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Abstract
In Sweden there is 270 000 wells in use of permanent residences, which carry the full 
responsibility of performing quality control of their own water.

The Swedish Radiation Safety Authority, SSM, and the Geological Survey of Sweden, SGU, 
mapped naturally encountered radioactive substances and other substances in drinking water 
in drilled wells. The investigation showed that there is a higher risk of finding increased 
amount of naturally radioactive substances around the area of the lake Siljan in Dalarna i 
Sweden. In order to make a successful radiation dose estimation, a map out of polonium-210 
concentration is necessary, which was only taken under consideration for a few samples in 
that investigation.

A cooperation between SSM and The Royal Institute of Technology (KTH) was initiated 
through this master thesis, with the objective to follow up the previous investigation and to 
find out what actions has been made in favor of the quality of the drinking water. Since a lot 
of communication is required before, under and after sample taking, a vital part of the thesis is 
maintaining a good relation with the owner of the wells. The communication has to take place 
in a professional fashion meanwhile the level of discussion has to be adapted to the receiver 
without compromising the details of the investigation.

To be able to perform the research, an letter with procedural information of the sample taking 
was sent out. The consecutive conversations was kept by phone. Positive response was 
received from 21 out of 34 recipients. In addition one extra well investigation was requested. 
In total 28 samples was taken from 22 wells by me at the residence of the owners. Five of the 
wells samples was taken both with and without water purifier. From one of the wells two 
samples was taken from different facilities with separate outflows. Questions arose during the 
sample taking about result reporting, interventions, health risks and the nuclear disaster in 
Fukushima in Japan which took place at that moment.

The result showed an increase of naturally radioactive substances, especially radon and 
uranium, in multiple wells. Increased amount of metals are more rare. Since the last 
investigation, three well owners did change to municipal water and five acquired a water 
purifier. The result of the analysis shows that some water purifiers effectively filters the water 
from radioactive substances, while others do not.

Conclusions of increased occurrence of one substance does not conduce and increment of 
another substance, even if some correlation might be justified. The research also shows that 
increased substances of adjacent wells does not have a correlation. 
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Sammanfattning
I Sverige finns 270 000 bergsborrade brunnar som används av permanentboende och det är 
upp till varje enskild brunnsägare att kontrollera vattenkvalitén i sin egen brunn. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Sveriges geologiska undersökning, SGU, gjorde 2001-
2006 en kartläggning av naturligt förekommande radioaktiva ämnen och andra ämnen i 
dricksvatten från bergborrade brunnar. Resultatet från den undersökningen visade bl.a. att 
risken för förhöjda halter av naturligt förekommande radioaktiva ämnen kan förekomma runt 
Siljansringen i Dalarna. För en korrekt stråldosuppskattning behöver man också kartlägga 
halterna av polonium-210, vilket endast gjordes för ett fåtal prover i den undersökningen. 

SSM och Kungliga Tekniska högskolan, KTH,  inledde 2011 ett samarbete i form av det här 
examensarbetet för att följa upp och kartlägga naturlig förekommande radioaktiva ämnen 
kring Siljansringen samt undersöka vilka åtgärder som gjorts sedan dess. En viktig del av 
arbetet handlar om god kommunikation, då personlig kontakt med brunnsägarna både innan, 
vid och efter provtagning ingår. Vid samtalen med brunnsägarna är det viktigt att man är 
professionell och visar att man har goda kunskaper om undersökningens innehåll och att man 
samtalar på en nivå som är begriplig för mottagaren.

För att kontakta brunnsägarna skickades informationsbrev ut till 34 adresser, varav 21 stycken 
tackade ja till att delta i undersökningen. En brunn tillkom efter förfrågan. Kontakt fördes 
sedan via telefon fram till provtagningen. Provtagningen utfördes av mig hemma hos 
brunnsägarna. Totalt togs 28 prover från 22 bergborrade brunnar. Från fem brunnar togs 
prover både före och efter vattenreningsutrusning och från en brunn togs prover från två olika 
kranar som var placerade i olika fastigheter. Frågor som uppkom under provtagningen 
handlade om resultatredovisning, åtgärder, hälsorisker och om kärnkraftverksolyckan i 
Fukushima som inträffade samtidigt som den här undersökning utfördes.

Analysresultaten visar att det förekommer förhöjda halter av naturligt radioaktiva ämnen, 
speciellt radon och uran, i flera fall av de utvalda brunnarna. Förhöjda halter av metaller är 
inte lika vanligt. Från föregående undersökning hade tre brunnsägare bytt till kommunalt 
vatten och fem brunnsägare installerat vattenreningsutrustning. Analysresultaten visar att det 
finns vattenreningsutrustning som effektivt reducerar radioaktiva ämnen, men att det också 
finns filter som är mindre lämpliga att använda vid radioaktiva ämnen i vattnet.

Har man förhöjd halt av ett naturligt radioaktivt ämne behöver det inte betyda att man har 
förhöjda halter av andra naturliga radioaktiva ämnen, även om man kan ana ett visst samband. 
Den här undersökningen visade också att även om grannen har höga halter av radioaktiva 
ämnen i sin brunn betyder det inte att en närliggande brunn har förhöjda halter.
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1. Inledning
Vatten är vårt viktigaste livsmedel, men också det livsmedel som vi tar som mest för givet. Vattnets 
kvalité och innehåll beror på omgivningens geologi och människans påverkan på omgivningen. 
Grundvattnet kan förorenas med metaller från läckage och avrinning från deponier, avlopp och 
industrier, gödselmedel och bekämpningsmedel, alger och bakterier eller ämnen som uran och 
radon, vilka finns naturligt i berggrunden. För att bedöma dricksvattenkvaliteten finns både 
hälsobaserade, estetiska och tekniska gräns- och riktvärden från Livsmedelsverket och 
Socialstyrelsen. 

Naturligt förekommande radioaktiva ämnen och metaller finns i varierande halter i dricksvatten från 
privata brunnar. Undersökningar visar att förhöjda halter av radon kan förekomma om man hämtar 
sitt vatten från brunnar som är borrade i urberget, främst i berg med uranrika graniter, vulkaniter 
eller pegmatiter. Uran och radon förekommer ofta med förhöjda halter i samma geologiska 
områden, men inte nödvändigtvis i samma brunnar. Kunskapen om naturligt radioaktiva ämnen och 
metaller i dricksvatten i Sverige är begränsad då det hittills endast några få studier har genomförts.

Den hittills största nationella kartläggningen av dricksvatten från enskilda brunnar gjordes 2001-
2006 av SSM, (tidigare Statens strålskyddsinstitut, SSI) och SGU. Den undersökningen visade att 
flera områden i Sverige har förhöjda halter av naturligt radioaktiv ämnen. Siljansringen i Dalarna är 
ett sådant område. Siljansringen utgör ett unikt geologiskt område efter att en meteorit slog ner för 
360 miljoner år sedan varvid berggrunden vändes eller ställdes på högkant. Urberget består 
mestadels av vulkaniter och graniter med förhöjd uranhalt, vilket ger de förhöjda halterna av 
naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvattnet. 

Många hushåll runt Siljansringen i Dalarna hämtar sitt vatten från bergborrade brunnar och det är 
upp till varje enskild brunnsägare att kontrollera sitt vatten. Socialstyrelsen ger ut allmänna råd och 
försiktighetsmått för dricksvatten från privata brunnar, där rikt- och gränsvärden finns för radon och 
metaller som kan förekomma i dricksvattnet. 

Den här undersökningen har genomförts under våren 2011 i samarbete med SSM och KTH och 
målet är att få en uppfattning av förekomsten av naturligt radioaktiva ämnen och metaller i 
dricksvatten i områden med hög uranhalt i berggrunden och resultatet kommer användas av SSM i 
framtida studier.

Undersökningens innehåller även en pedagogisk och kommunikativ del, där det ingår
informationsspridning, personligt kontakt med privatpersoner, provtagning hemma hos 
privatpersonerna och utskick av resultat.
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2. Syfte och frågeställning
Syftet med det här examensarbetet från SSM:s sida är att göra en undersökning innehållande 
kontakt med privatpersoner, provtagning, uppföljning och analys av dricksvatten från enskilda 
bergborrade brunnar i Siljansringen. Resultatet och stråldosberäkningar kommer användas av 
SSM i andra projekt. Syftet med provtagningen är också att testa en ny screeningmetod för att 
kunna beräkna stråldoser från polonium-210 där resultatet senare kommer användas av SSM. 
SSM vill också att det utformas en arbetsrutin för provtagning av radon i fält som kan 
användas i framtida undersökningar.

Följande frågeställningar har undersökningen utgått ifrån:
• Vilka halter av naturligt förekommande radioaktiva ämnen och metaller finns i de 

utvalda brunnarna runt Siljansringen och hur ser spridningen ut?
• Finns det något samband mellan parametrarna?
• Har det skett någon förändring av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i 

dricksvattnet och vilka åtgärder har gjorts av brunnsägarna sedan föregående 
undersökning som gjordes av SSM och SGU mellan 2001 - 2006? 

En stor del av detta examensarbete handlar om personlig kontakt i samband med provtagning 
och informationsflöde till privatpersonerna. Detta utgör den pedagogiska delen av mitt arbete, 
och syftet med det är att få en uppfattning av hur information bör ske i sådana 
undersökningar, vilka reaktioner man får från privatpersonerna och hur man ska hantera de 
situationer som uppkommer när man möter privatpersoner ute i fält.  
Följande frågeställningar har den pedagogiska och kommunikativa delen av arbetet utgått 
ifrån:

• Hur bör/kan information till privatpersoner se ut?
• Vilka frågor har privatpersoner kring undersökningen, provtagningen och resultat?
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3. Bakgrund

3.1 Radioaktivitet och andra viktiga begrepp
Radioaktivitet uppstår då en atomkärna är instabil och spontant sönderfaller. Atomkärnan har 
för hög energi, som gör att den sänder ut strålning för att minska sin energi. När strålkällans 
styrka ska beskrivas använder man begreppet aktivitet. Aktivitet mäter sönderfallshastigheten 
och mäts i enheten Becquerel [Bq], där en Becquerel motsvarar ett sönderfall per sekund. 
Den strålning som sänds ut vid sönderfall kan vara alfa- (α), beta- (β) eller gammastrålning 
(γ)) (Falk m.fl, 2004)

Alfastrålning har hög energi men kort räckvidd. Hudens hornlager stoppar alfastrålning och 
de kan därför inte tränga in genom huden. Intar eller andas man in alfastrålande ämnen är de 
dock farliga, då de kan skada levande celler inne i kroppen.
Betastrålning består av elektroner och/eller positroner. Betastrålning kan stoppas med t.ex. 
aluminium.
Gammastrålning har lång räckvidd och består av fotoner. Dess intensitet dämpas vid passage 
genom t.ex. bly eller betong.

Ett ämnes halveringstid är den tid som det tar för en given mängd av ett radioaktivt 
grundämne att sönderfalla till hälften. Alla ämnen har en specifik halveringstid, t.ex. uran-238 
har en halveringstid på 4,5 miljarder år medan radon-222 har en halveringstid på 3,8 dygn. 
(Skeppström, 2011-02-08; SSI Rapport 2008:15)

Absorberad dos är den energi per viktsenhet som den bestrålade kroppen tar upp. Enheten är 
Gray (Gy) där 1 Gy=1 joule/kg kroppsvävnad. Absorberad dos tar inte hänsyn till hur farlig 
eller skadlig stråldosen är för människan. (Falk m.fl, 2004)

Effektiv dos, även kallad stråldos, används för att uppskatta vilken biologisk verkan 
joniserande strålning har på människokroppen. Enheten för effektiv stråldos är sievert (Sv).

Total Indikativ Dos, TID, är ett mått på summan av stråldoserna från både artificiella och 
naturligt radioaktiva ämnen i dricksvattnet, förutom radon och dess sönderfallsprodukter, samt 
kalium-40 och tritium. Gränsvärdet för TID bestäms av EU:s dricksvattendirektiv, 98/83/EC 
och Statens livsmedelsverks föreskrifter, och är 0,1 mSv/år.(SSI Rapport 2008:15)

3.1.1 Radioaktivitet i dricksvatten
De radioaktiva ämnen som finns i dricksvatten är naturligt förekommande eller konstgjorda. 
Den här rapporten kommer enbart fokusera på naturligt förekommande radioaktiva ämnen. 
Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvattnet kommer från marken eller berget 
och den största delen kommer från uran + sönderfallsprodukter, torium + sönderfallsprodukter 
och kalium. Dessa radioaktiva ämnen har oftast långa halveringstider och kan därför lagras i 
kroppen och bestråla organen under en längre tid. De radioaktiva ämnen som studerats i den 
här rapporten kommer från urans sönderfallskedja. (Skeppström, 2011-02-08; Falk m.fl, 2004)
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Ämne Strålslag Halveringstid Övrigt
Uran-238 α 4,5 * 109 År
Torium-234 β 24,1 Dygn
Protakrinium-234 β 1,17 Min
Uran-234 α 24550 År
Torium-230 α 75380 År
Radium-226 α 1620 År
Radon-222 α 3,823 Dygn
Polonium-218 α 3,11 Min Kortlivade 

radondöttrar
Bly-214 β,γ 26,8 Min Kortlivade 

radondöttrar
Vismut-214 β,γ 19,9 Min Kortlivade 

radondöttrar
Polonium-214 α 1,6 * 10-4 Sek Kortlivade 

radondöttrar
Bly-210 β 22,3 År Långlivade 

radondöttrar
Vismut-210 β 5,01 Dygn Långlivade 

radondöttrar
Polonium-210 α 138, 4 Dygn Långlivade 

radondöttrar
Bly-206 Stabil
Tabell 1: Urans sönderfallskedja (Skeppström, 2011-02-08)

3.2 Gräns- och riktvärden
Gräns- och riktvärden för radioaktiva ämnen och för metaller i dricksvattnet finns för att 
stråldosen inte ska bli för hög och för att minska giftiga ämnen i dricksvattnet. Enligt EUs 
direktiv 98/83/EC ska varje medlemsland övervaka halterna av naturliga radioaktiva ämnen i 
dricksvattnet. Ansvariga myndigheter för föreskrifter gällande dricksvatten i Sverige är 
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. WHO:s ”guidelines for drinking water quality” har 
används som utgångspunkt för flera parametrars rikt- och gränsvärden. (SSI Rapport 2008:15; 
Mjönes, 2011-02-08; Löwenhielm, 2011-02-08)

3.2.1 Bedömning av vattnets tjänlighet
Rikt- och gränsvärden hör ihop med bedömningen av vattnet med utlåtande ”tjänligt”, 
”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Om dricksvattnet är tjänligt är värden för alla 
parametrar som ingår i dricksvattnet under dess gräns- och riktvärde.

3.2.1.1 ”Tjänligt med anmärkning”
Dricksvattnet kan få bedömningen ”tjänligt med anmärkning” på hälsomässiga, tekniska eller 
estetiska grunder. Hälsomässiga grunder kan vara närvaro av mikroorganismer och att ett eller 
flera ämnen finns i förhöjda halter. Estetiska grunder kan vara dålig lukt och smak, grumligt 
och färg. Tekniska grunder kan vara korrosion, slambildning, utfällningar och igensättningar. 
”Tjänligt med anmärkning” innebär att dricksvattnet innehåller något förhöjda halter av ett 
eller flera ämnen, men som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker  
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3.2.1.2 ”Otjänligt”
Alla gräns- och riktvärden för otjänligt är direkt eller indirekt hälsomässigt grundande. Direkt 
grundande är när parametern är skadlig och indirekt är när parametern indikerar en 
oacceptabel risk för oönskade ämnen. Otjänligt innebär alltså att vattnet inte bör användas till 
dryck eller matlagning då hälsorisker föreligger. (Socialstyrelsen, 2006)

3.2.2 Allmän vattenförsörjning
Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30 och 2005:10) gäller för 
vattenverk som försörjer mer än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3 vatten per 
dygn, och för mindre anläggningar om de används i kommersiell och offentlig verksamhet. 
Offentlig verksamhet är om allmänheten har tillträde eller om verksamheten drivs av statlig 
eller kommunal förvaltning. Kommersiell verksamhet är där det utgår ersättning för 
tillhandahållandet av dricksvatten eller liknande som t.ex. restauranger eller 
livsmedelsindustrier. Kommunerna har tillsyn av vatten som innefattar livsmedelsverkets 
dricksvattenföreskrifter. Gränsvärden är baserade på TID utifrån EU:s dricksvattendirektiv.
(SSM, 2009; SSI Raport 2008:15; Mjönes, 2011-02-08)

3.2.3 Enskild vattenförsörjning
För mindre anläggningar och privata brunnar som inte faller under livsmedelsverkets 
dricksvattenföreskrifter är det Socialstyrelsen som ger råd genom Allmänna råd - 
försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17 och 2005:20). Allmänna råd är 
rekommendationer och inte krav. Tillsyn och kontroll av enskilda mindre vattentäkter 
förekommer inte, utan det är fastighetsägarens eget ansvar att kontrollera drift, skötsel, 
eventuella åtgärder och i vilken utsträckning som provtagningen utförs. Kommunens nämnd 
som har hand om miljö- och hälsoskyddet har ansvar för tillsynen av hälsoskyddet för 
enskilda och mindre anläggningar. Det innebär att de kan kräva åtgärder om 
dricksvattenkvalitén anses vara en fara för människors hälsa. (Löwenhielm, 2011-02-08; SSI 
Rapport 2008:15, Mjönes, 2011-02-11)
Den här rapporten fokuserar på enskilda bergborrade brunnar som faller under 
Socialstyrelsens allmänna råd.

