmmarna. Här har mycket höga koncentrationer uppmätts vid flera tillfällen (Bilaga
6). Därför valdes Hedlunds ut som lämplig provplats till systematiseringen. Eftersom
koncentrationen alltid varit låg vid Dönje kraftverksdamm togs inga ytterligare prover
uppströms i systemet. Det finns badplatser uppströms i Lottefors, Arbrå och Orbaden där
badvattenprov tas en till ett par gånger på sommaren. Orbaden är en EU-badplats och tas
oftare än så. På dessa platser har inga förhöjda nivåer påträffats, det stärker att föroreningen
börjar i klumpströmmarna nedan kraftverksdammen i Dönje.
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3.3 Utökad provtagning
När resultatet från badvattenprovet som tagits den 15 juli 2014 uppvisade höga bakterie halter
togs enligt rutinerna omprov så snart som möjligt. Omprovet togs den 21 juli och visade också
höga halter Intestinala enterokocker på badplatsen (diagram 4). För att finna källan till
föroreningen började det nu tas fler prover. Den 24 juli togs extra prover uppströms
badplatsen som visade högre halter i Kanalen, proverna här är mestadels tjänliga med
anmärkning (se diagram 5), miljökontoret beslutar ta fler prover för att följa utvecklingen och
försöka spåra källan.

Diagram 4: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) vid provpunkt
Karlslundsbadplats, observera att det saknas värden för åren 2005-2007.
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Diagram 5: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 24 juli 2014.
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Den 28 juli tas ytterligare prover strax uppströms om Karlslundsbadet, halterna visar sig vara
genomgående höga och vid tunneln i kanalen når halterna den övre mätgränsen och överstiger
1000 cfu/100ml (diagram 6).
Omprov tas den 4 augusti och nu överstiger alla prover utom ett den övre mätgränsen (se
diagram 7 nedan). Alla dessa punkter ligger mycket nära varandra, som mest skiljer det några
100 m mellan uppströms och nedströms med flera provpunkter i bredd vid kanalen (se Karta
3). Detta för att spåra en punktkälla som till exempel ett läckande avlopp. Från dessa datum
vet vi inte de exakta halterna i vattnet eftersom proven inte späddes före analys i labbet. Det
görs vanligtvis inte eftersom Intestinala enterokocker ytterst sällan förekommer i så höga
halter.
Det börjar nu också bli tydligt att mönstret med höga halter enterokocker och låga halter E
coli inte är ett mätfel eller en slump. Av någon anledning avviker mönstret i älven konsekvent
från det man förväntar sig. Det är känt att förhållandet mellan E coli och Intestinala
enterokocker i avloppsvatten är det omvända, man kan förvänta sig att enterokockhalten är
cirka en tredjedel av E coli halten. Det är en anledning till att gränserna för otjänlighet ligger
på 300 cfu/100ml för Intestinala enterokocker respektive 1000 cfu/100ml för E coli i
badvatten, det motsvarar samma mängd avloppsvatten (HaV, 2014).
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Diagram 6: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 28 juli 2014.
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Diagram 7: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 4 augusti 2014.
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Fortsatta mätningar gjordes och nya platser uppströms provtogs (se diagram 8). Det kunde
konstateras att föroreningen fanns långt upp i systemet och att provsvaren fortsatt visade det
oväntade mönstret med höga halter Intestinala enterokocker, och låga halter E coli.