3.2.4 Radon-222
För enskilda brunnar ger Socialstyrelsen rådet att inte använda dricksvattnet om radonhalten 
överstiger 1000 Bq/l, då räknas det som otjänligt. Har man över 1000 Bq/l rekommenderas att 
åtgärda vattnet så att radonhalten reduceras. (SSM, 2009)

3.2.5 Uran
För uran är det inte främst radioaktiviteten som avgör rekommendationen och riktvärdet, utan 
det är den kemiska toxiciteten. Riktvärdet som Socialstyrelsen och Livsmedelsverket ger 
ligger på 15 μg/l, vilket också följer WHO:s rekommendation för uran. (SSI Rapport 2008:15; 
Andersson, 2011-02-08)

3.2.6 Polonium-210
Polonium-210, Po-210, har en rekommendation på 0,1 Bq/l.
Man tror att denna nuklid bidrar till höga stråldoser från dricksvatten i bergborrade brunnar 
där det förkommer höga halter av radon. (SSI Rapport 2008:15)

3.2.7 TID och Nordiska rekommendationer
Gränsvärdet för TID ligger på 0,1 mSv/år för allmänt vatten. Det finns inget krav på kontroll 
av TID då man inte har en fullständig plan hur analyserna ska utföras. (Mjönes, 2011-02-08) 
För privata brunnar finns inga rekommendationer för TID från Socialstyrelsen. (SSI Rapport 
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2008:15) De ämnen som inte ingår i TID, som t.ex. radon, bidrar också till den stråldos som 
man utsätts för vid intag av dricksvatten. Därför rekommenderar de nordiska 
strålsäkerhetsmyndigheterna i Naturally Occurring Radioactivity in the Nordic Countries –  
Recommendations från 2000 att den sammanlagda stråldosen från långlivade radionuklider i 
dricksvatten inte ska vara högre än 1 mSv/år. 

Ämne Tjänligt med 
anmärkning

Otjänligt Anmärkning

Radon-222 1000 Bq/l Risk för hälsoeffekter. Vattnet bör inte användas 
till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk 
för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig 
luft, t.ex. vid duschning. Radon från vatten kan 
tillsammans med radon från mark och 
byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. 
I en enskild fastighet kan halten minskas genom 
kraftig luftning i radonavskiljare eller med andra 
metoder. För att undvika höjningar av 
radonhalten inomhus måste avgående gas ledas 
bort från bostaden.

Uran 15 μg/l Kan förekomma naturligt i grundvatten.

Tabell 2: Från Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten.

Parameter/Ämne Tjänligt med 
anmärkning

Otjänligt Kommentar

Sammanlagda 
Stråldosen

1 mSv/år

TID 0,1 mSv/år Tritium, kalium-40 samt 
radon och dess sönderfalls-
produkter ingår inte i total 
indikativ dos.

Radium-226 0,5 Bq/l Respektive värde ger en 
stråldos på 0,1 mSv/år

Po-210 0,1 Bq/l

Uran 3 Bq/l
100 μg/l

Tabell 3: Från Livsmedelsverket och Naturally Occurring Radioactivity in the Nordic 
Countries – Recommendations från 2000
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3.2.8 Metaller
I tabellen nedan visas Socialstyrelsens riktvärden för metaller i dricksvatten från enskilda 
brunnar
Ämnen Tjänligt med 

anmärkning
Otjänligt Kommentar

Aluminium 0,5 mg/l Kan i grundvatten indikera aluminiumutlösning 
från marken på grund av surt vatten (pH < 5,5). 
Kan medföra slambildning i distributions-
anläggningen.

Bly 10μg/l Orsaken är ofta korrosion av blyhaltiga material i 
äldre fastighetsinstallationer. Kan också vara en 
indikation på påverkan från industri-utsläpp, 
deponi o. dyl. Risk för kroniska hälsoeffekter vid 
långvarigt intag, särskilt hos små barn. Vattnet 
bör inte användas till dryck eller 
livsmedelshantering.

Järn 0,5 mg/l Medför utfällningar, missfärgning och smak. 
Kan medföra dålig lukt. Risk för skador på 
textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa 
vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre 
som högre halter än vad riktvärdet anger.

Kalcium 100 mg/l Mellan 20 och 60 mg/l minskar korrosions-
risken i distributionsanläggningen. 

Kalium 12 mg/l Kan i brunnsvatten indikera påverkan från 
förorening. Kan även ha naturligt geologiskt 
betingat ursprung

Koppar 0,2 mg/l 2 mg/l Tjänligt med anmärkning: Orsakat av 
korrosion på kopparledningar. Risk för miss-
färgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt).
Otjänligt: Ev. risk för diarréer, särskilt hos 
känsliga småbarn. Estetiska och tekniska 
olägenheter som ovan. Vattnet (kallvatten) bör 
spolas någon minut innan det används till dryck 
och matlagning, särskilt vid beredning av 
barnmat, efter längre tids stillestånd samt vid nya 
installationer.

Magnesium 30 mg/l Risk för smakförändringar.

Mangan 0,3 mg/l Kan i vattenledningar bilda utfällningar, som när 
de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk för 
skador på textilier vid tvätt.

Natrium 100 mg/l
200 mg/l (vid 
jonbytare)

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller 
havsvatten. Kan även orsakas genom avhärdning 
genom jonbyte med natrium.

pH <6,5 10,5 Tjänligt med anmärkning: Låga pH-värden 
medför risk för korrosion på ledningar som kan 
leda till ökade metallhalter i dricksvatten. Kan 
indikera påverkan av ytvatten eller ytligt 
grundvatten. pH-värdet bör ligga inom intervallet 
6,5–9,0.
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Otjänlig: Troligen orsakat av överdosering av 
alkaliskt medel eller utlösning av kalk från 
cementbelagda ledningar. Risk för skador på 
ögon och slemhinnor. Vattnet kan inte användas 
som dricksvatten.

Konduktivite
t (mS/m)

Är ett mått på vattnets totala salthalt 
(ledningsförmåga). Höga 
värden (> 70 mS/m) kan indikera höga 
kloridvärden.

Tabell 4: Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten.

3.3 Geologins betydelse för radioaktivitet och metaller i dricksvattnet
Dricksvattnets kemi från bergborrade brunnar beror på hur närliggande geologin ser ut. Den 
kemiska sammansättningen beror på från vilka berg- och jordarter vattnet har sitt ursprung.
(SSI Rapport 2008:15) Vatten transporteras i sprickor till brunnarna från berggrunden och 
beroende på bergart så kommer vattnets kemi vara olika. Vittring (sönderdelning av mineral) 
och jonbyte (utbyte med berggrund eller jord) är orsaken till att det finns olika ämnen i 
grundvattnet. Vittring och jonbyte påverkas av pH, mark- och grundvattenflöde, temperatur, 
specifik yta och vittringsbenägenhet. Sur geologi ger snabbare vittring och jonbyte. 
(Karlhager, 2011-02-08)

3.3.1 Radioaktiva ämnen

3.3.1.1 Radioaktiva ämnen i berg- och jordarter
Både uran och radium finns naturligt i många bergarter, med varierande halter. Bergarterna 
delas vanligen in i fyra huvudgrupper: magmatiska bergarter, sedimentära bergarter, 
metamorfa bergarter och meteoriter. 

• Magmatiska bergarter bildas från stelnad magmakropp. Sura magmatiska bergarter 
som pegmatit och granit kan innehålla höga halter av uran. Basiter är basiska 
magmatiska bergarter och de är inte förknippade med uran. 

• Sedimentära bergarter har bildats genom biokemiska processer eller genom 
sedimentation av vittringsprodukter och har i allmänhet låga halter av radioaktiva 
ämnen. Ett undantag är alunskiffer som har mycket höga halter av uran. Vatten från 
alunskiffer används inte till fastigheter då vattenkvalitén anses vara för dålig.

• Metamorfa bergarter bildas då de två ovanstående bergarter utsätts för högt tryck och 
hög temperatur. Gnejs är en metamorf bergart.

• Meteoriter är en bergart som kommer från rymden och inte har sitt ursprung på jorden.
I graniter, pegmatiter, sura vulkaniter och alunskiffer finns främst höga halter av uran. 
(Karlhager, 2011-02-08)

Jordarternas radioaktiva halter brukar oftast återspegla den underliggande berggrundens 
halter. Grovkorniga jordarter som morän och grus innehåller ofta liknande halter av 
radioaktiva ämnen som den underliggande berggrunden. Finkorniga jordarter som sand och 
silt innehåller ofta låga halter av radioaktiva ämnen. (SSI Rapport 2008:15)

3.3.1.2 Uran och radium
Genom jonbyte och vittring transporteras uran och radium med vattnet från berggrunden till 
dess sprickor. Uran är lättlösligt i vatten och kan transporteras i oxiderat tillstånd från 
berggrunden till sprickor där det fastnar igen under reducerande förhållanden. Det vanligaste 
förekommande oxidationstillståndet för uran är +6, och då ofta som UO2

2+-jonen. Den 
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komplexbinder starkt med karbonat- och hydroxidjoner, samt löst organiskt kol. 
Komplexbindningen gör att uran främst förekommer som anjon i grundvattnet. 
Radium är mer svårlösligt i vatten och bidrar mest med höjning av radonhalt i vatten. (SSI 
Rapport 2008:15; Fröberg, 2005)

3.3.1.3 Radon-222
När radium sönderfaller bildas radon som sedan kan följa med vattnet till brunnarna. Radon-
222, Rn-222, är mycket lättlöslig i vatten och transporteras från bergssprickorna till 
dricksvattnet. Radon har större möjligheter att förflytta sig än andra ämnen i sönderfallsserien 
eftersom det är i gasform. (SSI Rapport 2008:15; Fröberg, 2005) Halterna av radon i vattnet 
till en bergborrad brunn kan variera från dag till dag. Det beror på att vatten till brunnen kan 
komma från olika sprickor där halterna av uran och radon kan vara helt olika, beroende på 
berggrund, kemiska egenskaper, nederbörd och omsättning av vattnet. (Larspers, 2007)

3.3.1.4 Polonium-210
Polonium-210, Po-210, finns i grundvattnet som lösliga oorganiska föreningar och bundna till 
organiska kolloider eller organiska mineraler. Att Po-210 är bundet till partiklar gör att det är 
svårare att avlägsna från dricksvattnet än radon och uran. (STUK-A225, 2008)

3.3.2 Metaller
Metaller förekommer naturligt i berggrund, mark och grundvattnet, men i varierande 
koncentrationer. Människans påverkan på omgivningen och geologin har stor betydelse för 
vilka metaller man hittar i grundvattnet. Metallerna kommer i huvudsak från vittring av de 
närliggande bergarterna eller från människans aktiviteter som deponier, gruv- och 
smältindustrier, energiproduktion och vägtrafik. (SSI Rapport 2008:15; Socialstyrelsen 2009)

3.3.2.1 Bly
Förhöjda halter av bly i dricksvatten kan komma naturligt från vissa bergarter, som 
sulfidmalmer, graniter eller skiffrar, men det kan även komma från korrosion av rör och 
hydroforer, deponier eller industriutsläpp. (SSI Rapport 2008:15)

3.3.2.2 Järn
Järn är ett vanligt ämne i grundvattnet och kommer från upplösning av mineraler som 
innehåller järn. Speciellt i syrefattiga jordområden kan höga halter av järn hittas i 
grundvattnet. Järn kan ge upphov till utfällningar, missfärgningar och dålig lukt och smak.

3.3.2.3 Mangan
Mangan är också ett vanligt ämne i grundvattnet och kommer primärt från vittring från 
manganmineraler. I vattenledningar kan mangan bilda utfällningar som kan missfärga vatten.

3.3.2.4 Koppar
Höga halter av koppar i dricksvattnet är inte så vanligt. Koppar når grundvattnet genom 
vittring av malm som innehåller koppar, i allmänhet från malm där koppar är bundet till 
svavel. Förhöjda halter av koppar i dricksvattnet kan också komma från kopparledningar i 
kombination med lågt pH.

3.3.2.5 Aluminium
Aluminium kan förekomma naturligt i berggrunden och är den vanligaste metallen i 
jordskorpan. Aluminium förekommer i berggrunden som föreningar med kisel, syre och 
alkali- och jordalkalimetaller. Genom vittringsprocesser hamnar aluminiumjoner i 
grundvattnet. Lågt pH kan öka aluminiumhalten i vatten.

9



3.3.2.6 Zink
Zink förekommer vanligen som mineraler i berggrunden. Förhöjda zinkhalter kan förekomma 
i områden där det finns gruvverksamheter eller deponier. 

3.3.2.7 Natrium
Natrium är en vanlig metall i jordskorpan och finns naturligt i grundvattnet. I berggrunden 
och jordarterna uppträder natrium främst som förening med kisel. Förhöjda halter av natrium i 
dricksvattnet kan tyda på att vattnet påverkats av saltvatten eller mänsklig aktivitet som 
bevattning med salthaltigt vatten. Avhärdar man med jonbyte ökar natriumhalten i 
dricksvattnet, då jonbytaren byter ut kalciumjonerna mot natriumjoner.

3.3.2.8 Kalcium
Kalcium är en vanlig metall i jordskorpan och finns naturligt i grundvattnet. I berggrunden 
finns i huvudsak kalcium som kalciumsilikater. Basiska bergarter innehåller vanligen förhöjda 
halter av kalcium jämfört med graniter. Kalcium finns i områden där karbonat finns i 
berggrunden. Kalcit kan finnas i äldre sedimentär berggrund och finns bl.a. i området runt 
Siljansringen. I kalkrika områden löser koldioxidhaltigt grundvatten upp kalcium och 
magnesium vilket ger höga halter av dessa joner i dricksvattnet, och vattnet blir hårt.

3.3.2.9 Magnesium
Magnesium finns naturligt i relativt höga halter i grundvattnet och uppträder nästan 
uteslutande i berggrunden som silikat, undantag där magnesium uppträder i berggrunden vid 
kalkstensområden. Basiska bergarter uppvisar vanligen förhöjda halter av magnesium jämfört 
med graniter.

3.3.2.10 Kalium
Kalium finns naturligt i grundvattnet och uppträder främst i vår berggrund som silikat. 
Kalium finns inte i lika höga halter som natrium i grundvattnet, då kalium vid vittring 
adsorberas och hålls kvar i jordlagren mycket starkare än natriumjoner. (SLUs markinfo, 
2007; ALcontrol Laboratories, 2009; van Loon &Duffy, 2005)

3.3.3 Siljansringen
Siljansringen är ett område i Dalarna som har en unik geologi. För 360 miljoner år sedan slog 
en meteorit ner i området och deformerade och krossade urberget och den yngre sedimentära 
berggrunden. Urberget i Siljansringen består av Dalavulkaniter och Dalagraniter med förhöjda 
uranhalter och mycket av de yngre sedimentära berggrunden vändes eller ställdes på högkant 
av meteoriten. Det är sedan tidigare känt att många bergborrade brunnar kan ha höga 
radonhalter och i flera fall har torvmarkerna haft så höga uranhalter att torven inte är lämplig 
att använda.
 
Det är troligen meteoriten som gjort att Siljansringen är ett område där förhöjda halter av 
radioaktiva ämnen kan förekomma. De analyser som hittills gjorts visar förhöjda halter av 
Ra-226, Rn-222 och uran i bergborrade brunnar, speciellt i Rättviks kommun. (SSI Rapport 
2008:15)
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4. Hälsorisker
4.1 Radioaktiva ämnen
Radioaktiva ämnen i dricksvatten kan orsaka hälsoproblem hos människor. Många faktorer 
påverkar hur mycket skada stråldosen gör vid intag. Det beror på vilket radioaktivt ämne det 
är, dos, halveringstid, aktivitet, hur stor del av ämnet som absorberas i kroppen, till vilka 
organ som ämnet transporteras, hur länge ämnet stannar i kroppen, vilken typ av strålning 
kroppen utsätts för (alfa, beta eller gamma) och hur känsligt organet är som bestrålas.

Radioaktiva ämnen från urans sönderfallskedja har i huvudsak lång halveringstid. Det gör att 
dessa ämnen kan lagras i kroppen och bestråla organen en längre tid. (SSI Rapport 2008:15)

Hälsoriskerna med radioaktiva ämnen i dricksvattnet är en ökad risk för cancer. Risken 
beräknas vara proportionell mot stråldosen, även vid låga stråldoser. Sannolikheten att få 
skador ökar alltså med dosen och desto högre stråldos man utsätts för desto allvarligare blir 
skadan. Det kan ta tid för cancer att utvecklas, ofta tar det flera år innan en tumör har 
utvecklats, med undantag för leukemi där det redan efter två år kan utvecklats. Det kan dock 
vara svårt att säga att stråldosen från radioaktivitet i dricksvattnet är den direkta orsaken till 
cancer då flera andra faktorer som rökning, arv, ålder och miljö spelar in då en tumör 
utvecklas. (SSI Rapport 2008:15; Andersson, 2011-02-08)

4.1.1 Radon-222
Rn-222 avger alfastrålning som har hög energi och kort räckvidd. Alfastrålning är ofarlig 
utanför kroppen eftersom hudens yttersta skikt hindrar alfastrålningen från att ta sig in i 
kroppen. Rn-222 är hälsofarligt vid intag eller inandning. Radonet och radondöttrarnas 
strålning når de oskyddade celler som finns inne i kroppen. (SSM, 2009) Dricker man vatten 
som innehåller radon absorberas radonet i mag- och tarmväggarna. Mycket av radonet 
försvinner från kroppen med utandningen, resterande lagras i fettvävnaden. Förtäring av 
radonhaltigt dricksvatten kan orsaka några få dödsfall av magcancer varje år.

Radon diffunderar ut i inomhusluften när man t.ex. duschar, spolar, diskar och tvättar. Då höjs 
radonhalten i inomhusluften och man andas in högre halter av radon. Man uppskattar att en 
halt av 1000 Bq/l i vattnet ger en ökning på ca 100 Bq/m3 till inomhusluften. (Andersson, 
2011-02-08) Långvarig exponering av radon kan öka risken att drabbas av lungcancer. Risken 
att drabbas av lungcancer är proportionell mot halten av radon i luften. 
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att varje år dör 500 personer i Sverige av lungcancer 
efter exponering av radon. De flesta är rökare och man tror att det finns ett samband mellan 
radon, rökning och uppkomsten av lungcancer. (SSM, 2009; Andersson 2011-02-08) Är man 
rökare är risken 25 gånger högre att få lungcancer från radon än en icke-rökare. Det tar minst 
15 år att utveckla lungcancer och endast 1 av 20 insjuknade överlever, då sjukdomen är 
mycket svår att bota. (SSM, 2009)

4.1.2 Radium-226
Ra-226 absorberas i tarmkanalen och transporteras till blodet och fastnar sedan i skelett och 
mjukdelar. Adsorption av Ra-226 är högre hos barn. (SSI Rapport 2008:15)
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4.1.3 Poloniun-210
Hälsorisken med Po-210 är att den är alfastrålande. Genom att dricka vatten innehållande 
halter av Po-210 når strålningen de oskyddade cellerna inne i kroppen och det kan leda till 
skador på cellerna. (IAEAs hemsida, 2011-01-16)

4.2. Metaller
Människor få främst i sig metaller via dricksvatten och livsmedel. Uran och bly är giftiga 
metaller som kan finnas naturligt i grundvattnet, men även komma från mänsklig aktivitet. 
Utsläppen av giftiga metaller har minskat under de senaste åren, men de metaller som redan 
deponerats i miljön kommer finnas kvar under en längre tid och medföra en risk för 
människors hälsa.

4.2.1 Uran
Uran har både radioaktiva, kemiska och toxiska egenskaper, men är främst hälsofarlig för sin 
toxicitet. Uran utsöndras med urinen, men en liten andel tas upp i mag- och tarmkanalen och 
transporteras till blodkroppar, njure och skelett. Studier av uran hos människor och djur talar 
för att njurarna får svårt att ta upp viktiga näringsämnen och mineraler som kalcium, fosfat 
och glukos från urinen om man exponerats för höga halter av uran. Radioaktiviteten får 
betydelse vid högre halter då en cancerrisk finns. EU:s dricksvattendirektiv rekommenderar 
att stråldosen från dricksvatten inte bör överstiga 0,1 mSv/år och den stråldosen uppnås vid 
intag av dricksvatten innehållande uran av halten 100μg/l. (SSI Rapport 2008:15; 
Löwenhielm, 2011-02-08; Socialstyrelsen, 2009)

4.2.2 Bly
Bly används idag främst i batterier, legeringar, strålskydd, fiskeredskap och båtkölar. 
Människan får i sig bly genom mat och dryck, speciellt kan livsmedel som njure, lever och 
skaldjur innehålla relativt höga halter. Förr användes bly i bensinen, men sedan man slutade 
med det har man observerat att blyhalten i blodet hos människor har minskat.
Bly kan ge hälsoeffekter som skador på nervsystemet, blodbildningen njurfunktionen och 
hjärt-kärlsystemet. Det kan även påverka hjärnans utveckling hos foster och barn, vilket kan 
leda till nedsatt intellektuell kapacitet, fördröjd utveckling och beteendestörningar.
(SSI Rapport 2008:15; Fröberg, 2005; Socialstyrelsen, 2009)
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5. Åtgärder
5.1 Radioaktiva ämnen
I Sverige finns ca 10000–15000 bergborrade brunnar som har en radonhalt över 1000Bq/l och 
ca 100 000 som har en radonhalter över 100Bq/l. Har man förhöjda halter av radioaktiva 
ämnen i dricksvattnet rekommenderas man att vidta åtgärder. De tänkbara åtgärder som man 
kan göra är att ansluta till kommunalt vatten eller byta vattentäkt till t.ex. en grävd brunn. 
Tredje alternativet är att behålla sin egen brunn och installera vattenreningsutrustning. 
(Skeppström, 2011-02-08) Olika radioaktiva ämnen har inte samma fysikaliska och kemiska 
egenskaper, vilket betyder att det oftast inte går att ta bort dem med endast en metod. Det 
vanligaste är att man får kombinera två eller flera reningsutrustningar. (STUK-A225, 2008)

5.1.1 Radon
Man kan avlägsna radon från dricksvatten genom lagring, adsorption, luftning eller omvänd 
osmos. Man kan få bidrag för installation av reningsutrustning om radonhalten i dricksvattnet 
är källan till att radonhalten i inomhusluften är högre än 200 Bq/m3. 
(Skeppström, 2011-02-08)

5.1.1.1 Lagring
Lagring går ut på att lagra vattnet i hydroforen så att radonhalten reduceras då radonet 
sönderfaller. Lagrar man vattnet i fyra dygn reduceras halten med 50%, 13 dygn med 90% och 
25 dygn med 99%. Det rekommenderas dock inte att lagra för länge då vattnet kan drabbas av 
bakterietillväxt. (SSM, 2009; Skeppström, 2011-02-08)

5.1.1.2 Adsorption
Adsorption sker med aktivt kol. Metoden går ut på att man låter vattnet passera ett kolfilter 
(20-100 liter stort filter innehållande aktivt kol) där radonet adsorberas på filtret av van der 
Waals krafter. Metoden är inte lämplig vi radonhalter över 5000 Bq/l då filtret mättas snabbt. 
Fördelarna med kolfilter är att den har god reningsgrad, kräver inga pumpar eller elektriska 
komponenter, förbättrar smak och lukt samt att det är en lägre installationskostnader än för 
radonavskiljare. Nackdelar med kolfilter är att funktionen kan försämras av andra 
föroreningar och framförallt att man får ett avfall när filtret är mättat. Filtret måste bytas ut 
regelbundet och då kan kolfiltret vara kraftigt gammastrålande av radonets kortlivade 
sönderfallsprodukter, vilket gör att det kan bli eventuella avfallsproblem. Placering av 
kolfiltret bör vara på en plats som inte används så ofta som t.ex. garage eller tvättstuga, då 
filtret avger gammastrålning. Hur ofta filtret behöver bytas beror på vilka ämnen och hur 
mycket som adsorberas, i genomsnitt efter 2 års användning. Om råvattnet innehåller mycket 
järn eller andra partiklar är det lämpligt att välja ett kolfilter som har en backspolingsfunktion 
för att få bästa effektivitet. (Skeppström 2011-02-08; STUK, 2008; STUK-A225, 2008)

5.1.1.3 Radonavskiljare - luftare
En radonavskiljare, även kallad luftare, reducerar radonhalten genom att vattnet blandas med 
luft, vilket gör att radonet diffunderar ut i luften som sedan ventileras bort. Effektiviteten för 
avskiljaren påverkas bl.a. av kontaktytan mellan luft och vatten, förhållandet mellan vattnets 
och luftens ytareor, vattnets och luftens temperatur och tryck, skillnaden i radonkoncentration 
mellan luft och vatten i kärlet, vattnets och luftens relativa andelar i hela kärlets volym och 
jämn inblandning av luft i hela vattenvolymen. Fördelar med radonavskiljare är att de har hög 
reningsgrad, det blir inget radioaktivt avfall eller någon ansamling av radioaktivitet som avger 
gammastrålning och de kan avlägsna även andra gaser som svavelväte och koldioxid. 
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Nackdelar med radonavskiljare är att de är relativt dyra och mekaniskt komplicerade, det 
krävs att vattnet är under tryck, ljudet från avskiljaren kan vara besvärande, ventilationen av 
luften måste ske på ett säkert sätt, de kräver regelbunden rengöring för att förhindra bakterie- 
och algtillväxt och radonavskiljaren kan förstöras av kalk-, järn- och manganutfällningar. Om 
man har en radonavskiljare och andra filter är det viktigt att tänka på att sätta radonavskiljaren 
sist, annars kan radium fastna på filtren som sedan sönderfaller till radon vilket höjer 
radonhalten i vattnet igen. (Skeppström 2011-02-08; STUK-A225, 2008) Vattenkvalitén kan 
både förbättras och försämras av en luftare. Svavelväte och koldioxid avlägsnas, vilket ger 
bättre smak och lukt samt ökar vattnets pH och minskar korrosiviteten. Ökningen av pH och 
att man syresätter vattnet gör att järn och mangan kan fällas ut till hydroxider, därför kan 
efterfiltrering vara nödvändig. Luftningen av vattnet gör att man bör ha uppsikt över vattnets 
mikrobiologiska kvalitet, och därför bör luften som går till avskiljaren först filtreras. (STUK-
A225, 2008)

5.1.1.4 Omvänd osmos
Omvänd osmos är en membranteknik som går ut på att vattnet pressas med övertryck genom 
ett semipermeabelt membran som tar bort joner och partiklar. Genom att trycksätta råvattnet 
kommer membranet bara tillåta rent vatten att passera och det resterande vattnet med 
föroreningarna leds ut till avloppet. Omvänd osmos är väldigt energikrävande och det kan 
även ta bort viktiga salter från vattnet. Därför kan det vara aktuellt att återsalta vattnet efteråt.
(Mjönes, 2011-02-08)

5.1.2 Övriga radioaktiva ämnen
Rening av andra naturligt radioaktiva ämnen förutom radon är inte lika utbrett i Sverige. De 
ämnen som kan tänkas avlägsnas från dricksvattnet är uran, Ra-226, och Po-210. Man 
behöver inte rena allt vatten, utan det räcker med endast det som man använder till förtäring. 
De tekniker som finns för att ta bort naturligt radioaktiva ämnen är kolfilter, jonbytarteknik, 
membranteknik och absorberande material. (Mjönes, 2011-02-08)

5.1.2.1 Kolfilter
Kolfilter används främst för att ta bort radon ur dricksvatten, men det kan även ta bort, i 
varierande grad, andra naturligt förekommande radioaktiva ämnen som uran, Ra-228 och Po-
210. (Mjönes, 2011-02-08)

5.1.2.2 Jonbytarteknik
Jonbytare reducerar halterna av radioaktiva ämnen genom att låta de joner man vill ta bort ur 
vattnet bytas ut mot andra joner som finns i jonbytaren. Jonbytarna kan vara katjonbytare som 
tar bort positiva joner, anjonbytare som tar bort negativa joner eller en kombination av dessa. 
Jonbytare mättas när de har renat en viss mängd vatten innehållande radioaktiva ämnen. En 
mättad jonbytare kan släppa igenom höga halter av radioaktiva ämnen och måste därför bytas 
eller regenereras. Det är viktigt att man följer skötselangivelserna och byter filter regelbundet. 
Det rekommenderas att placera filtret på utrymmen som inte används ofta då jonbytaren kan 
avge gammastrålningen. Jonbytare är vanligast vid avlägsnandet av uran, men kan också 
användas för att ta bort radium och bly. (Mjönes, 2011-02-08; Fröberg,2005; STUK-A225, 
2008) Uran tas bäst bort med anjonbytarharts och har från början ett upptag på nästan 100 %. 
Efter ett tag, då mycket vatten har renats, börjar filtret tappa sin förmåga att ta upp anjonerna 
från vattnet och då regenererar man jonbytaren med nästan mättad koksaltlösning. (STUK-
A225, 2008)
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5.1.2.3 Membranteknik
Med membranteknik renas vattnet genom att det pressas med övertryck genom ett 
semipermeabelt membran. Omvänd osmos, nanofiltrering, ultrafiltrering och mikrofiltrering 
är exempel på membrantekniker. Omvänd osmos kan ta bort joner och partiklar som är ner till 
0,001μm. Nackdelar med membranteknik är att det är energikrävande och kan ta bort 
nödvändiga salter från vattnet. Med omvänd osmos kan man avlägsna uran, Ra-226 och Po-
210.

5.1.2.4 Adsorberande material
Med adsorberande material avlägsnas ämnena genom att de fastnar i materialets struktur. 
Aluminiumoxid, bariumsulfat, manganoxid, aktivt kol och salter av fosforsyra är exempel på 
material som kan användas. Oorganiska jonbytare kan ses som adsorberande material. 
Nackdelar med adsorberande material är att de oftast inte kan degenereras och då får man ett 
avfall. Adsorberande material kan med varierande effekt ta bort uran, Ra-226 och Po-210. 
(Mjönes, 2011-02-08)

5.1.3 Rekommenderade metoder
För radon rekommenderas att använda radonavskiljare då det inte ger något avfall och klarar 
mycket höga radonhalter.
För uran rekommenderas anjonbytare.
För Ra-226 rekommenderas katjonbytare eller omvänd osmos.
För Po-210 rekommenderas omvänd osmos.
(Mjönes, 2011-02-08; STUK, 2008)

5.1.4 Andra ämnen
Andra tekniker som är vanliga att använda för vattenrening är järn- och manganfilter och 
avhärdningsfilter. Det rekommenderas att installera vattenreningsutrustning av andra ämnen 
innan rening av radioaktiva ämnen då ämnena kan förstöra filter eller avskiljare. 

5.1.4.1 Järn och manganfilter
Att ha höga halter av järn och mangan i sitt dricksvatten märks på att vattnet får lite brunaktig 
färg och en metallisk smak. De höga halterna kan ge missfärgningar av porslin och tvätt, samt 
att det kan ge skador på VVS-installationer. Ett järn- och manganfilter reducerar halterna 
vanligast genom att syresätta vattnet så ämnena fälls ut som oxider på filtermaterialet. Vid 
backspolning av filtret försvinner utfällningarna till avloppet. Backspolning kan både ske 
manuellt och automatiskt. (Aquagruppens hemsida, 2011-05-20; Jrv systems hemsida, 2011-
05-20)

5.1.4.2 Avhärdningsfilter
Har man mycket kalk i vattnet blir det hårt. Mycket kalk i vattnet är ett stort problem och kan 
ge avkalkningslagringar på hushållsmaskiner, rör och vattenreningsutrustning. Hårt vatten kan 
också i långvarigt intag orsaka njursten och åderförkalkning. Det är främst kalciumjoner, men 
även magnesiumjoner som gör vattnet hårt.

Kalk kan tas bort från vattnet genom jonbytesfilter, även kallat avhärdningsfilter. 
Hårdhetsjonerna byts ut mot mjuka joner genom jonbytesprocess. De joner som används som 
utbytesjoner är oftast natriumjoner, men även kaliumjoner kan användas. När hårdhetsjoner 
kommer i kontakt med filtermediet samlas hårdhetsjonerna upp, och natrium- och/eller 
kaliumjonerna frisätts. Efter en tid minskar filtrets förmåga att byta ut joner och man behöver 
regenerera filtret. Det görs med en saltvattenblandning av NaCl eller KCl och filtret återfår sin 
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förmåga att byta joner. (Aquagruppens hemsida, 2011-05-20; Jrv systems hemsida, 2011-05-
20)

5.1.5 Att tänka på vid installation av reningsutrustning
Det är viktigt att kontrollera funktion av vattenreningsutrustning och göra efterkontroller på 
vattnet. Det gäller alltid, oavsett vilken teknik som man använder. Att följa skötselråden är 
också avgörande för att få maximal reningseffekt av dricksvattnet.
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6. Tidigare forskning

6.1 Sverige
Mellan 1977 och 1983 utförde SSI provtagningar av naturligt förekommande radioaktiva 
ämnen på större och mindre vattenverk samt enskilda brunnar. De ämnen som undersöktes var 
Ra-226, Rn-222 och uranhalt. Resultatet av den undersökningen var att de enskilda brunnarna 
visade generellt de högsta halterna.(SSI Rapport 2008:15)

Mats Aastrup gjorde 1981 en undersökning där man analyserade uran, Ra-226 och Rn-222 
från 22 provtagningsstationer som hämtar sitt vatten från jorden och 20 provtagningsstationer 
som hämtar sitt vatten från berget. Undersökningen visade ingen korrelation mellan uran och 
radium eller mellan Ra-226 och Rn-222. Endast mycket svag korrelation visades mellan uran 
och radon. De högsta halterna av radioaktiva ämnen i grundvattnet var från granitiska 
bergarter. (Aastrup, 1981)

Den statliga radonutredningen 2000 var en undersökning där alla kommuner i Sverige fick 
svara på en enkät i vilken de skulle uppge hur många brunnar som hade radonhalter under och 
över 100 Bq/l samt hade halter under och över 1000 Bq/l. Av 290 kommuner svarade 229 
stycken att man hade analyserat brunnar på deras radonhalter. Totalt hade 31000 brunnar blivit 
analyserade. Resultaten visade att 35 % hade en radonhalt som låg under 100 Bq/l och 12 % 
hade en halt över 1000 Bq/l. (SSI Rapport, 2008:15)

SSI utförde 2003 en pilotstudie för att undersöka nya mätmetoder för radioaktiva ämnen i 
dricksvatten. Totalt analyserades 28 vattenprover från privata brunnar och i fyra av proverna 
överskreds TID-värdet på 0,1 mSv/år. Åtta brunnar hade uranhalter över 30 μg/l och i några 
fall var radiumhalten i något förhöjda halter, upp till 2,5 Bq/l. (Östergren m.fl, 2003)

Fröberg (2005) gjorde undersökningar av metaller i dricksvattnet från 164 bergborrade 
brunnar i Dalarnas län. Störst risk att man har förhöjda halter av uran i dricksvattnet i Dalarna 
är området kring Siljansringen. I 26 % av proverna var halterna över 15 μg/l. 