Diagram 8: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 7 augusti 2014.
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Den 13 augusti togs en provserie längs Bollnäsströmmarna som skulle visa sig vara den som
gav högsta utslaget hittills. Eftersom halterna enterokocker gång på gång översteg den övre
mätgränsen begärde kommunens miljökontor att labbet skulle späda proverna för att se de
exakta halterna.
När resultatet kom visade det att provplats Betongstationen hade den Intestinala
enterokockhalter på 4100 cfu/100ml. De andra proven som tagits den dagen låg också extremt
högt; 2000, 2500 respektive 3300 cfu/100ml Intestinala enterokocker uppmättes i strömfåran.
(se diagram 9)
Provplats Galvåns utlopp, 180 cfu/100ml Intestinala enterokocker, ligger en bit upp i ån och
det är osannolikt att det blir bakvatten upp från älven. Provplats Dönje Kraftverk saknar
nästan helt bakteriell påverkan med 10 cfu/100ml (se diagram 9). Från detta datum vet vi att
halterna var mycket höga i mellersta till nedre delen av Bollnäsströmmarna. Eftersom det är
oklart var föroreningen först kan uppmätas gjordes fler provtagningar längre uppströms i
älven.
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Diagram 9: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 13 augusti 2014.
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Den 19 augusti tas dubbla serier vattenprov och skickas förutom till ALcontrol som kontoret
använder normalt, också till eurofins labb för kontrollprovtagning. Alla prover den 19 augusti
tas uppströms de tidigare punkterna, men inklusive den tidigare högsta provpunkten i själva
strömfåran. Här ser vi för första gången att halterna är höga i slutet på klumpströmmarna.
I diagram 10 nedan så varierar de uppmätta halterna ganska mycket och ALcontrol och
eurofins resultat skiljer sig konsekvent åt. Eurofins ligger genomgående på ca 40% av
halterna som ALcontrol uppmäter. Ofta handlar det om slumpen, men det är också så att
bedömningen om en koloni är positiv som Intestinala enterokocker kan vara svårtolkad.
Laboranten avgör okulärt vilka prov som gett positivt utslag.
Vi tydligt se att halterna från båda labben ligger på nivåer över gränsen för otjänlighet från
Hedlunds och nedströms. Sannolikt är halten i hela strömfåran ungefär densamma eftersom
det rör sig om ett strömmande vatten med stor omblandning. Skillnaderna i halter bör mest ses
som mätosäkerhet snarare än ett exakt mått på värden vid en specifik punkt och ingen
annanstans. Såvida det inte handlar om lokala kolonier av bakterier med habitat i miljön.
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Diagram 10: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 19 augusti 2014 med kontrollprov skickade till två olika labb för att kunna jämföra
resultatet.
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Prover togs i tre små biflöden trots lågt vattenstånd den 25 augusti 2014, provsvaren visade en
profil med mer E coli än Intestinala enterokocker i två av fallen. I det tredje fallet var halterna
låga (diagram 11).
Den 18 september togs de sista proven med höga värden under 2014, provplats
Betongstationen hade fortfarande halter över 1000 cfu/100ml (se diagram, 12 s.21). Den 29
september var föroreningen borta och halterna låg under 100 cfu/100ml (Bilaga 6).
Från den 29 september 2014 har halterna i älven fortsatt ligga på låga nivåer. Prover har tagits
under höst, vår och vinter, en gång i månaden med uppehåll under januari och februari 2015.
Älven har lågt vinterflöde och när isen låg tjock togs inga prover. Den 6 juli 2015 uppmättes
återigen vid Betongstationen och Ovan Tunneln, Karlslund halter av Intestinala enterokocker
som överskred gränsen för otjänligt. På Karlslundsbadplats låg bakteriehalten Intestinala
enterokocker på tjänligt med anmärkning (diagram 13).
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Diagram 11: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 25 augusti 2014. Alla tre bäckarna avviker från mönstret i älven med höga halter
Intestinala Enterokocker och mycket låga halter E coli, här ser vi ett s.a.s. väntat förhållande.
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Diagram 12: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 18 september 2014, detta är den sista mätningen med höga värden under 2014
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Diagram 13: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) tagna på
olika provpunkter den 6 Juli 2015, detta är den första mätningen med höga värden under 2015
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3.4 Typning
För att få tillsynsvägledning i ärendet kontaktades Folkhälsomyndigheten. I förlängning ledde
detta till att vattenprov skickades till Folkhälsomyndighetens labb för typning. Typning
används för att mer exakt identifiera de bakterier som finns i föroreningen och det kan hjälpa
till att spåra källan. Tyvärr var det mycket lite Intestinala Enterokocker den dagen proverna
togs till Folkhälsomyndigheten och därför är det svårt att dra några entydiga slutsatser(se
diagram 14).
Diagram 14: visar halterna av Intestinala Enterokocker med hjälp av två olika labbmetoder för att beräkna
mängden i vattenprovet. Analysen är gjort av Folkhälsomyndigheten och proverna skickades dit för typning av
bakterierna i provet. Ingen mätning av E coli gjordes vid detta tillfälle.
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Där konstaterades det att utav de bakterier som hittades så handlade det just om Intestinala
Enterokocker (Bilaga 3).
De kolonier som tillväxte bestod av flera olika underarter enterokocker, E.casseliflavus,
E.mundtii, E.durans, E.faecum och E.faecalis (se tabell 1 nedan). Provet som är taget vid
Dönje Kraftverk, där provpunkten ligger i kraftverksdammen, innehöll inga enterokocker och
därför gjordes ingen typning. Övriga provpunkter uppvisar en spridning i vilken specie som
identifierats, men E.casseliflavus förekommer vid alla provpunkter nedströms kraftverket.
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Ovan Exellan, där provpunkten ligger på själva fallet från spegeldammen, återfinns tre
species, bland annat E.mundtii som enligt dagens forskning har habitat i jorden eller växter i
första hand (Byappanahalli et al. 2012). Det kan antyda att det åtminstone vid de låga
nivåerna finns naturliga habitat enterokocker i Bollnäsströmmarna. Även E.casseliflavus
verkar ha en starkare koppling till naturliga habitat, till skillnad från E.faecalis som är en av
de mer humanspecifika och också i högre utsträckning sjukdomsalstrande underarterna
(Lebreton et al. 2014).
Det pågår forskning kring enterokocker, men det är fortfarande en bakterie där det finns
många frågetecken och dess egenskaper och habitat uppdateras ständigt (Byappanahalli et al.
2012) i tabell 2 nedan finns en förteckning över de aktuella underarterna och deras hittills
kända habitat.
Tabell 1: visar förekomst av olika Enterokock-underarter vid typning i Folkhälsomyndighetens labb från
provtagningen den 28 augusti 2014.