Mellan 2006 och 2007 gjordes en undersökning av metaller, uran och radon i 
dricksvattenbrunnar i Dalarnas län av länsstyrelsen i Dalarna som en fortsättning på Fröbergs 
analyser. Undersökningen gjordes som ett led i deras arbete med miljöövervakning. Resultatet 
av undersökningen sammanställdes i rapport 2007:14 av Jan Larspers. I studien togs 
vattenprover från 387 bergborrade enskilda dricksvattenbrunnar. Av de 387 brunnar som 
analyserades hade 66 stycken någon typ av uranfilter. 11 av dessa brunnar hade uranhalter 
över 15 μg/l och det högsta värdet låg på 74μg/l. Av de övriga 321 brunnarna utan någon typ 
av uranfilter hade 87 brunnar halter av uran över 15 μg/l. Högsta värdet av dessa brunnar var 
140 μg/l. Av de 387 brunnar som analyserades hade 17 någon typ av radonavskiljare. 19 
brunnar hade radon halter över 1000 Bq/l. Undersökningen visade att det finns ett visst 
samband mellan radonhalt och uranhalt. Brunnar med uranhalter över 15 μg/l hade ett 
medelvärde av radonhalt på 382 Bq/l och brunnar med uranhalter över 30 μg/l hade ett 
medelvärde av radonhalt på 513 Bq/l. Deras samband baseras på ett medelvärdes resonemang, 
men det kan inte ses som en generell regel. Ett exempel är att en brunn hade 140 μg/l uran, 
men endast 19 Bq/l radon. Förhöjda värden av metaller är inte lika vanligt som uran och 
radon. Endast 3 brunnar hade värden över riktvärdet för bly. (Larspers, 2007)
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Mellan 2001 och 2006 utförde SSM och SGU en omfattande undersökning för att kartlägga 
förekomsten av naturliga radioaktiva ämnen och andra olika ämnen i dricksvattnet från 
enskilda brunnar. Man undersökte även tidsmässiga variationer och om det finns något 
samband mellan förekomsten av olika ämnen samt geologins betydelse. Prover togs från 722 
bergborrade brunnar, 46 jordbrunnar och 10 källor. Proverna var slumpvis utvalda, men fler 
prover togs från platser där man redan innan kände till att berggrunden innehöll höga halter av 
uran.

Resultatet visade att framförallt uran och Rn-222 i vissa områden överskred rikt- och 
gränsvärden och rekommendationer. Generellt hade jordbrunnar lägre halter än i bergborrade 
brunnar. Ra-226 förekommer sparsamt med förhöjda halter i Sverige, men i Siljansringen är 
halter över 0,5 Bq/l något vanligare. Rn-222 däremot är vanligare att hitta med förhöjda halter 
i flera olika delar i Sverige, t.ex. Bohuslän, Årjängsområdet och Siljansringen. 
De högsta halterna av uran uppmättes i bergborrade brunnar i Siljansringen. Generellt i 
Sverige hade 20 % av alla brunnar i undersökningen en uranhalt över 15 μg/l.
Resultatet av undersökningen visade att halterna av Pb-210 och Po-210 ger ett betydande 
bidrag till den totala stråldosen, men att mätmetoderna är för osäkra för att ge exakta värden 
för dessa halter. 
Resultaten från undersökningen visar att uran och total alfaaktiviteten har ett tydligt samband. 
I övrigt fanns endast svaga samband mellan olika ämnen. Höga halter av ett ämne innebär 
alltså inte att andra radioaktiva ämnen förekommer i höga halter. Resultaten visade att 
förhöjda halter av radioaktiva ämnen är vanligare i områden där berggrunden innehåller höga 
uranhalter, dock är sambandet mellan uran och dess sönderfallsprodukter i dricksvattnet svagt. 
Undersökningen visade även på stora skillnader av halter i närliggande brunnar. Det beror på 
lokala kemiska förhållanden vilket gör att grannbrunnar kan ha olik kemisk sammansättning i 
vattnet. Många brunnsägare har utifrån resultatet av undersökningen installerat vattenrenings-
utrustning för att förbättra vattenkvalitén på sitt vatten.
Resultatet av undersökningen går att läsas i sin helhet i SSI rapport 2008:15, Naturligt 
radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar.

6.2 Finland
Finland är ett ledande land inom provtagning av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i 
dricksvatten. Strålsäkerhetscentralen i Finland (STUK) har gjort många provtagningar av 
dricksvatten från vattenverk, bergborrade och grävda brunnar. Från 7000 bergborrade brunnar 
låg medelvärdet för radonhalten på 590 Bq/l med maximum på 77500 Bq/l och för uran låg 
medelvärdet på 32μg/l med maximum på 20000μg/l. Po-210 analyserades i 1300 bergborrade 
brunnar och hade ett medelvärde på 0,07 Bq/l och maximum på 16 Bq/l. Ra-226 analyserades 
i 2700 bergborrade brunnar och medelvärdet blev 0,06 Bq/l och ett maximum på 49Bq/l. (SSI 
Rapport 2008:15) 

6.2.1 Reningsutrustning
STUK gjorde under 2003 en undersökning av apparater för att avlägsna radioaktiva ämnen 
från dricksvatten. Målet med undersökningen var att samla information till en handbok om 
metoder att avlägsna radioaktiva ämnen från dricksvatten. Utrustningen som testade var 
apparater som finns på den finska marknaden och huvudsak av typ som avlägsnar radon och 
uran från vatten, men även andra ämnen. I undersökningen testades 10 radonavskiljare, 13 
aktivt kolfilter, sex jonbytare, två omvänd osmos-utrustningar och 24 utrustningar som ska ta 
bort järn, mangan och radioaktiva ämnen. 
Resultatet från undersökningen visade att radon avlägsnas effektivt av radonavskiljare och 
kolfilter. Radonavskiljare kunde avlägsna 90-100% av radonet och aktivt kolfilter kunde 
avlägsna över 90 % av radonet. Varken radonavskiljare eller aktivt kolfilter påverkar i princip 
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vattenkvalitén i större utsträckning. Kolfiltret behöver bytas ut vartannat eller var tredje år 
beroende på omgivning, vattenkvalité och vattenförbrukning. Filtret avger också 
gammastrålning och bör installeras i ett utrymme som inte används så ofta. Uran avlägsnas 
effektivt från vattnet med anjonbytare, där över 95 % kunde avlägsnas med de bästa filtren. 
Att avlägsna järn, mangan och radioaktiva ämnen samtidigt visade sig vara möjligt. En sådan 
utrustning hade en upptagseffekt på över 98 %. Po-210 tas bort mest effektivt med omvänd 
osmos. Upptagningseffekterna beror helt på hur Po-210 är bundet till andra partiklar och dess 
storlek. Jonbytare eller aktivt kolfilter är mer effektiva när Po-210 är bundet till små partiklar. 
(STUK-A225, 2008)
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7. Pedagogiska teorier, kommunikation och samtal
En betydande del av det här arbetet bygger på att ha god kommunikationsförmåga och 
kunskap om pedagogiskt arbete vid informationsspridning och kontakt med inblandande 
privatpersoner. I det här avsnittet kommer de pedagogiska teorierna samt att använda 
kommunikation och samtal som verktyg i arbetet att förklaras närmare. Här kommer centrala 
begrepp och teorier tas upp som ligger till grund för stora delar av diskussionen av det 
kommunikativa arbetet. 

7.1 Sociokulturellt perspektiv
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung från Lev Vygotskijs teori om mänsklig 
utveckling och har bl.a. utvecklats och beskrivits av Roger Säljö i boken Lärande i praktiken – 
Ett sociokulturellt perspektiv (2006). Teorin utgår från att människans tänkande påverkas av 
och påverkar det sammanhang och miljö som hon befinner sig i. Människan formas i samspel 
med sin omgivning och tillsammans med andra kan man tillägna sig fysiska och kognitiva 
färdigheter. Ett viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet är den proximala 
utvecklingszonen som beskrivs som området mellan vad individen klarar av på egen hand och 
vad hon kan klara av i samspel med någon med mer kunskaper och färdigheter. (Säljö, 
2006:66) Säljö skriver: ” Som art är människan läraktig. Faktum är att detta är ett av hennes 
mest utmärkande drag: förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida 
sammanhang.” Säljö menar att lärande sker i sociala situationer som vi sedan använder i 
framtiden. (Säljö, 2006:13)

7.1.1 Kommunikation – språket som verktyg
I det sociokulturella perspektivet används språket som verktyg. Med det menas att språket är 
en resurs som människan använder för att förstå och agera i sin omvärld. (Säljö, 2006:20) 
Språket använder vi för att bli delaktiga i samhället genom interaktion med andra människor. 
Genom interaktion med andra tar människan till sig kunskaper och färdigheter. Enligt Säljö är 
en grundtanke att det är genom kommunikationen som sociokulturella resurser skapas och 
förs vidare. (Säljö, 2006:21-22)
Säljö sammanfattar genom ”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och 
utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation 
som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter.” (Säljö, 2006:37) Kommunikationen 
och språket gör att vi som människor har en unik förmåga att dela med oss av erfarenheter. 
”Vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt information, kunskaper och färdigheter i 
samspel med våra människor.” Om bilen inte fungerar som den ska kan vi ringa någon kunnig 
bekant eller närmaste verkstad för att få vägledning och råd. På så sätt kan vi använda andras 
kunskaper när vi behöver dem och sedan använda dem som att det vore sina egna. (Säljö, 
2006:34)

7.1.2 Mediering - förmedla
Ett viktigt begrepp som Säljö använder sig av är mediering som kan liknas vid att förmedla.
Vid alla interaktioner och samtal med andra förmedlar man något, man ger uttryck för 
mediering. Tidigare erfarenheter och bakgrund är avgörande för hur vi förmedlar något. 
(Säljö, 2006:81) Det är därför viktigt att tänka på vad den man pratar med har för bakgrund så 
att man får samma uppfattning av det som förmedlas.
Ett exempel som Säljö tar upp handlar om två vänner, en mycket fotbollsintresserad och en 
som blivit övertalad att följa med och inte kan så mycket som fotboll. Båda ser på samma 
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match men efter matchen skulle vännerna inte prata om samma saker. Den som bär på 
erfarenheter om fotboll ser saker som nybörjaren inte förstår sig på.(Säljö 2000:90)

7.2 Samtal – professionella samtal
Att ge information och föra ett professionellt samtal ingår i många yrken. I det här projektet är 
det en central del att kunna kommunicera och föra professionella samtal, både med 
privatpersoner och yrkesexperter. I boken Professionell vägledning - med samtal som verktyg 
av Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa beskrivs professionella samtal och hur man ska bete 
sig som professionell samtalsledare (yrkesrollen) med klienter (privatpersoner). Enligt Hägg 
och Kuoppa finns krav på den som ska ge information. Det ska vara korrekt och begriplig för 
den målgrupp som informationen gäller. Man har dock ingen skyldighet att se till att klienten 
ska ta in eller komma ihåg informationen eller agera efter eventuella instruktioner. Ett 
professionellt samtal mellan en professionell person och en eller flera andra kallas för 
vägledande samtal. Samtalen kan t.ex. handla om livssituationer. Syftet med samtalen kan 
t.ex. vara att förbättra och hantera de möjligheter och svårigheter som följer situationen. 
Motstånd till samtalen kan uppkomma om personen inte vill delta i vägledningssamtalet. Då 
kan man understryka att alla uppgifter är konfidentiella och man garanterar en bra 
arbetsrelation.(Hägg & Kuoppa 2007:29-30)

Hägg och Kuoppas definition av professionella samtal är där ena parten representerar både sig 
själv som person och ett yrke, företag eller organisation. Kraven man ska ställa på den 
professionella samtalsledaren är att hon ska vara kunnig inom sitt område och ha förmåga att 
kunna föra ett samtal på de nivåer som den man pratar med ligger på. Samtalsledaren ska 
också ha förmåga att vara personlig, utan att vara privat. Den professionella samtalsledaren 
har en maktposition under samtalet och det är hon som bestämmer hur samtalet ska byggas 
upp. Det medför också att samtalsledaren har ett större ansvar för vad som händer under 
samtalet och kunna ändra riktning på samtalet om man känner att man börjar tappa kontrollen. 
Att samtalsledaren har kunskaper och erfarenhet av professionella samtal är ett självklart 
måste innan man kan använda det i sin professionella verksamhet.(Hägg & Kuoppa 2007:34-
35)

I boken beskrivs också vad som är viktigt att tänka och träna på innan ett professionellt 
samtal. Hur man inleder ett samtal är väldigt viktigt för hur samtalet kommer se ut. De första 
fem minuterna är av stort avgörande för hur samtalet kommer utveckla sig. Hägg & Kuoppa 
(2007:53) skriver: ”Det första intrycket har en tendens att sitta kvar.” Även hur man avslutar 
ett samtal är av stor betydelse för den andra personens syn på samtalet och tankarna som finns 
efteråt. Det är också viktigt att man är en god lyssnare och inte avbryter den andra. När man 
lyssnar finns verktyg att använda sig av för att ge ett bra intryck. Verktygen är att ha 
ögonkontakt, ha en hållning som visar närvaro, koncentration och lugn, följsamhet genom 
nickningar och småljud som mm och att röstläge och taltempo anpassas efter personerna i 
samtalet. Att omformulera och sammanfatta vad den andra personen har sagt är också verktyg 
som visar att man har lyssnat och respekterar den andras tankar och synpunkter vilket ger 
förtroende. (Hägg & Kuoppa 2007:55-60)

Genom att ha en grundtanke från det sociokulturella perspektivet och att föra professionella 
samtal med brunnsägarna är syftet att få deras förtroende och att man sedan ska kunna öka 
medvetenheten för provtagning, åtgärder och problem som finns när man har egen brunn.
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7.3 De didaktiska frågorna
Vid utformningen av informationsbrevet till brunnsägarna jämfördes upplägget med när man 
ska planera en lektion i skolan. Från matematikdidaktikseminarium på lärarhögskolan (2009-
10-28) i Stockholm får man lära sig om de didaktiska frågorna som man använder sig av vid 
planering av en lektion. För att uppnå de mål som man har med lektionen använder man sig 
av frågorna Vad?, Varför?, Hur?, När? och för Vem/Vilka? 
Vad: vad lektionen ska innehålla, om det är något speciellt som ska vara med och vad som ska 
ligga i fokus på. 
Hur: vilka arbetssätt ska användas under lektionen. Finns det andra arbetsformer att använda? 
Varför: används för att reflektera över om varför man gör ett visst moment i undervisningen 
och vad säger styrdokumenten om saken. Den här ska också besvara varför man använder en 
viss arbetsform. 
När: Hur placerar man undervisningen i ett större sammanhang? När är det lämpligt att ta upp 
ett visst innehåll.
För vem/vilka: Man måste tänka på målgrupp när man planerar en lektion. Vad har 
målgruppen för förkunskaper?
Till sist ser man till helheten av lektionen och ser till att man har klart för sig vilka mål man 
har och hur man ska genomföra lektionen för att nå dit.
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8. Metod – Del 1
Metoden är uppdelad i två delar, en första del som tar upp urval av brunnar, provförberedelser, 
provtagning och analysmetoder, och en andra del som innehåller upplägg och förberedelser 
inför informationsspridning, personlig kontakt med brunnsägarna och frågor vid besöken.

8.1 Urval av brunnar, utskick och svar
34 bergborrade enskilda brunnar valdes ut från undersökningen av radioaktiva ämnen och 
andra ämnen i dricksvatten från enskilda brunnar som utfördes mellan 2001 och 2006 av SSI 
och SGU. Endast brunnar från Siljansringen valdes och urvalet grundades på föregående 
radonhalt, så det fanns en spridning av brunnar med både låga och höga halter av radon. 
Information om fastighetsbeteckning, adresser och brunnsnummer hämtades från tidigare 
undersökningsprotokoll. Ett informationsbrev (se bilaga 5) innehållande information om 
undersökning, provtagning och presentation av mig samt svarsbrev. Totalt svarade 21 stycken 
att de ville vara med i undersökningen och en brunn tillkom efter förfrågan. 

8.2 Provförberedelser
Innan provtagningen förberedes provflaskorna i laboratoriet på SSM. För analyserna 
behövdes fem olika flaskor som skulle fyllas vid varje provtagningstillfälle.

För radonprovet var provtagningskärlet en scintburk av polyetylen om 20ml redan 
innehållande 12ml Ultima Gold XR scintlösning. Burkarna vägdes och protokoll fördes 
noggrant över vikten, då burkarna även vägdes efter provtagning.

En 200ml brun glasflaska från SSM redan innehållande blybärare och syra användes för Po-
210 provet. För att få ett korrekt analysresultat av Po-210 provet får det inte vara något radon 
i vattenprovet. Därför gjordes en miniatyr radonavskiljare med hjälp av ett sugrör med små 
hål i längst ner. Genom att blåsa luft genom vattnet med sugröret luftas det och radonet 
diffunderar ut i luften. För 200ml vatten räcker att lufta vattnet i 2 minuter för att få bort 
radonet från vattenprovet.

Som provtagningskärl för alfa- och betastrålning användes en 200 ml brun glasflaska och för 
metallanalyserna och konduktivitet- och pH-mätningarna användes en två-liters plastflaska 
och en 200ml brun glasflaska, alla från SSM. 