E.casseliflavus
Dönje Kraftverk
förekomst
Hedlunds
förekomst
Galvåns utlopp
förekomst
Ovan Exellan
förekomst
Mbron
förekomst
Betongstationen
förekomst
Gamla Campingen
förekomst
Karlslundsbadet

E. mundii
förekomst
-

E. durans
förekomst
förekomst
-

E. faecum
förekomst
-

E. faecalis
förekomst
-

Tabell 2: visar kända habitat för de aktuella underarter Enterokocker som typades av Folkhälsomyndigheten
den 28 augusti 2014, tabellen är hämtad från en större tabell i en sammanställning om Enterokocker i miljön
(Byappanahalli et al. 2012)

Grupp

Species

Kända habitat

Humanpatogen

E. faecalis

E. faecalis

Människor, djur (multipla), växter, insekter

Ja

E. faecium

E. faecium

Människor, djur (multipla), växter, insekter

Ja

E. durans

Människor, djur (multipla), insekter

Ja

E. mundtii

Jord, växter

Ja

E. casseliflavus

Växter, jord, Människor, djur (multipla)

Ja

E. gallinarum
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4. Litteratur
4.1. Lake Michigan
Studien av Rickard L. Whitman et al. ” Occurrence of Escherichia coli and Enterococci in
Cladophora (Chlorophyta) in Nearshore Water and Beach Sand of Lake Michigan”
publicerad 2003, citeras i många studier gjorda efter den. Studien utfördes för att ta reda på
om det finns ett samband mellan badvattenkvaliten och den stora förekomsten av (främst)
makroalgen Cladophora Glomerata, som på svenska heter grönslick, längs Lake Michigans
stränder.
I Lake Michigan hade de länge haft problem med höga halter indikatorbakterier under
sommaren och fick ofta stänga badstränder. Vid många av dessa tillfällen skilde sig
föroreningstillfället från det förväntade. De höga halterna uppstod skilda från avloppsutsläpp,
regn och andra kända föroreningstillfällen, vilka länge antagits vara de ända möjliga
orsakerna till höga halter fekala bakterier i vatten.
Sammantaget fanns det stor anledning att utreda om bakterierna kunde tillväxa i sjön eftersom
mycket tydde på att föroreningen hade ursprung i närområdet.
I studien beskrivs omfattande provtagning och också ett konstruerat tålighetstest där algmattor
soltorkades och förvarades vid 4°C i 6 månader, varefter kraftig tillväxt av indikatorbakterier
kunde visas då vatten återfördes.
Studien visar att Cladophora-mattorna som växer längs stränderna kan vara en viktig källa till
Intestinala enterokocker och E coli i miljön och att de kan påverka riktigheten i vattenkvalitets
provtagningar. Studien använde en referenskultur från underarten E.faecalis för att identifiera
de Intestinala enterokockerna (Whitman et al. 2003).

4.2. Christchurch avloppsreningsverk
I Christcurch på Nya Zeeland hade stadens avloppsreningsverk problem med utsläpp av höga
halter Intestinala enterokocker. Gränsen sommartid låg på 300 cfu/100ml till recipienten och
periodvis mellan 2001-2006 uppmättes halter så höga som 180 000 cfu/100ml. Utsläppet
skedde från den sista i raden av sex stycken oxidationsdammar avsedda för att rena vattnet.
De höga halterna förekom enbart i den sista oxidationsdammen.
Forskarna samlade in omfattande fekalieprov från det vilda djurlivet och från det ingående
avloppsvattnet för att spåra kontamineringskällan och regelbundna prov i oxidationsdammen.
Med hjälp av antibiotikaresistensprofilen, som är väldigt specifik, kunde forskarna visa att det
med största sannolikhet handlade om att de Intestinala enterokockerna levde och tillväxte i
dammen. De härstammade inte från ingående avloppsvatten, fåglar eller andra vilda djur. De
enterokocker som provtogs från dammen uppvisade näst intill identiska
antibiotikaresistensprofiler med varandra, och över flera månader, vilket stöder tillväxt i
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dammen. Denna antibiotikaresistensprofil återfanns inte i något av de prov som från början
misstänktes vara källor.
Vid de tillfällen då halterna av Intestinala enterokocker steg kunde ingen samtidig ökning av
E coli observeras.
Mer än 80 % av de isolat som identifierats som Intestinala enterokocker kunde identifieras
som E.faecalis (Moriarty et al. 2008).

4.3 Enterokocker i Miljön
Studien av Byappanahalli et al. ”Enterococci in the environment” publicerad 2012, är en
genomgripande studie. Den går igenom historiken om släktet, bakteriernas miljötålighet,
kända sekundära habitat och detekteringsmetoder. Den behandlar också ämnet om Intestinala
enterokockers effektivitet som fekala indikatorbakterier.
Kända habitat utanför tarmarna nämns vara:





Växter på land och i vatten.
Sandstrand
Sediment
Jord

Studien ger en tydlig och väl underbyggd bild vad dagens forskning känner till om Intestinala
enterokocker.

4.4 Grönslick (Cladophora Glomerata)
Grönslick, Cladophora Glomerata, är en grönalg som växer i grunda, strömmande vatten.
Den är vanlig i vattendrag och längs kusten i Sverige. Den trivs bäst i sött eller bräckt vatten
och gynnas av näringsrikt vatten. Grönslick är en grönalg och kan därför bara växa i grunt
vatten eftersom den bara kan använda sig av den del av solljuset som inte penetrerar djupt i
vattnet. Algen kan växa fastsatt på klippor och stenbottnar men också lossna och flyta med
vattnet (Naturhistoriska Riksmuseet, 2014).