8.3 Provtagning
Under tre helger besöktes brunnsägarna personligen av mig på förutbestämda tider. 
Brunnsägarna hade innan besöket låtit vattnet stå och rinna i kranen eller använt mycket 
vatten under dagen så att vattnet skulle vara ordentligt omsatt. I de fall då vattenrenings-
utrustning funnits har vattenprover tagits både före och efter. Dricksvattenprover togs i alla 
fastigheter från köksvattnet, utom ett prov där vattnet togs från tvättstugan. Prover före filter 
togs från utkastare på utsidan av fastigheten, garage eller från kranar inne i fastigheten där 
vattnet inte gick igenom vattenreningsutrustningen.

Vid provtagningen togs metallproverna först. Sedan togs provet för analys av alfa- och 
betastrålning. Flaskorna fylldes helt för de proverna. Sedan togs provet för Po-210. Flaskan 
fylldes till ungefär en tredjedel och blåstes sedan igenom med sugröret i två minuter. För 
provtagning av Rn-222 är korrekt provtagningsprocedur särskilt viktig för att få ett korrekt 
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analysresultat. Vid dålig provtagning kan förlusten av radonet till omgivningen ligga mellan 
10-50 %. Vid provtagningen måste vattnet vara väl omsatt så att man tar provet på färskt 
vatten. Radonprovet togs medvetet sist då övriga prover tar ca 10 minuter så att man är helt 
säker att vattnet är färskt. Provflaskan fylldes med en så lugn stråle som möjligt från kranen 
för att minimera radonavgången. Flaskan fylldes nästan hela vägen upp och locket skruvars på 
ordentligt. Burken skakades så att vattnet blandas med scintvätskan, och varje scintburk lades 
i en liten plastpåse. Scintburkarna kan läcka och genom att lägga varje scintburk i varsin 
sluten plastpåse så kan man lätt se om burken har läckt. Datum och tider dokumenterades för 
samtliga prov och proverna förvarades sedan mörkt och kallt fram till analysen. Mer om 
provtagning av radon kan läsas i bilaga 2 ”Arbetsrutin för provtagning av radon i fält”

Där uranfilter eller kolfilter funnits har gammastrålning mätts med Intensimeter SRV-2000 
från RADOS på filtren. Tre fastigheter hade uranfilter från Filtrena, en fastighet hade ett litet 
uranfilter under diskbänken och en fastighet hade ett aktivt kolfilter.

Mätning av pH gjordes på kvällen, samma dag som provtagningen. Mätningarna gjordes med 
en portabel kalibrerad VWR pH 100 från VWR International.

Mätning av konduktivitet gjordes med konduktivitetsmeter vid ankomst till KTH.

8.4 Analyslaboratorium
I tabellen nedan redovisas de ämnen som analyserades samt vilka analysmetoder som 
användes. 
Element/Analys Enhet Analys-

laboratorium
Metod

Radioaktivitet

Total betaaktivitet Bq/l SSM Vätskescintillations 
spektrometer

Polonium-210 Bq/l SSM Screeningmetod

Total alfaaktivitet Bq/l SSM Vätskescintillations 
spektrometer

Radium (Ra-226) Bq/l SSM Vätskescintillations 
spektrometer

Uran-238, uran-234, uran-
235

Bq/l SSM Vätskescintillations 
spektrometer

Radon-222 Bq/l SSM Vätskescintillations 
spektrometer

Metaller

Aluminium (Al) μg/l KTH ICP

Kalcium (Ca) mg/l KTH ICP

Koppar (Cu) μg/l KTH ICP

Järn (Fe) μg/l KTH ICP

Mangan (Mn) μg/l KTH ICP
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Magnesium (Mg) mg/l KTH ICP

Bly (Pb) μg/l KTH ICP

Kalium (K) mg/l KTH ICP

Natrium (Na) mg/l KTH ICP

Parameter

pH Fältobservation pH-mätare

Konduktivitet mS/m KTH Konduktivitetsmeter

Tabell 5: Analyserande ämnen och analysmetoder under 2011

8.5 Mätning och analys
All mätning av radioaktiva ämnen gjordes på SSM. Radonanalysen gjordes av mig och 
handledare på SSM och övriga gjordes av SSM. 

Radonanalys: Mättid 2*20 min. Resultatet blir ett medelvärde av mätningarna. Mätningarna 
gjordes direkt vid ankomst till SSM, maximalt 3 dagar efter provtagning.

Totalalfa (främst uran-238, uran-234, uran-235, radium-226 och polonium-210). Total beta 
(bly-210, vismut-210 och radium-228): Proverna frystorkades (2*19 ml) i en scintburk, 
därefter löstes resterna upp med 1 ml 0,1M HCl och 21 ml scintillationslösning (OptipHase 
HiSafe 3) tillsattes.  Proverna fick sedan stå mörkt och kallt i fyra veckor innan analysen 
utfördes. Den nya screeningmetoden separerar uran från polonium-210. 
Alla mätningar av radioaktiva ämnen gjordes med vätskescintillationsspektrometer (LSC, 
Wallac Quantulus 1220) som har möjlighet att samtidigt mäta alfa- och betaaktivitet. 
Detaljerad information om mätningarna och analyserna går att läsa i Östergren m.fl. (2003)

Metallanalyserna gjordes med ICP (Inductively Coupled Plasma, Thermo scientific iCAP 
6000 Series) av mig och doktorander på KTH i Stockholm. Vattenproverna surgjordes vid 
ankomst till KTH efter provtagningen med koncentrerad salpetersyra för att undvika 
utfällningar eller att jonerna ska sätta sig på flaskans väggar. 5 ml av provet överfördes till ett 
provrör, där sedan 1,5 ml analyserades av ICP:n. Metoden går ut på att metallösningen 
upphettas i ett argonplasma till 8000°C. Metalljonerna sänder då ut ljus, där varje metall har 
sin egen specifik våglängd. En detektor mäter sedan ljusintensiteten. En av fördelarna med att 
använda ICP är att man kan mäta flera olika metaller samtidigt. Den är också automatisk 
vilket ger ett smidigt utförande.

25



9. Metod - Del 2 
9.1 Utformning av informationsbrev
Informationsbrevet (se bilaga 5) som skickades till brunnsägarna utformades efter de 
didaktiska frågorna. Målet med informationsbrevet var att få brunnsägarna att vilja vara med i 
undersökningen, då det är en uppföljning av tidigare undersökningar och att det kommer 
utföras analyser på metaller och naturligt förekommande radioaktiva ämnen. Intresse hos 
brunnsägarna ska väckas genom att upplysa att naturligt förekommande radioaktiva ämnen 
kan finnas i dricksvattnet, speciellt runt Siljansringen, att berätta att det går att göra någonting 
åt det och att resultatet av undersökningen kommer användas för att hjälpa brunnsägarna med 
eventuella åtgärder.

9.1.1 De didaktiska frågorna

9.1.1.1 Vad?
Informationsbrevet ska innehålla vad undersökningen ska handla om och bakgrund till varför 
vi ska utföra undersökningen. Det ska också innehålla en presentation av mig och hur 
provtagning ska gå till. Speciellt viktigt är att förklara att dessa radioaktiva ämnen inte alls 
säkert finns i deras dricksvatten och att resultatet kommer hjälpa brunnsägarna att kunna 
åtgärda eventuella problem. Ordet radioaktiv kan vara ett skrämmande och knepigt ord som 
privatpersoner kanske inte har en exakt uppfattning av var det betyder. Att få höra att det kan 
finnas radioaktiva ämnen i sitt dricksvatten kan göra människor oroliga. Därför är det viktigt 
att försöka avdramatisera ordet radioaktiv genom att betona att det är naturligt förekommande 
radioaktiva ämnen som vi ska undersöka. Under utformningen av informationsbrevet var 
varje ordval viktigt för att inte skrämma mottagarna. Det är väldigt känslig information tas 
upp i brevet och därför måste varje mening noggrant granskas. 

9.1.1.2 Hur?
Brevet ska skickas ut till ett 30-tal utvalda brunnsägare som varit med i en tidigare 
undersökning. Brevet ska innehålla information om undersökningen, information om 
provtagningen, en svarsblankett och ett svarskuvert. Vid uteblivet svar ska brunnsägarna nås 
via telefonen. Brevet utformades av mig, men kontrollerades även av handledare på KTH och 
SSM.

9.1.1.3 För vilka?
Informationen ska ges till privata brunnsägare runt Siljansringen. De som bor kvar i samma 
hus som under undersökningen mellan 2001 och 2006 har varit med om provtagning förut och 
har en viss förkunskap om naturligt förekommande radioaktiva ämnen och att Siljansringen 
har en unik berggrund som kan ge höga radon- och uranhalter. Även om brunnsägarna har en 
viss erfarenhet av innehållet är det viktigt att man uttrycker sig så odramatiskt som möjligt för 
att inte skrämma upp brunnsägarna med främmande begrepp.

9.1.1.4 Varför?
Undersökningen ska göras för att se om några åtgärder har gjorts sedan den föregående 
undersökning och kartlägga naturligt förekommande radioaktiva ämnen i området runt 
Siljansringen.
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9.1.1.5 När?
Uppföljningen valdes att göras fem år efter förra undersökningen. På den tiden har 
brunnsägarna hunnit tänka igenom tidigare resultat och åtgärdat eventuella problem om de ser 
det nödvändigt. Det är enskilda brunnsägare som jag besöker, men undersökningen kommer 
hjälpa samhället med de problem inom området som finns. Många människor vill ha bra miljö 
runt sig och den här undersökningen kan hjälpa att komma ett steg närmare rent vatten. 

9.2 Kontakt
Informationsbrevet om provtagning och projektet skickades ut till brunnsägarna medföljande 
ett svarsbrev där man fick kryssa i om man ville vara med eller inte. Vissa bortfall förekom då 
tre fastigheter inte längre var bebodda, tre fastigheter hade bytt till kommunalt vatten och där 
fyra fastighetsägare inte ville vara med i undersökningen. 
Det tillkom en brunn efter förfrågan från en brunnsägare som fått informationen från en 
granne. Vid uteblivet svar försökte fastighetsägaren nås via telefon. I informationsbrevet 
glömdes att skriva ett sista anmälningsdatum vilket kan ha gjort att det tog lite längre tid för 
svaren att komma, och det var svårt att avgöra när jag skulle börja ringa till dem som inte 
svarat.

Vid ja-svar från fastighetsägaren togs personlig kontakt via telefon där ett provtagningstillfälle 
bokades. Via telefon gav även brunnsägarna uppgifter om det fanns något filter eller 
radonavskiljare i huset och om det då gick att ta prover både efter och innan eventuellt filter. 
Brunnsägarna informerades även att innan provtagningstillfället se till att vattnet i fastigheten 
skulle vara väl omsatt. 

Några frågor dök upp vid telefonsamtalen med brunnsägarna. Tre stycken frågade om 
undersökningen var gratis, två frågade om man skulle vara med trots att man installerat 
vattenreningsutrustning och två frågade om man skulle vara med trots att man bytt till 
kommunalt vatten.

9.2.1 Personlig kommunikation under provtagning
Inför provtagningarna hos brunnsägarna förberedde jag mig genom att gå en två dagars kurs 
på SSM, Radon i vatten. Att gå igenom tänkbara frågor och förbereda sig på svar är en bra 
förberedelse inför besöken. Frågor som kan komma är:

• Varför man ska ta vattenprov just på deras vatten?
• Varför det finns radon i deras vatten?
• Varifrån radonet kommer?
• Vilka gränsvärden det finns för radon?
• Vilka hälsorisker det finns med för höga radon halter i dricksvattnet?
• Vad det finns för åtgärder mot förhöjda radonhalter?

Vid besöken är första intrycket viktigt för att få en bra kontakt och för att skapa ett förtroende 
mellan mig och brunnsägarna. Hur man bemöter personerna kan ha stor betydelse för det 
fortsatta besöket. Därför var jag noga med att presentera mig ordentligt och tydligt berätta vad 
jag skulle göra för prover. De reaktioner jag fick vid mötena med brunnsägarna var att de var 
mycket tacksamma att man var där och tog prover, men det visades också en viss oro för vad 
som resultatet skulle visa.

De flesta provtagningarna tog mellan 15 och 20 minuter, men några möten tog drygt en timme 
om brunnsägaren hade mycket frågor. Ute i fält var den vanligaste frågan hur och när 
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resultatet skulle redovisas. Även frågor om vilka hälsorisker som fanns med förhöjda halter av 
de olika ämnena uppkom vid ett antal provtagningar.

Då de flesta brunnsägare hade varit med i tidigare undersökningar så var de medvetna om att 
förhöjda halter av naturligt förekommande radioaktiva ämnen kunde förekomma, då 
Siljansringen har en unik berggrund. Många kände även till det meteoritnedslag som troligtvis 
ligger till grund för den uranrika berggrunden.

Några frågor uppkom om hur man åtgärdar problem med höga halter av radon och uran. Jag 
frågade även de som hade åtgärdat höga halter om varför de gjort det, men även varför de som 
hade höga halter inte åtgärdat. Av de som hade installerat vattenreningsutrustning var 
anledningen att de hade barn eller av hälsoskäl. Av de som inte åtgärdat var den dominerande 
orsaken till att man inte åtgärdat att man redan är gammal och att man druckit av samma 
vatten i flera decennier och då inte ser någon orsak till att nu rena vattnet. En annan orsak var 
att man inte orkat göra någonting åt det men att det kanske kommer ske i framtiden. 

9.2.1.1 Fukushima-olyckan
Den 11 mars 2011 inträffar en kraftig jordbävning utanför japans östkust och orsakar en 
tsunami som drar in över landet. Bland annat slår tsunamin ut både elnätet, reservgeneratorn 
och nödkylningen i kärnkraftverket i Fukushima. Det leder till att radioaktiva ämnen släpps ut 
och det finns risk för att en härdsmälta kan inträffa. Dagen efter olyckan har jag mitt första 
provtagningstillfälle och gör därefter alla besöken inom en månad. Katastrofen i Japan 
dominerar nyheterna under den tiden och man följer utvecklingen i Fukushima noggrant. Det 
gjorde att många hade frågor om kärnkraftverk, om själva katastrofen och vad som kommer 
att hända. Många var upprörda och ville avskaffa kärnkraften, och några trodde att de inte var 
ärliga i Japan om olyckans grad. Då jag inte var förberedd på frågor om kärnkraftverk, utan 
bara läst på om naturlig radioaktivitet hänvisade jag till strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. 
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10. Resultat, diskussion och slutsats– två delar
Resultatet, analysen och diskussionen är uppdelad i två delar. Del 1 tar upp den kemiska delen 
av undersökningen, och del 2 som tar upp den pedagogiska och kommunikativa delen av 
undersökningen.
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11. Resultat – Kemi
11.1 Sammanställning av undersökningen, våren 2011

11.1.1 Radioaktivitet
Analysresultaten visar att det förekommer förhöjda halter av naturligt radioaktiva ämnen i 
flera fall av de utvalda brunnarna. Av totalt 22 bergborrade brunnar hade åtta brunnar en 
radonhalt över otjänlighetsgränsen för sitt råvatten. Även förhöjda halter av uran, radium och 
polonium förekommer. Fem av brunnsägarna hade utifrån tidigare undersökningar installerat 
vattenreningsutrustning för att förbättra vattenkvalitén. Analysresultaten visar att det finns 
vattenreningsutrustning som effektivt reducerar radioaktiva ämnen, men att det också finns 
filter som är mindre lämpliga att använda vid radioaktiva ämnen i vattnet. I Bilaga 1A 
redovisas resultaten för analyserna av uran, Rn-222, Ra-210, Po-210 samt totala 
alfaaktiviteten och totala betaaktiviteten. 

11.1.2 Metaller
Analysresultaten visade att förhöjda halter av metaller inte är lika vanligt som förhöjda halter 
av radioaktiva ämnen. En brunn hade en blyhalt över otjänlighetsgränsen för sitt dricksvatten. 
Två brunnar hade problem med hårt vatten och hade installerat avhärdningsfilter som 
reducerade kalciumhalten effektivt. Två brunnar hade förhöjda halter av mangan och en brunn 
hade förhöjt värde av järn. I bilaga 1B redovisas resultaten för analyserna av metaller, pH och 
konduktivitet.
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11.2 Spridningen av radioaktiva ämnen runt Siljansringen
Urvalet av brunnarna baserades på låga och höga radonhalter från föregående undersökning 
och inte på jämn geografisk spridning. Det gör att flertalet av proverna togs inom samma 
område.
Från en brunn togs råvattenprover från två olika fastigheter på tomten. Resultaten från de två 
proven stämde väl överens för uran, radium och radon (Figur 1,2 och 3) och redovisas därför 
tillsammans för dessa. För Po-210 blev däremot resultatet olika (Figur 4) och redovisas därför 
separat. 

11.2.1 Uran
Figur 1 visar spridningen av analysresultaten av provtagningen av uran runt Siljansringen.
Resultaten visar att 9/22 (41%) av råvattenbrunnarna hade en uranhalt över 
rekommendationen på 15 μg/l och att många av brunnarna ligger inom samma geografiska 
område (2-3 mil norr om Rättvik). Resultatet visar också att närliggande brunnar kan ha stora 
skillnader i halter, där t.ex. inom ett litet område finns fyra brunnar över 100 μg/l och två 
brunnar under 15 μg/l.