Bild 1: Flytande Grönslick vid bryggan på Karlslund, fotat den 20 juli 2015.
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5. Diskussion
5.1 Bakterieprofilen
Den stora frågan är, varför blev det höga halter 2014? Om det skulle handla om en naturlig
förekomst, varför har det inte hänt förr? Det kan finnas många anledningar till detta, och för
det första ska det nämnas att år 2004 låg halterna av fekala streptokocker också över 1000
cfu/100ml utan förekomst av E coli. Då avtog det snabbt och i dokumenten från dåvarande
smittskyddsinstitutet konstateras att de inte var av fekalt ursprung. Anledningen att man gick
ifrån gruppen fekala streptokocker, som Intestinala enterokocker ingick i, var just att de kunde
ge utslag på bakterier som förekom naturligt i miljön.
Vi har också tittat på hur mönstret ser ut på badplatserna uppströms i kommunen, och även
om det inte finns några tillfällen de senaste åren med höga halter så kan man se att mönstret
när det gäller bakterieprofilen relativt ofta är att halten Intestinala enterokocker överstiger den
av E coli, även när halterna ligger på tjänlig nivå. Varje enskilt fall har i många år avskrivits
som tillfälligheter eller avvikelser. Ibland med motiveringen att enterokocker kanske lever
längre än E coli efter ett utsläpp. Mycket talar för att det stämmer eftersom enterokockerna är
tåligare.
Men när man tittar på alla siffror sammantaget från hela älvsträckan inom kommunen över en
10 årsperiod och ser detta mönster upprepa sig ofta, så frågar vi oss om det inte handlar om ett
mer naturligt förhållande. Det som alltid hänvisas till som referens är ospätt, orenat
avloppsvatten och relationen mellan E coli och enterokocker i detta. Där överstiger halten E
coli den av enterokocker med ca två tredjedelar. Det vanliga är att när det är mycket
Intestinala enterokocker så är det också mycket E coli.
Det finns ett mönster med koncentrationsökning av bakteriehalterna längs med
Bollnäsströmmarna. Det talar emot ett stort punktutsläpp i den norra delen av strömfåran, och
ger oss antingen alternativet att det sker relativt stora läckage på flera punkter längs med
sträckan, vilket skulle öka koncentrationen, eller tillväxt av bakterien i vattnet.
Provtagningarna i älven har konsekvent uppvisat ett mönster av ökande halter nedströms, med
toppar vid Betongstationen eller Karlslundsbadet.
Intestinala enterokocker är en relativt ny grupp att användas som indikatorbakterie, och när
man läser nyare forskning och omfattande studier om Enterokockerna så inser man att det är
mycket vi inte känner till om denna grupp bakterier. Intestinala enterokocker kan leva och
föröka sig utanför tarmarna på varmblodiga djur och fåglar.
De mönster som upprepas i älven antyder att naturliga habitat av E coli och Intestinala
enterokocker kanske har ett omvänt förhållande där vi alltid kan förvänta oss en större
bakgrundsförekomst av Intestinala enterokocker än av E coli. Detta är en hypotes som det
behöver forskas på och ingenting som det i nuläget finns kunskap om.
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5.2 Förutsättningar i miljön
Intestinala enterokocker kan tillväxa i flertalet olika naturliga substrat och de är tåliga
opportunister som tillväxer när miljön blir för hård för andra bakterier att överleva i.
Mycket tyder på att det inte handlar om ett punktutsläpp av fekalier. Det som varit mest
förvirrande är sambandet med höga temperaturer som observerats. Tarmspecifika bakterier
ska inte tillväxa i vatten och därför avskrevs den möjligheten. Vid närmare studier av
forskning inom området framkom att de fekala indikatorbakterierna kan tillväxa i en multitud
av habitat i naturen. Bland annat i en grönalg, Cladophora Glomerata, som trivs i grunda,
strömmande vatten, och som observerades i Bollnäsströmmarna. Intestinala enterokocker har
även hittats i strandsand, sediment, jord och i plankton.
När det gäller halterna på Karlslunds badplats under 2014 finns det inga bevis för att det
skulle röra sig om en naturlig källa med bakterier som spridits från sitt habitat. Men trots
omfattande genomgångar av de traditionella källorna så har man inte heller lyckats visa på en
punktkälla som släppt ut fekala föroreningar. Möjligheten att det skulle handla om tillfälliga
mätfel utesluts av de stora mängder positiva prov med höga halter Intestinala enterokocker
från olika punkter och olika datum. Mycket av det material som samlats in tyder på en
naturlig källa, men för att veta det med säkerhet så behövs en studie som inriktar sig på
provtagning av de olika kända habitaten för Intestinala enterokocker i och längs älven.
Algen Grönslick, Cladophora Glomerata, tillhandahåller skydd mot UV strålning och
näringsrikt lakvatten som Intestinala enterokocker och E coli kan leva och tillväxa av. En
forskarteori är att när temperaturen stiger, ökar nedbrytningstakten av algerna och mer näring
frigörs så att bakterierna tillväxer. Algen kan även lossna från stenarna och flyta nedströms.
Forsarna i älvfåran är ideala för grönslick att växa i eftersom algen trivs i grunda strömmande
vatten. Den vill också gärna ha näringsrikt vatten, vilket älvvattnet inte är. Miljön som skapas
i de reglerade älvarna utarmar strandzonen och vattendraget blir näringsfattigt. Men algen har
observerats så den näring som finns i älven är tillräcklig.
Teorin att föroreningen skulle spolats ner i älven med regn håller inte eftersom det inte
regnade under de första två veckorna av höga bakteriehalter. Det ska också nämnas att
Bollnäs under 2014 hade ovanligt torr och varm sommar, området har även normalt lite
nederbörd.

5.3 Fekala källor
När halterna steg av enterokocker letade miljöinspektörerna bland alla tänkbara källor.
Avlopp, gödselspridning, djurhållning, fåglar och samband med störtregn. Störtregnsteorin
har återkommande använts för att förklara de oförklarliga nivåer som ibland dyker upp på
badplatser runt om i Sverige.
Det är tydligt att föroreningen inte förekom uppströms Dönje kraftverksdamm, så vi känner
till den definitiva sträckningen. Längs den har relevanta enskilda avlopp inspekterats utan att
finna en punktkälla. Dessutom motsvarar halterna utsläpp från många fler människor än vad
en enskild fastighet ger upphov till.
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De kommunala VA bolaget HelsingeVatten har gjort genomgångar av sina ledningssystem
och pumpfunktioner på delar av sträckorna, där det bedömdes mest relevant. Man kan såklart
fråga sig om det borde göras en genomgång av varenda liten rörledning. Men med
erfarenheten från läckan som uppstod den 4 juli 2015 i sjön Varpen nedströms
Bollnäsströmmarna (alltså ingen påverkan på Karslundsbadplats) kan vi anse att ett stort
utsläpp skulle upptäckts av företaget, sannolikt redan innan badvattenprover gett utslag. De
prov som tagits på Långnäs badplats, knappt 1 km nedströms breddningen som gjordes
uppvisade halter under 300 cfu/100 ml enterokocker och låga halter E coli, som mest vid
provtagningstillfällena. Och då handlar det om ett känt utsläpp i realtid med avloppsvatten
från halva Bollnäs tätort under totalt fem dagar. Men Varpen är en sjö, så spädningen är
betydligt större än i Bollnäsströmmarna uppströms, det är i inloppet till denna sjö som vattnet
från kraftverkstunneln ansluter, flöden i magnituden 170 m3/s.
Andra tänkbara orsaker till de höga bakteriehalterna av Intestinala enterokocker under
sommaren 2014 är gödsel, betande boskap och djurhållning längs älvsträckan. Nya metoder
med flytgödselspridning har börjat användas under senare år. Fördelen med denna metod är
att minska näringsläckaget genom att sprida i växande gröda varpå näringen tas upp istället
för att spolas ner i recipienten med regnvattnet. Den kontinuerliga bakteriehalten som mättes i
Bollnäsströmmarna skulle inte fås av gödselspridning eftersom spridning sker vid ett specifikt
tillfälle, inte kontinuerligt som de provsvar vi såg under augusti 2014.
Det ligger i så fall närmare till hands att det skulle handa om läckage från en gödselbrunn. De
innehåller stora mänger lösa fekalier från nötboskapen. Med tanke på detta gjordes
inventering av de gödselbrunnar som finns i området, totalt fyra stycken varav en inte
används. Ingen av de aktiva gödselbrunnarna bedömdes som någon sannolik källa till
föroreningen.
Generellt är teorin om att förorening skulle ”spolats” ner i älven med regnvatten eller
grundvattnet en som passar med tidigare uppfattningar om hur den här typen av föroreningar
fungerar. Problemet med dessa teorier är att sommaren 2014 inte bara hade få regntillfällen
och ovanligt låga regnmängder, utan att grundvattennivån i området var under och långt under
det normala hela sommaren. Detta berodde på att vårfloden uteblev 2014. Denna typ av
situation motsäger att mängder med förorenat grundvatten kunnat kontaminera älven. Snarare
är det så att vattendraget i denna situation ökar sin infiltration i marken ner till grundvattnet.
Detta är också anledningen till att många av de små biflödena kan uteslutas som källor till
föroreningen, inspektörerna beskriver att prover som togs i små biflöden i princip ”fick med
sten i provflaskan” eftersom vattenståndet var så lågt.
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5.4 Olika mätmetoder
För att hitta orsaken och utesluta mätfel har flera olika metoder och ackrediterade
labboratorium anlitats. Tyvärr har det varit svårt att ta typningsprover när halterna har varit
som högst, de gånger som typning gjorts, så har halterna hamnat på tjänlig nivå. Det har att
göra med fördröjningstiden som blir utav att proverna dels ska skickas långt för analys och att
själva analysen tar ett par dygn innan resultatet blir klart. Det innebär att när prover
rutinmässigt tas på måndag, fås provsvaret på torsdag och då är det för sent på veckan att
skicka nya prover eftersom labbet tar helg, särskilt sommartid är det svårt i och med
semestern. Det leder till att omprov oftast tas sju dagar efter att höga halter uppmäts och då
kan förorening ha återgått till låga nivåer. Hittills har de tillfällen då vi försökt typa därför inte
lyckats ta prov vid höga halter i älven.
Typning gjordes vid ett tillfälle 2014 i slutet av perioden med höga halter Intestinala
enterokocker. Under 2015 har förutsättningarna varit helt omvända från sommaren 2014 med
mycket kallt och regnigt och halterna av Intestinala enterokocker har inte kommit i närheten
av de som uppmättes under sommaren 2014. Vilket försvårat uppföljningen denna sommar.
Med tanke på VRE-situationen runt om i världen kan det finnas anledning att ha
antibiotikaresistensprov i åtanke för framtiden. Klimatet förändras och de antibiotikaresistenta
bakterierna sprids. Om det skulle vara så att habitat av Intestinala enterokocker i älven
identifieras så finns det anledning att undersöka om de är antibiotikaresistenta och att vi i
samhället skapar åtgärder för att förhindra att vi får sådana bakterier i vår natur.