Figur 1. Översikt av uran i råvatten från bergborrade brunnar runt Siljansringen. Kartans färgskala 
visar halter av uran i berggrunden. Kartan kommer från SGUs kartarkiv.
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11.2.2 Radon-222
Figur 2 visar spridningen av analysresultaten av provtagningen av radon runt Siljansringen. 
Resultatet visar att 8/22 (36 %) av råvattenbrunnarna har en radonhalt över 
otjänlighetsgränsen (1000 Bq/l). De brunnarna med högst radonhalt ligger inom samma 
geografiska område, utom en. Även för radon finns skillnader i halter för närliggande brunnar. 

Figur 2. Översikt av radon-222 i råvatten från bergborrade brunnar runt Siljansringen. Kartans 
färgskala visar halter av uran i berggrunden. Kartan kommer från SGUs kartarkiv.
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11.2.3 Radium-226
Figur 3 visar spridningen av analysresultaten av provtagningen av radium runt Siljansringen. 
Resultatet visar att 4/22 (18%) av råvattenbrunnarna hade en radiumhalt över 0,5 Bq/l. Enligt 
analysresultaten är det inte lika vanligt att brunnarna innehåller förhöjda värden av radium-
226 som radon-222 och uran.
 

Figur 3. Översikt av radium-226 i råvatten från bergborrade brunnar runt Siljansringen. Kartans 
färgskala visar halter av uran i berggrunden. Kartan kommer från SGUs kartarkiv.
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11.2.4 Polonium-210
Figur 4 visar spridningen av analysresultaten av provtagningen av polonium-210 runt 
Siljansringen. Resultaten visade att 8/23 (35 %) av råvattenprover hade en poloniumhalt på 
0,1 Bq/l eller högre. Från en brunn togs två prov från två olika fastigheter på tomten, en 
visade en halt under detektionsgränsen och en visade på en halt av 0,1 Bq/l. Olikheterna beror 
förmodligen på osäkerheten i mätmetoden.

Figur 4. Översikt av polonium-210 i råvatten från bergborrade brunnar runt Siljansringen. Kartans 
färgskala visar halter av uran i berggrunden. Kartan kommer från SGUs kartarkiv.

34



11.3 Samband mellan naturligt radioaktiva ämnen och parametrar i 
råvatten 

Undersökningen gjordes på endast 22 brunnar, vilket ger en dålig statistik, men kan ändå vara 
intressant att redovisa.

Från resultatet av analyserna av total alfaaktivitet och uran, och total betaaktivitet och uran 
visar diagrammen nedan att det finns ett tydligt samband mellan dessa parametrar. 
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Figur 5. Samband mellan totala alfaaktiviteten och uran i råvatten. (R2=0,98)
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Figur 6. Samband mellan totala betaaktiviteten och uran i råvatten. (R2=0,92)

Sambandet mellan totala alfaaktiviteten och radon, och totala betaaktiviteten och radon har 
inte samma tydliga samband som för uran, utan här finns endast tämligen svaga samband.
I bilaga 2 presenteras fler diagram över samband mellan utvalda ämnen och parametrar samt 
en tabell över vilka brunnar som har förhöjda halter av respektive naturligt radioaktivt ämne.

I tabell 6 visas en sammanfattning av samband mellan de utvalda ämnen och parametrarna.
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Mycket svagt 
samband 

(R2<0,1)

Svagt samband
(0,1<R2<0,25)

Tämligen 
svagt samband
(0,25<R2<0,4)

Måttligt 
samband
(0,4<R2<0,6)

Starkt 
samband
(0,6<R2<0,9)

Mycket starkt 
samband
(0,9<R2)

Uran och Po-
210

Ra-226 och 
Po-210

Totalalfa och 
Rn-222

Järn och 
mangan

Totalalfa och 
Uran

Rn-222 och 
Po-210

Ra-226 och 
uran

Totalbeta och 
Rn-222

Totalbeta och 
Uran

Rn-222 och 
Ra-226
Rn-222 och 
uran

Tabell 6: Sammanfattning av samband mellan utvalda ämnen och parametrar
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11.4 Förändringar av halter i råvatten från tidigare undersökningar 
utan åtgärd

I bilaga 3 visas resultatet av analyserna av radioaktiva ämnen och metaller från den här den 
här undersökningen tillsammans med analyserna som gjordes tidigare mellan 2001 och 2006. 
Resultatet av analyserna visade att halterna av både metallerna och de naturligt 
förekommande radioaktiva ämnen stämmer bra överens från föregående undersökning. Det 
var några prover som skilde sig från tidigare och som ger betydelse för kvalitén på vattnet. 

• Brunn W4. Tidigare järnhalt: 534,9 μg/l. Nuvarande järnhalt: 233 μg/l.
• Brunn W37. Tidigare uranhalt: 4,2 μg/l. Nuvarande uranhalt: 110 μg/l.
• Brunn W47. Tidigare radonhalt: 1170 Bq/l. Nuvarande radonhalt: 490 Bq/l.
• Brunn W52. Tidigare blyhalt: 10,3 μg/l. Nuvarande blyhalt: 2,2 μg/l.
• Brunn W55. Tidigare uranhalt: 23,4 μg/l. Nuvarande uranhalt: 5 μg/l.
• Brunn W60. Tidigare uranhalt: 872,2 μg/l. Nuvarande uranhalt: 230 μg/l. Brunnen har 

också större förändring i total alfaaktivitet och total betaaktivitet 
• Brunn W61. Tidigare blyhalt: 40 μg/l. Nuvarande blyhalt: 7,4 μg/l. Tidigare 

manganhalt: 355 μg/l. Nuvarande manganhalt: 79,6 μg/l.
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11.5 Brunnsägarnas åtgärder från tidigare undersökning

11.5.1 Kommunalt vatten
Tre stycken hade sedan förra undersökningen bytt till kommunalt vatten och var då inte 
aktuella för fortsatta undersökningar. Alla de tre fastigheterna ligger på samma väg och hade i 
den tidigare undersökningen radonhalter högt över gränsvärdet, där en av brunnarna hade en 
radonhalt på 22000 Bq/l. 

11.5.2 Vattenreningsutrustning
Fem brunnsägare har installerat vattenreningsutrustning sedan undersökningen mellan 2001 
och 2006. En detaljerad tabell över ämnenas halter före och efter filter, samt filtertyper hittas i 
bilaga 4. Gammastrålning har även mätts från aktuella filter och resultatet redovisas i bilaga 4.

11.5.2.1 Radonavskiljare och uranfilter
Tre brunnsägare har installerat radonavskiljare och uranfilter för att reducera radon- och 
uranhalten. 

• Brunn nr W49. Tidigare radonhalt: 1030 Bq/l. Nuvarande radonhalt: 40 Bq/l. Tidigare 
uranhalt: 240 μg/l. Nuvarande uranhalt: 15 μg/l. Utrustningen var placerad i garaget.

• Brunn W56. Tidigare radonhalt på 2120 Bq/l. Nuvarande radonhalt: 25 Bq/l. Tidigare 
uranhalt: 125 μg/l. Nuvarande uranhalt: 0 μg/l. Utrustningen var placerad i källaren.

• Brunn W61. Tidigare radonhalt: 2580 Bq/l. Nuvarande radonhalt: 20 Bq/l. Tidigare 
uranhalt: 600 μg/l. Nuvarande uranhalt: 50 μg/l. Utrustningen var placerad i en 
jordkällare nära huset.

Radonavskiljarnas effektivitet ligger på 96,1 %, 98,8 % samt 99,2 %.
Uranfiltrens effektivitet ligger på 93,8 %, 100 % samt 91,7 %.
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Figur. 7 Uranfilter och radonavskiljare placerade i källaren hos W56. (Foto: Kristina André)
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11.5.2.2 Kolfilter
En brunnsägare har installerat ett kolfilter i ett litet utrymme under huset för att reducera 
radonhalten. 

Figur 8. Kolfilter hos W37 (Foto: Kristina André)

• Brunn nr 37. Tidigare radonhalt: 550 Bq/l. Nuvarande radonhalt: 30 Bq/l. 

Kolfiltrets effektivitet ligger på 94,5 %

Den totala alfaaktiviteten och den totala betaaktiviteten har ökat efter att vattnet passerat 
filtret. Det visar sig också att uranhalten har ökat efter kolfiltret, från 110 μg/l till 150 μg/l.
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11.5.2.3 Kombination kolfilter och uranfilter
En brunnsägare har under diskbänken installerat vattenreningsutrustning som består av ett 
mindre uranfilter och ett kolfilter för att reducera uran- och radonhalten.

Figur 9. Uran- och kolfilter placerade under diskbänken hos W27. (Foto: Kristina André)

• Brunn W27. Tidigare uranhalt: 6 μg/l. Nuvarande uranhalt: 0 μg/l. Tidigare radonhalt: 
250 Bq/l. Nuvarande radonhalt: 160 Bq/l.

Uranfiltrets effektivitet ligger på 100 % och kolfiltrets effektivitet ligger på 36 %.
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11.5.2.4 Avhärdningsfilter
Två brunnsägare har installerat avhärdningsfilter för att reducera kalciumhalten.

• Brunn nr W27. Tidigare kalciumhalt: 92,4 mg/l. Nuvarande kalciumhalt: 5,6 mg/l.
• Brunn nr W49. Tidigare kalciumhalt: 101 mg/l. Nuvarande kalciumhalt: 3,3 mg/l.

Avhärdningsfiltrens effektivitet ligger på 93,9 % samt 96,7 %.
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12. Diskussion och slutsatser– Kemi

12.1 Spridningen av radioaktiva ämnen runt Siljansringen
En stor del av vattenproverna innehöll förhöjda halter av radioaktiva ämnen i bergborrade 
brunnar kring Siljansringen. Då provtagningen var inriktad på att mäta på brunnar med både 
låga och förhöjda halter och att provtagningen är koncentrerad kring vissa områden kring 
Siljansringen är det svårt att dra en generell slutsats till hur spridningen i övrigt ser ut kring 
Siljansringen. Det som den geografiska spridningen visar är att ett område ca 2-3 mil norr om 
Rättvik har flera brunnar med förhöjda halter av radioaktiva ämnen.

Det är svårt att förutse om en brunn har höga halter av radioaktiva ämnen eller inte. Den här 
undersökningen visade att även om grannen har höga halter av radioaktiva ämnen betyder det 
inte att även en närliggande brunn har förhöjda halter, även om man kan ana ett visst 
samband. I ett litet område 2,5 mil norr om Rättvik provtags sju vattenprover och resultatet 
visade att 4 av dessa hade förhöjda värden av radioaktiva ämnen medan övriga tre hade 
värden under gränsvärden och rekommendationer.

12.2 Samband mellan radioaktiva ämnen i råvatten
Resultatet av samband av halter mellan de analyserade radioaktiva ämnena i råvattnet visar på 
starka proportionella samband mellan total alfaaktivitet och uran samt totala betaaktiviteten 
och uran. För övriga ämnen och parametrar visas endast svaga eller obefintliga samband. 
Man kan alltså inte använda sig av kunskapen om ett radioaktivt ämne för att uppskatta halten 
av andra ämnen. 

Från bilaga 2 ser man också att halterna av radioaktiva ämnen varierar mellan ämnena och att 
hög halt av ett ämne inte betyder att övriga ämnen finns i höga halter, även om man kan ana 
ett visst samband. Två brunnar har förhöjda halter av alla analyserade radioaktiva ämnen, men 
för övriga brunnar varierar vilka olika radioaktiva ämnen som finns i höga halter. Ett samband 
mellan ämnena kan alltså inte ses i den här undersökningen.

De brunnar som inte visar på några höga halter alls av radioaktiva ämnen hämtar troligtvis sitt 
vatten från den sedimentära berggrunden som generellt innehåller låga halter av radioaktiva 
ämnen. De brunnar som har höga halter av naturligt förekommande radioaktiva ämnen hämtar 
troligtvis sitt vatten från urberget där Dalagraniter och Dalaporfyrer med förhöjd uranhalt 
dominerar kring Siljansringen. 

12.3 Förändring av halterna från tidigare undersökning
En direkt jämförelse mellan den här undersökningen och undersökningen 2001-2006 är 
egentligen svårt att göra. I den här undersökningen gjordes endast ett prov, medan från den 
tidigare togs ofta flera prov och då värdena är ett medelvärde av dessa prover. Att proverna 
tog vid olika tidpunkter på året kan också påverka att resultatet inte alltid överensstämmer. 
Provtagningarna har också utförts olika. Jag hade vid mina besök inte möjlighet att ta prover 
direkt från brunnen eller montera bort kranutrustningar och strilar, medan det gjordes vid den 
andra undersökningen. Analyserna för metallerna gjordes även med olika analysutrustningar.
Trots detta stämmer analysresultaten ganska bra överens, förutom för 3 brunnar där 
skillnaderna eventuellt beror på årstidsvariation eller tillrinningen från olika sprickor i 
berggrunden.
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12.4 Åtgärder

12.4.1 Vattenreningssystemens funktion och effektivitet
De tre radonavskiljarna som studerats i det här projektet har reducerat radonhalten betydligt, 
och sänkt halterna långt under otjänlighetsgränsen. Effektiviteten ligger för alla tre över 95 %, 
vilket visar att luftning ett mycket effektivt sätt att få bort radon från dricksvattnet. En av 
brunnsägarna (W 49) hade fått köpa en ny radonavskiljare efter att den första gått sönder på 
grund av att den kalkat igen av förhöjda kalciumhalter. Vid installation av 
vattenreningsutrustning är det viktigt att man noga fått information skötsel, funktion och vad 
som kan förstöra utrusningen. Sedan är det upp till varje privatperson att se till att man följer 
instruktionerna  för att få så hög effektivitet och så lång livslängd som möjligt.

De tre större uranfiltren som installerats i samband med radonavskiljarna har reducerat 
uranhalten väl, men vid höga uranhalter har filtren inte sänkt uranhalten till ett värde under 
otjänlighetsgränsen. Även om effektiviteten för alla tre filtren ligger över 90 %, sänks 
uranhalten inte tillräckligt. För brunnen med en uranhalt på 600 µg/l sänkte filtret halten till 
50 µg/l. För att sänka halten ännu mer kan det krävas ett större filter, att filtret backspolas med 
tätare mellanrum eller att man får leta efter något annat alternativ. 

Kolfiltret som används för att reducera radonhalten visar en effektivitet på 94,5 % och sänker 
radonhalten betydligt. Resultatet av analysen visar dock på att både alfaaktiviteten och 
betaaktiviteten ökar efter filtret, samt att uranhalten ökar från 110 µg/l till 150 µg/l. Det beror 
på att det har ansamlats alfa- och betapartiklar i kolfiltret.

Att använda kombinationen av uran- och kolfilter under diskbänken är ett alternativ vid lägre 
uran- och radonhalter. Resultatet visade att radonhalten endast reducerades med 36 %. 
Fördelen med en mindre vattenreningsutrustning är att den är billigare, det är enkelt att byta 
filter, är mindre tekniskt komplicerad och har en enkel skötsel. Nackdelen är att den inte är 
lika effektiv mot höga halter av radioaktiva ämnen och att utrusningen avger gammastrålning 
då den är placerad på en plats där man ofta befinner sig. 

De två avhärdningsfiltren som studeras har reducerat kalciumhalten till mycket låga halter. 
Höga kalciumhalter och magnesiumhalter ger hårt vatten. Hårt vatten kan skada 
fastighetsinstallationer och kalka igen vattenreningssystem. Har man hårt vatten 
rekommenderas att installera avhärdningsfilter före annan vattenreningsutrustning.
Avhärdningsfiltren består av en jonbytare som byter ut kalciumjonerna mot mer mjuka 
natriumjoner. Det gör att natriumhalten ökar efter reningen, vilket inte förstör installationer. 

12.4.2 Placering och gammastrålning
Radonavskiljare och uranfilter har placerats i källare, garage och jordkällare intill fastigheten, 
vilket följer rekommendationen för placering av sådan typ av vattenreningsutrustning. 
Radonfiltren ger ifrån sig ett bullrande ljud som kan vara störande och uranfiltren avger 
gammastrålning från gammastrålande sönderfallsprodukter som fastnat i filtret. Högst 
gammastrålning kommer från de kortlivade radonprodukterna högst upp i filtret. Ett av filtren 
hade precis backspolats med salt vilket görs från toppen av filtret. Högst gammastrålning kom 
då från nedre delen av filtret då sönderfallsprodukterna längst ner inte helt backspolats bort.

44



Kolfiltret var placerad i ett utrymme under fastigheten och avger den högsta 
gammastrålningen av filtren. Gammastrålningen kommer från gammastrålande radondöttrar 
som fastnat på filtret. 

Kombinationen av uranfilter och kolfilter under diskbänken är ett bra alternativ vid låga halter 
av radon och uran. Vid höga halter skulle filtren mättas snabbt och då rekommenderas istället 
att ha radonavskiljare och större uranfilter. Filter under diskbänken avger också 
gammastrålning. Av försiktighetsåtgärd kan det vara bra att inte låta barn vistas i närheten av 
diskbänken då de exponerar känsliga områden, som huvudet, mycket mer än för vuxna 
personer i den höjden.
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13. Resultat – Pedagogik och kommunikation

13.1 Information till brunnsägarna

13.1.1 Innan provtagning
Information skickades ut till brunnsägarna i form av ett informationsbrev. Brevet innehöll 
information om undersökningens innehåll, presentation av mig, information om 
provtagningen (se bilaga 5) samt svarsbankett och kuvert.