5.5 Rekommendationer
Baserat på studiens resultat och de viktiga moment som uppmärksamats under studiens gång
vill jag ge följande rekomendationer:








Håll fast vid de fem provpunkterna som tagits hittills. Mät alltid vattentemperatur.
Notera avvikelser från det normala och förändringar i vattendjupet. Detta är mycket
viktigt ur forskningssynpunkt och för att kunna göra systematiska bedömningar där
man kan utnyttja alla data.
Typning bör tas så snart höga halter uppmäts. Typning är avgörande för att spåra
kontaminationen.
Undersök utbredningen av grönslick i Bollnäsströmmarna.
Ta odlingsprov på de habitat av alger som observerats vid betongstationen och
klumpströmmarna. Finns det habitat av fekala indikatorbakterier i algerna?
Vidare åtgärder kan vara att ta sedimentprov om algerna ej är källan.
Inventeringen av avlopp i anslutning till älven bör färdigställas.
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Bilagor:
Bilaga 1. Observation av Grönslick i Bollnäsströmmarna
Observationen gjordes den 29/6 i samband med vattenkvalitetsprovtagningar i Bollnäsströmmarna,
de gjordes på förmiddagen, det var lite lägre vattenstånd än vanligt.
Hedlunds
Gott om grönslick på bottnen, bottnen var små-stenig, diameter ca 10 cm, vattendjup 15-20 cm.
Ovan Exellan
Flera olika vattenväxter observerades, stark ström, grönslick på stenblocken vid stranden och på det
gjutna betongfallet.
Betongstationen
Grönslick observerades på stenar normalt under/strax under vattenytan, ca 50-70 % täckning av
bottnen uppskattningsvis.
Ovan tunneln, Karslund
Vattnet leds in från spegeldammen, ca 3 m djup, mkt grönslick på klipporna i fallet och forsen kunde
observeras nedströms.
Karlslundsbadplats
Grönslick förekommer under ingående och utgående vattenfall, I själva badet är det sandbotten och
för djupt för algen som föredrar att växa nära ytan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den 13/7 2015: mycket högt vattenstånd pga. av regnen och att en turbin ar avstängd för lagning.
Den 20/7 2015: Normalt vattenstånd, men ingen grönslick växer längre på stenarna. Hypotes om att
de spolats bort/dött från avsaknaden solljus av rätt frekvens pga. vattendjupet. Grönslick kan enbart
leva vid ytan eftersom den enbart kan tillgodogöra sig frekvenser som inte penetrerar djupt. Vid
Karlslundsbadplats observerades grönslick under bryggorna, se bild 1 s.28.
Både 13e och 20e talade vi med boende som upplyste oss om att det förra året börjat växa vad som
lät på beskrivningen som grönslick i Klumpströmmarna. I år var det mer och tidigare än någonsin,
boende tog upp detta självmant den 13, det var inget vi kände till innan. Enligt hen har de bott där i
10 år och inte observerat detta innan.
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Bilaga 2. Tabeller, Orginaldata vattenprov
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Bilaga 3. Typning Intestinala enterokocker,
Folkhälsomyndigheten
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Bilaga 4. Tabell över inventering av enskilda
avloppsanläggningar
Sedan inventeringen påbörjades 2014 har vissa fastigheter tillkommit och vissa fastigheter åtgärdats.
Enskilda avlopp, Inventerade, Röste/Röstebo 2014/2015
BORN 1:2
U
BORN 2:25
U
BORN 5:38
Ok
BORN 5:41
Ok
REN 28:3
U
REN 5:110
Ok
REN 6:16
U
REN 637
U
REN 9:1
Åtgärdad
RÖDINSTORP 1:1
U
RÖSTE 16:24
U
RÖSTE 4:19
U
RÖSTEBO 1:40
U
RÖSTEBO 1:42
U
RÖSTEBO 1:44
U
RÖSTEBO 1:45
U
RÖSTEBO 1:47
Ok
RÖSTEBO 2:15
U
REN 3:63
Ej inventerad
REN 6:5
Ej inventerad
RÖSTEBO 1:14
Ej inventerad
RÖSTEBO 1:5
Ej inventerad
RÖSTEBO 1:7
Ej inventerad
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Bilaga 5. Kartor från HelsingeVatten över utförda
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undersökningar
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Bilaga 6. Diagram över enskilda provpunkter
Diagram 15: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) vid
provpunkt Gamla Campingen, prover tas ej här sedan augusti 2014.
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10