Totalt skickades 34 informationsbrev ut, varav 21 stycken svarade att de ville vara med i 
undersökningen. Av de 21 brunnsägarna svarade elva stycken ja via svarsbrevet, sex stycken 
ringde upp mig och fyra stycken tackade ja efter att jag ringt upp dem. En brunn tillkom i 
undersökningen efter förfrågan. De frågor som dök upp vid telefonkontakten med 
brunnsägarna var om undersökningen var gratis, om undersökningen även gäller de som har 
installerat vattenreningsutrustning eller bytt till kommunalt vatten. Inga frågor uppkom om 
vem jag var eller om hur provtagningen skulle gå till.

Av de tretton som inte var med i undersökningen hade tre stycken bytt till kommunalt vatten, 
fyra stycken ville inte delta i undersökningen, tre stycken fastigheter stod tomma eller blivit 
sommarstugor sedan förra undersökningen samt tre stycken svarade varken på 
informationsbrevet eller på telefon.

Kommunikation med brunnsägarna fördes sedan via telefon. Provtagningstillfälle bokades in 
samtidigt som information om provtagningen förmedlades. 

13.1.2 Vid provtagning
Vid provtagningen fick brunnsägarna först en presentation om vem jag var och information 
om exakt hur provtagningen skulle gå till. De frågor som uppkom under besöken handlade om 
hur och när resultatet på proverna skulle redovisas. Även frågor angående vilka hälsorisker 
som finns vid framförallt höga halter av radon och uran förekom under besöken.
Frågor om hur man åtgärdar höga halter av radioaktiva ämnen förekom också. Av de som 
redan hade installerat vattenreningsutrustning var anledningen till åtgärderna att de fanns barn 
i fastigheten eller av hälsoskäl. De frågor som dominerade mest vid besöken var frågor om 
Fukushimaolyckan som inträffade samtidigt som den här undersökningen. Frågorna handlade 
då om hur utsläppen kommer påverka oss i Sverige och vad som händer med kylvattnet från 
reaktorerna som släpps ut i havet. Efter provtagningarna utformades en arbetsrutin för 
provtagning av radon i fält. (Se bilaga 7)

13.1.3 Vid utskick av resultatbrev
När analyserna var klara skickades individuella resultatbrev ut. (se bilaga 6) En brunnsägare 
ringde och hade frågor om resultatet. Hon hade fått resultatet att hennes vatten innehöll 
förhöjda halter av både radon och uran. Hennes frågor handlade om hur man åtgärdar förhöjda 
halter och vilka symtom det finns om man andas in höga halter av radon. Hon undrade också 
om hennes grannar också hade höga halter av radioaktiva ämnen eftersom deras brunn ligger 
precis bredvid deras. Någon timme efter samtalet med brunnsägaren ringer hennes granne och 
har frågor om provtagning, hälsorisker med radon och åtgärder av radioaktiva ämnen.
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14. Diskussion och slutsats – Pedagogik och 
kommunikation

14.1 Kontakt och samtal

14.1.1 Informationsbrevet
Jag kontaktade brunnsägarna första gången genom att skicka ut ett informationsbrev. Målet 
med brevet var att få brunnsägarna att vilja vara med i undersökningen och att förmedla 
information om radioaktivitet i dricksvattnet. Innehållet i brevet skulle vara så tydlig och 
informationsrik som möjlig. Vid utformandet av brevet utgick jag från de didaktiska frågorna 
vad, hur, för vilka, varför och när. Att utforma informationsbrev utifrån de didaktiska frågorna 
tyckte jag var ett bra upplägg då det blir lätt att se om man fått med det som är relevant för 
undersökningen. Då brunnsägarna tidigare varit med i undersökningen så finns erfarenheter 
av naturligt förekommande radioaktiva ämnen. Trots det är det mycket viktigt att man är 
tydlig med att det inte alls är säkert att dessa ämnen finns i dricksvattnet och varje ord i 
informationsbrevet granskades noggrant för att inte skrämma eller skapa oro hos 
brunnsägarna. 

Jag tror att största delen av informationen i brevet var tillfredsställande för mottagarna 
eftersom att brunnsägarna inte hade några frågor om mig eller bakgrunden till 
undersökningen. I delen om provtagningen hade jag skrivit att jag gärna tar prover både före 
och efter filter. Innebörden av detta var någonting som jag fick frågor på. Jag tror att jag var 
otydligt där och borde ha förklarat mer ingående vad jag menade med det. Jag borde även 
skrivit mer tydligt med att om man bytt till kommunalt vatten så berörs de inte av den här 
undersökningen och att man då tackar nej och motiverar varför. Den mest vanligt 
förekommande frågan jag fick efter att jag skickat ut informationsbrevet var om 
undersökningen var gratis. Om jag skulle skiva ett nytt brev så skulle jag skriva att hela 
undersökningen är kostnadsfri. Målet med informationsbrevet var att brunnsägarna skulle 
vilja vara med i undersökningen och av 34 utskickade brev fick jag 21 positiva svar, vilket jag 
är väldigt nöjd med. 

Fördelarna med att kontakta brunnsägarna via informationsbrev är att de i lugn och ro kan läsa 
igenom brevet och ta ställning till undersökning och de har informationen sparad så de kan 
läsa om undersökningen flera gånger, vilket inte är möjlig vid direkt telefonkontakt.

14.1.2 Förberedelser inför besöken
Planeringen och förberedelserna inför besöken är en mycket viktig del av projektet så att 
kommunikationen och samtalen blir så lyckade som möjligt, både ur mitt och brunnsägarnas 
perspektiv. Förberedelserna bestod av att gå igenom grundläggande fakta om radioaktivitet i 
vatten, samt gå en kurs om radon i vatten. I kursen fick man lära sig om provtagning, 
hälsorisker, gränsvärden, radioaktivitet, mätmetoder och vattenreningssystem. Jag fick även 
ett exemplar av rapporten från den föregående och rikstäckande undersökningen om 
radioaktivitet i dricksvatten, vilket var mycket nyttigt att ha läst innan besöken. Vid besöken 
är det viktigt att man ger ett professionellt intryck och att man skapar ett förtroende hos 
brunnsägarna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vara påläst och kunnig inom ämnet vid 
kontakt med privatpersonerna i undersökningen. Detta skapar ett förtroende mellan mig och 
dem. Kursen som ordnades av SSM bidrog med specifik kunskap om naturlig radioaktivitet 
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och provtagning som kompletterade min breda kunskap inom kemi från skolan. Jag tycker att 
det var den viktigaste förberedelsen för mig inför mina besök hos brunnsägarna. Att jag även 
under min utbildning på Stockholms universitet tränat på professionella samtal, har varit 
väldigt nyttigt när man träffat brunnsägarna vid provtagningarna. 

14.1.3 Vid provtagningen
”Det första intrycket har en tendens att sitta kvar” är ett uttryck som var viktigt att tänka på 
innan besöken. De första minuterna är av stor avgörande när för hur förtroende och samtalet 
kommer utveckla sig. Min första presentation av mig själv hade brunnsägarna redan fått i 
informationsbrevet, men även vid besöken var jag noga med att tydligt presentera mig igen, 
var jag kom ifrån och hur provtagningen skulle gå till. Jag tror att det skapade ett förtroende 
mellan mig och brunnsägarna, vilket gjorde att de kunde få svar på de funderingar de haft om 
undersökningen.

Mötena och samtalen med brunnsägarna äger rum i det sociokulturella perspektivet. Den 
teorin utgår från att människors tänkande påverkas av den miljö och sammanhang som hon 
befinner sig i. Människor lär sig i samspel med andra och kan lära sig det som ligger i den 
proximala utvecklingszonen tillsammans med andra. Vid besöken märkte jag att brunnsägarna 
hade mycket erfarenheter och kunskap om att naturligt radioaktiva ämnen kan förekomma i 
deras område och att det är farligt med höga halter. Det gjorde att jag under samtalen kunde 
gå in djupare på detaljer om varför radioaktiva ämnen finns i dricksvattnet och hur de kan 
vara hälsofarliga då den kunskapen ligger inom deras proximala utvecklingszon. I det 
sociokulturella perspektivet används språket som verktyg för att kommunikation och att 
förmedla kunskaper. Sättet att använda språket för att kommunicera är en central aspekt i den 
här undersökningen. Att anpassa sitt språk till deras förkunskaper och kunskapsnivå som 
brunnsägarna ligger på gör att kommunikationen fungerar bra och att man skapar ett 
förtroende.

Under besöken hos brunnsägarna fick jag frågor om hur resultaten skulle redovisas och vad 
som händer om man har förhöjda halter. Även frågor om hälsorisker och 
vattenreningsutrusning uppkom. Vid besöken kunde jag svara på alla frågor som ställdes kring 
naturlig radioaktivitet, men inte de som ställdes om radioaktivitet från kärnkraftverk. Då 
Fukushimaolyckan inträffade under undersökningens gång var det många som hade frågor 
kring vad utsläppen hade för verkan i Sverige och risker med kärnkraftverk. Detta var något 
jag inte var förberedd på, men också något som jag inte kunde ha förberett innan. Annars 
tyckte jag att jag var väl förberedd inför besöken hos brunnsägarna. 

Den här projektet är en undersökning av dricksvatten där vetenskapen är i centrum, men också 
omständigheterna som kommunikation med brunnsägarna, korrekt provtagning och 
informationsspridning är väldigt viktigt för att få ett bra resultat. Att vara planerad med sin 
kommunikation till brunnsägarna gör att de kan förbereda sig inför besöken så det blir 
smidiga provtagningar, vilket resulterar i bra analysvärden. Genom informationen från mig 
och att jag skulle komma på provtagning gjorde att brunnsägarna fick tänka kring deras brunn 
och rutiner med skötsel av installationer. Genom att träffa brunnsägarna vid provtagningarna 
gjorde också att jag kunde förstå hur de tänker och vad de har för kunskaper med sig sedan 
innan, vilket gjorde en grund för hur resultatet skulle delges och hur resultatbrevet skulle 
utformas. Mitt val av kommunikationssätt, att ha kontakt med brunnsägarna flera gånger och 
att åka personligen för provtagning, gjorde att de kunde förbereda sig, tänka igenom sin 
situation och kunna ta reda på mer information, vilket i slutändan ger en bättre miljö för flera 
människor. Det är en mycket viktig del av den här arbetet att ta med sig till framtida 
undersökningar. 
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15. Vidareutveckling och ytterligare undersökningar

• Undersökningar av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten har 
endast gjorts några gånger och det finns behov av att fortsätta kartlägga och göra 
stråldosberäkningar av uran, Rn-222, Ra-226 och Po-210.

• En större undersökning av olika vattenreningsmetoder har ännu inte gjorts i Sverige 
för naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten. Inom det området finns 
gått om utrymme för ytterligare undersökningar.
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Bilaga 1A
Tabellen visar SSM:s resultat från dricksvatten och råvatten från respektive brunn.

Enheten för beredskap SSM2011-745

Brunns
nr

Före/efter
filter

Datum Rn-222 Total 
beta

Total 
alfa

Ra-226 Uran 
total

Uran 
beräkn

Po-210

Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l μg/l Bq/l
MDA 5 MDA

0,3
MDA 
0,04

MDA0,
02

MDA 
0,04

MDA 
0,04

W4 11-03-13 20 <0,3 0,1 <0,02 0,1 3 <0,04
W5 11-04-09 10 <0,3 <0,04 <0,02 <0,04 0 <0,04
W6 11-03-20 30 <0,3 0,2 0,1 0,1 3 <0,04
W9 11-03-19 10 <0,3 <0,04 0,1 <0,04 0 <0,04
W13 11-03-18 70 <0,3 0,2 <0,02 0,2 6 <0,04
W15 11-03-18 100 <0,3 0,1 <0,02 <0,04 0 0,04
W27 före 11-03-19 250 <0,3 0,2 <0,02 0,2 6 <0,04
W27 efter 11-03-19 160 <0,3 <0,04 <0,02 <0,04 0 <0,04
W30 bostad 11-03-12 250 1,1 0,4 <0,02 0,4 12 <0,04
W30 b-stuga 11-03-12 400 0,7 0,4 <0,02 0,4 12 0,1
W32 11-04-10 170 <0,3 0,1 0,1 0,1 3 0,1
W33 11-03-19 340 <0,3 0,1 <0,02 0,1 3 <0,04
W37 före 11-03-19 550 3,1 3,8 0,1 3,7 110 0,1
W37 efter 11-03-19 30 3,8 5,1 0,1 4,9 150 0,1
W42 11-04-10 460 2,4 3,9 0,1 3,8 115 <0,04
W47 11-03-18 490 2,1 4,1 0,1 4 120 <0,04
W49 före 11-03-20 1030 3,2 8,1 0,2 7,9 240 0,1
W49 efter 11-03-20 40 <0,3 0,5 <0,02 0,5 15 0,1
W50 11-04-09 1280 1,7 3,2 0,2 3 90 0,2
W52 11-03-19 2440 2,1 4 0,7 3,3 100 <0,04
W55 11-04-10 3510 1,1 0,2 <0,02 0,2 5 0,1
W56 före 11-03-12 2125 3 4,9 0,7 4,2 125 0,1
W56 efter 11-03-12 25 <0,3 0,6 0,8 <0,04 0 <0,04
W59 11-03-19 4170 3,3 8,9 1,6 7,2 215 <0,04
W60 11-03-20 1095 5,5 9,1 1,4 7,7 230 0,8
W61 före 11-03-12 2580 8,6 18,1 0,1 19,9 600 <0,04
W61 efter 11-03-12 20 1,4 1,8 0,1 1,7 50 <0,04
W70 11-03-18 70 <0,3 0,1 <0,02 0,1 5 <0,04

MDA = Minsta detekterbara aktivitet



Bilaga 1B
Tabellen visar KTH:s resultat av dricksvatten och råvatten från respektive brunn.

Brunn
nr

Anmä-
rkning

Al Fe Mn Cu Pb Zn Ca K Mg Na pH Kond

μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m
W 4 7,2 233 18,5 17,5 <0,5 <1,0 57,8 1,7 8,8 8,5 7,7 33
W 5 63,6 472,2 14,1 <0,5 <0,5 <1,0 11,1 0,9 1,8 59,3 7,9 29,5
W 6 3,4 17,7 6,2 8,4 <0,5 1065 75,5 2,2 11,3 19,1 7,5 44,9
W 9 21,7 311,2 19,3 2,7 <0,5 18,6 22,5 1 5,2 33,6 8,1 26,9
W 13 27,6 24,7 <1,0 109,9 <0,5 <1,0 60 0,59 4,1 5,3 7,6 29,8
W 15 20,8 252,8 16,5 1,7 <0,5 <1,0 35,8 0,95 4,7 7,9 7,9 20,7
W 27 före 1,9 <10 <1,0 12,4 <0,5 <1,0 92,4 1,3 7,8 13,9 7,2 49,5
W 27 efter 35,5 18,9 <1,0 37,8 <0,5 56,2 5,6 0,34 0,47 124 7,1 51,7
W 30 bostad 30,1 66,3 23,8 189,3 1,5 18,7 21,6 0,73 4,1 5,1 7 14,5
W 30 b-stuga 59,6 25,6 66,6 27,4 0,76 7,7 19,7 0,74 3,8 4,7 7 13
W 32 11,9 217,8 362,5 <0,5 1,9 <1,0 32,5 1,1 5,6 9,4 7,6 20,5
W 33 15,8 22,1 <1,0 54,4 <0,5 86,3 28,8 1,1 5,9 8,9 6,7 20,3
W 37 före 5,8 17 19,1 16,9 <0,5 <1,0 * * * * 7,5 40,9
W 37 efter 4,9 18 <1,0 34,7 <0,5 4,5 76,7 0,59 8,3 8,7 7,5 41,2
W 42 16,5 24,6 12,5 34,2 6,4 16,6 55,4 1,2 8,9 8,6 7,5 34,9
W 47 32,1 59 <1,0 68,8 0,84 27,2 72,4 0,62 4,3 23,8 7,6 42,1
W 49 före 3,4 25,8 141,6 12,8 <0,5 70 101 1,4 14,1 13,6 7,4 63,7
W 49 efter 54,6 28,4 3,14 12,7 <0,5 2,7 3,3 0,2 0,43 * 8,2 52,8
W 50 8,6 22,1 17,5 0,54 0,81 <1,0 61,9 0,51 5,9 6,4 7,2 32,2
W 52 74,1 63,3 22,6 123 2,2 193,3 57,4 0,59 4,3 6,5 7,3 25,2
W 55 12 968 393,1 <0,5 <0,5 15,2 20,4 0,57 4,7 9,1 7,5 15,9
W 56 före 25,9 18,3 37,5 45,9 0,69 57 * * * * 7,6 29
W 56 efter 10,7 <10 <1,0 <0,5 <0,5 6,4 * * * * 8,1 28,2
W 59 10,7 39,7 48,7 40,2 <0,5 44 61,2 0,7 7,6 7,6 7,6 45,4
W 60 22,4 101,5 70,8 32,5 <0,5 43,5 67,3 0,86 11,6 13,7 7,5 44,4
W 61 före 43,2 103,4 79,6 37,9 7,4 47,9 * * * * 7,5 31,3
W 61 efter 26,8 63,4 207 31,9 19,6 48 * * * * 8,2 31,9
W 70 160 234,5 95,5 19,5 5,7 132,6 73,1 2,1 6,2 29,6 7,5 29,5

*Några analyser misslyckades. Det kan bero på flera orsaker som misslyckad provtagning, 
utfällningar i väntan på analys, misslyckad syrasättning, men det går inte att veta exakt.



Bilaga 2
Diagrammen nedan visar samband mellan ämnen och parametrar.