10

10 10

0

Diagram 16: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) vid
provpunkt Mbron, prover tas ej här sedan augusti 2014.

Mbron, Ljusnan
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Diagram 17: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd), halterna
överstiger vid tre tillfällen otjänlighetsgränsen med en toppnotering på 1100 cfu/100ml. Hedlunds är en av de
punkter som tas kontinuerligt sedan augusti 2014.

Hedlunds, Ljusnan
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Diagram 18: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) vid
provpunkt Ovan Exellan, en av de punkter som tas kontinuerligt sedan augusti 2014. Vattenprovet tas i fallet
från spegeldammen
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Diagram 19: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) vid
provpunkt Betongstationen, en av de punkter som tas kontinuerligt sedan augusti 2014. Provplatsen är längs en
fors med grova stenblock. Värdet 4100 cfu/100ml är det högsta värde som uppmäts, då spädning begärdes. Det
går inte att utesluta att halterna varit högre vid andra punkter och tillfällen, men ospädda prov visar då >1000
cfu/100ml, vi vet dock inte hur mycket mer.
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Diagram 20: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd) vid
provpunkt Ovan tunneln, Karlslund, en av de punkter som tas kontinuerligt sedan augusti 2014. Vattenprovet tas
innan fallet från spegeldammen med hjälp av sänke från en bro ca 2 m ovan vattenytan.
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Diagram 21: visar halt av fekala indikatorbakterier, Intestinala Enterokocker (blå) och E coli (röd), exempel på
de fem punkter som tas kontinuerligt, här ifrån den 22 juni 2015.

cfu/100ml

Ljusnan 2015-06-22
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

50 50

50 50

70 50

50 50

50 50

konc. Intestinala
enterokocker
[cfu/100ml]

48

Bollnäs Kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 7. Nederbörd och temperaturer sommaren 2014
Diagram 22: visar badvattentemperaturer från 2004 till 2014 på Karlslundsbadplats.
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Diagram 23: Nederbördstillfällen vid närmaste uppströmsmätstation Simeå, data från SMHI.
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Diagram 24 Nederbördstillfällen vid närmaste nedströmsmätstation Kilafors, data från SMHI.
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Juni 2014
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Bilaga 8. Grundvattensituationen sommaren 2014
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