Figur 1 och 2. Samband mellan Rn-222 och Totalalfa (R2 = 0,33), samt Rn-222 och Totalbeta 
(R2 = 0,31).

Figur 3 och 4. Samband mellan Rn-222 och Ra-226 (R2 = 0,37), samt Rn-222 och uran 
(R2 = 0,27).
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Figur 5 och 6. Samband mellan Uran och Ra-226 (R2 = 0,13), samt uran och Po-210
 (R2 = 0,05).

Figur 7 och 8. Samband mellan Ra-226 och Po-210 (R2 = 0,28), samt Rn-222 och Po-210
(R2 = 0,007).

Figur 9.Samband mellan järn och mangan (R2 = 0,40).
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Tabellen nedan visar vilka brunnar som har förhöjda halter av respektive ämne.

Brunnsnummer Rn-222 Ra-226 Uran beräknad Po-210

W 4
W 5
W 6
W 9
W 13
W 15
W 27
W 30
W 30 x
W 32 x
W 33
W 37 x x
W 42 x
W 47 x
W 49 x x x
W 50 x x x
W 52 x x x
W 55 x x
W 56 x x x x
W 59 x x x
W 60 x x x x
W 61 x x
W 70



Bilaga 3A
Tabellen visar SSM:s resultat av råvatten från tidigare undersökning och SSM:s resultat från 
den här undersökningen.

Brunns
nr

Anm Datum Rn-222 Total 
beta

Total 
alfa

Ra-226 Uran 
total

Uran 
beräknad

Po-210

Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l Bq/l μg/l Bq/l
MDA MDA MDA MDA MDA MDA

W 4 nu 11-03-13 20 <0,3 0,1 <0,02 0,1 3 <0,04
W 4 då 03-08-22 20 0,7 0,2 <0,02 0,2 5,4
W 5 nu 11-04-09 10 <0,3 <0,04 <0,02 <0,04 <0,04
W 5 då 06-09-15 40 <0,3 <0,04 0,02 <0,04
W 6 nu 11-03-20 30 <0,3 0,2 0,1 0,1 3 <0,04
W 6 då 06-08-18 25 <0,3 0 0,02 0,2 5,5
W 9 nu 11-03-19 10 <0,3 <0,04 0,1 <0,04 <0,04
W 9 då 03-08-23 40 <0,3 0,1 0,1 <0,04
W 13 nu 11-03-18 70 <0,3 0,2 <0,02 0,2 6 <0,04
W 13 då 05-11-30 90 <0,3 0,2 <0,02 0,2 5,9
W 15 nu 11-03-18 100 <0,3 0,1 <0,02 <0,04 0,04
W15 då 05-11-30 150 <0,3 <0,04 <0,02 <0,04
W 27 nu 11-03-19 250 <0,3 0,2 <0,02 0,2 6 <0,04
W 27 då 05-11-30 290 2 0,2 <0,02 0,2 6,4

W 30 bo nu 11-03-12 250 1,1 0,4 <0,02 0,4 12 <0,04
W 30 ba nu 11-03-12 400 0,7 0,4 <0,02 0,4 12 0,1
W 30 bo då 06-08-16 250 0,9 0,8 0,1 0,1 4,2

W 32 nu 11-04-10 170 <0,3 0,1 0,1 0,1 3 0,1
W 32 då 05-11-29 320 0,7 0,21 0,1 0,2 5,1
W 33 nu 11-03-19 340 <0,3 0,1 <0,02 0,1 3 <0,04
W 33 då 06-08-16 370 0,4 0,1 <0,02 0,1 3
W 37 nu 11-03-19 550 3,1 3,8 0,1 3,7 110 0,1
W 37 då 06-08-16 520 0,6 0,2 0,1 0,4 4,2
W 42 nu 11-04-10 460 2,4 3,9 0,1 3,8 115 <0,04
W 42 då 05-09-22 520 3,3 3,8 0,1 3,7 109,8
W 47 nu 11-03-18 490 2,1 4,1 0,1 4 120 <0,04
W 47 då 05-11-28 1160 2,5 3,6 0,1 3,5 105,3
W 49 nu 11-03-20 1030 3,2 8,1 0,2 7,9 240 0,1
W 49 då 05-10-06 1190 4,8 5,2 0,2 5 150,9
W 50 nu 11-04-09 1280 1,7 3,2 0,2 3 90 0,2
W 50 då 05-11-29 1300 3,5 4,4 0,3 4 121,2
W 52 nu 11-03-19 2440 2,1 4 0,7 3,3 100 <0,04
W 52 då 05-11-29 2030 3,9 3,2 0,5 2,7 81,7
W 55 nu 11-04-10 3510 1,1 0,2 <0,02 0,2 5 0,1
W 55 då 05-09-22 4230 2,1 0,8 0,1 0,8 23,4
W 56 nu 11-03-12 2120 3 4,9 0,7 4,2 125 0,1
W 56 då 06-08-17 2880 6,8 7,2 0,7 6,5 195,6
W 59 nu 11-03-19 4170 3,3 8,9 1,6 7,2 215 <0,04
W 59 då 05-11-29 3580 9,1 8,9 1,3 7,7 174,8
W 60 nu 11-03-20 1100 5,5 9,1 1,4 7,7 230 0,8
W 60 då 05-09-22 1130 27,6 26,8 0,9 26,7 872,2
W 61 nu 11-03-12 2580 8,6 18,1 0,1 19,9 600 <0,04
W 61 då 05-10-06 2930 13,6 21 0,1 23,5 738,3
W 70 nu 11-03-18 70 <0,3 0,1 <0,02 0,1 5 <0,04
W 70 inga tidigare data



Bilaga 3B
Tabellen visar SGU:s resultat av råvatten från tidigare undersökning och KTH:s resultat från 
den här undersökningen.



Brunns
nr

Anm Al Fe Mn Cu Pb Zn Ca K Mg Na pH Kond

μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m
W4 nu 7,2 233 18,5 17,5 <0,5 <1,0 57,8 1,7 8,8 8,5 7,7 33
W4 då 2,2 534,9 22 <0,2 <0,1 0,8 46,3 7,7 31,9
W5 nu 63,6 472,2 14,1 <0,5 <0,5 <1,0 11,1 0,9 1,8 59,3 7,9 29,5
W5 då 21,6 358,9 10,3 1,2 <0,1 0,8 10 8,3 25,7
W6 nu 3,4 17,7 6,2 8,4 <0,5 1065 75,5 2,2 11,3 19,1 7,5 44,9
W6 då <1,0 <50 14 0,9 0,9 1015 58,1 7,9 47,3
W9 nu 21,7 311 19,3 2,7 <0,5 18,6 22,5 1 5,2 33,6 8,1 26,9
W9 då 3,5 119,9 23,5 5,4 0,1 29 22,7 8,1 24,9
W13 nu 27,6 24,7 <1,0 109,9 <0,5 <1,0 60 0,59 4,1 5,3 7,6 29,8
W13 då 22,2 <50 0,6 94,5 0,4 16,2 49,3
W15 nu 20,8 252,8 16,5 1,7 <0,5 <1,0 35,8 0,95 4,7 7,9 7,9 20,7
W15 då <1,0 331,5 18,1 1,2 0,4 2,3 31,4 7,9 22,2
W27 nu 1,9 <10 <1,0 12,4 <0,5 <1,0 92,4 1,3 7,8 13,9 7,2 49,5
W27 då 1,3 <50 15,9 14,7 0,7 7 97,1 7,4 47,4
W30 bostad 

nu
30,1 66,3 23,8 189,3 1,5 18,7 21,6 0,73 4,1 5,1 7 14,5

W30 b-stuga 
nu

59,6 25,6 66,6 27,4 0,8 7,7 19,7 0,74 3,8 4,7 7 13

W30 bostad 
då

1,2 <50 1,1 108,5 0,2 8,1 23,4 7,6 17,8

W32 nu 11,9 217,8 362,5 <0,5 1,9 <1,0 32,5 1,1 5,6 9,4 7,6 20,5
W32 då 3,2 480,8 277 0,5 0,3 42,3 36,1 7 22,6
W33 nu 15,8 22,1 <1,0 54,4 <0,5 86,3 28,8 1,1 5,9 8,9 6,7 20,3
W33 då 7,5 <50 1,01 16,4 0,6 42,3 36,1 7 22,6
W37 nu 5,8 17 19,1 16,9 <0,5 <1,0 * * * * 7,5 40,9
W37 då 5,7 <50 85 32,7 0,9 19,4 69,7 7,8 37,1
W42 nu 16,5 24,6 12,5 34,2 6,4 16,6 55,4 1,2 8,9 8,6 7,5 34,9
W42 då <1,0 <50 32,4 9,6 0,1 5,4 61 7,8 36,5
W47 nu 32,1 59 <1,0 68,8 0,8 27,2 72,4 0,62 4,3 23,8 7,6 42,1
W47 då <1,0 <50 1,6 34,9 0,3 19,7 83,7 7,5 67,3
W49 nu 3,4 25,8 141,6 12,8 <0,5 70 101 1,4 14,1 13,6 7,4 63,7
W49 då <1,0 <50 38,9 12,6 0,2 40,9 112 7,2 63,8
W50 nu 8,6 22,1 17,5 0,54 0,8 <1,0 61,9 0,51 5,9 6,4 7,2 32,2
W50 då <1,0 <50 55,4 4,1 0,4 6,6 54,1 7,4 29,8
W52 nu 74,1 63,3 22,6 123 2,2 193 57,4 0,59 4,3 6,5 7,3 25,2
W52 då 45,4 88,5 41,9 78,7 10,3 404 33,6 7,1 22,1
W55 nu 12 968 393,1 <0,5 <0,5 15,2 20,4 0,57 4,7 9,1 7,5 15,9
W55 då 1,3 586,1 289,6 <0,2 <0,1 6,5 17,1 7,7 15,5
W56 nu 25,9 18,3 37,5 45,9 0,7 57 * * * * 7,6 29
W56 då 1,1 <50 4,8 14,1 1,4 5,8 46,8 7,6 29,9
W59 nu 10,7 39,7 48,7 40,2 <0,5 44 61,2 0,7 7,6 7,6 7,6 45,4
W59 då 21,7 85,4 139,0 16,2 1,2 30,1 64,5 7,7 45,4
W60 nu 22,4 101,5 70,8 32,5 <0,5 43,5 67,3 0,86 11,6 13,7 7,5 44,4
W60 då 10,3 <50 21 10,5 0,4 6,7 55,4 7,5 44,8
W61 nu 43,2 103,4 79,6 37,9 7,4 47,9 * * * * 7,5 31,3
W61 då 1,1 <50 355 2,3 41 5,3 48,1 7,6 29,8
W70 nu 160 234,5 95,5 19,5 5,7 132 73,1 2,1 6,2 29,6 7,5 29,5
W70 då Inga tidigare data



Bilaga 4
Tabellen visar filtertyper och SSM: resultat av vattenanalyserna före och efter 
vattenreningsutrusning.

Brunns
nr

Före/efter
filter

Filtertyp Rn-
222

Total 
beta

Total 
alfa

Ra-
226

Uran 
total

Uran 
beräknad

Po-
210

W 27 före 250 <0,3 0,2 <0,02 0,2 6 <0,04
W 27

efter
Kolfilter, Uranfilter, 
Avhärdningsfilter 160 <0,3 <0,0

4
<0,02 <0,04 0 <0,04

W 37 före 550 3,1 3,8 0,1 3,7 110 0,1
W 37 efter Kolfilter 30 3,8 5,1 0,1 4,9 150 0,1
W 49 före 1030 3,2 8,1 0,2 7,9 240 0,1
W 49

efter
Radonavskiljare, 
Uranfilter, 
Avhärdningsfilter

40 <0,3 0,5 <0,02 0,5 15 0,1

W 56 före 2125 3 4,9 0,7 4,2 125 0,1
W 56 efter Radonavskiljare, 

Uranfilter
25 <0,3 0,6 0,8 <0,04 0 <0,04

W 61 före 2580 8,6 18,1 0,1 19,9 600 <0,04
W 61 efter Radonavskiljare, 

Uranfilter
20 1,4 1,8 0,1 1,7 50 <0,04

Tabellen visar filtertyper och KTH:s resultat av vattenanalyserna före och efter 
vattenreningsutrusning.

Brunns
nr

Filter Al Fe Mn Cu Pb Zn Ca K Mg Na pH Kond

μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m
W 27 Före filter 1,9 <10 <1,0 12,4 <0,5 <1,0 92,4 1,3 7,8 13,9 7,2 49,5
W 27 Kolfilter, Uranfilter, 

Avhärdningsfilter 35,5 18,9 <1,0 37,8 <0,5 56,2 5,6 0,34 0,47 123,
9

7,1 51,7

W 37 Före filter 5,8 17 19,1 16,9 <0,5 <1,0 7,5 40,9
W 37 Kolfilter 4,9 18 <1,0 37,7 <0,5 4,5 76,6 0,59 8,3 8,7 7,5 41,2
W 49 Före filter 3,4 25,8 141,6 12,8 <0,5 70 100,5 1,4 14,1 13,6 7,4 63,7
W 49 Radonavskiljare, 

Uranfilter, 
Avhärdningsfilter

54,6 28,4 3,14 12,7 <0,5 2,7 3,3 0,2 0,43 * 8,2 52,8

W 56 Före filter 25,9 18,3 37,5 45,9 0,69 57 * * * * 7,6 29
W 56 Radonavskiljare, 

Uranfilter
10,7 <10 <1,0 <0,5 <0,5 6,4 * * * * 8,1 28,2

W 61 Före filter 43,2 103,4 79,6 37,9 7,4 47,9 * * * * 7,5 31,3
W 61 Radonavskiljare, 

Uranfilter
26,8 63,4 207 31,9 19,6 48 * * * * 8,2 31,9

*Några analyser misslyckades. Det kan bero på flera orsaker som misslyckad provtagning, 
utfällningar i väntan på analys, misslyckad syrasättning, men det går inte att veta exakt.



Tabellen visar gammstråningen från filter. Alla värden är i μSv/h

Brunns
nr

Filtertyp Bakgrund nederst på filtret mitten på filtret överst på filtret

W 27 Uran- och Kolfilter 0,16 0,4 1,1 -1,2
W 37 Kolfilter 0,13 0,4 3,2 – 3,6 4, - 4,5
W 49 Uranfilter 0,3 1,4 – 1,6 0,6 0,35
W 56 Uranfilter 0,23 0,64 0,84 1,1 – 1,3
W 61 Uranfilter 0,15 - 0,2 0,5 0,76 2,0 – 2,15



Bilaga 5

Bilaga 5 visar informationsbrevet om undersökningen och provtagningen, som skickades ut 
till brunnsägarna.



En undersökning för att kartlägga naturlig radioaktivitet och andra ämnen i 
dricksvatten runt Siljansringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM (tidigare Statens strålskyddsinstitut, SSI) och Sveriges 
geologiska undersökning, SGU, gjorde en undersökning av ditt dricksvatten år 2001-2006. 
Från den undersökningen har du fått ett resultat.

Undersökningen visade att Siljansringen är ett område där förhöjda halter av radon och uran 
kan förekomma. Strålsäkerhetsmyndigheten vill därför göra en ny analys av ditt dricksvatten, 
om du fortfarande tar ditt vatten från samma brunn.

Uran är ett mycket vanligt ämne i den svenska berggrunden. Uran är inte stabilt utan 
sönderfaller långsamt till andra ämnen, som radon, bly-210 och polonium-210. Den här 
undersökningen går ut på att kartlägga halter av naturligt förekommande ämnen, som t.ex. 
radon, bly-210 och polonium-210, i områden där förhöjda halter kan förekomma. Analysen av 
den naturliga radioaktiviteten kommer att göras vid Strålsäkerhetsmyndigheten och analysen 
av andra ämnen kommer göras vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Analyserna 
kommer ta ca 2 månader. Det är inte alls säkert att dessa ämnen finns i ditt dricksvatten, men 
från tidigare analyser har vi fått värdefull information. Det är den informationen som vi utgått 
ifrån i urvalet av brunnar.

Resultatet av kartläggningen kommer att användas av Strålsäkerhetsmyndigheten för att 
uppskatta påverkan från radioaktiva ämnen i dricksvattnet via intag. Resultatet är även 
värdefullt för dig som brunnsägare runt Siljansringen för att kunna åtgärda eventuella 
förhöjda halter av radioaktiva ämnen.

Vi vore tacksamma om du kunde hjälpa oss med denna undersökning! Kontakta oss om du 
vill vara med, men gärna även om du inte vill vara med. Vi kommer annars att försöka nå dig 
per telefon. Analysresultatet kommer att skickas till dig, och behandlas konfidentiellt.

Mer information om provtagningen, se bilaga Information inför provtagning.

Huvudkontaktperson
Kristina André

Ansvariga på Strålsäkerhetsmyndigheten:
Inger Östergren Kirlna Skeppström



Information inför provtagning

Jag som ska göra provtagningen heter Kristina André och studerar vid programmet 
Civilingenjör och Lärare med inriktning kemi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. 
Den här undersökningen ingår i mitt examensarbete som görs vid Institutionen för oorganisk 
kemi vid Kungliga Tekniska högskolan i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi gör 
den här undersökningen för att säkerställa kvalitén på ditt dricksvatten och för att sedan kunna 
informera och ge råd om eventuella åtgärder behöver sättas in. 

Provtagning

Före provtagningen kommer vi att ha personlig kontakt och vi kommer planera in provtagn-
ingen på en dag och tid som passar dig.
Jag vill påpeka att alla kontaktuppgifter och information kommer att behandlas konfidentiellt. 
Om du har någon fråga är du välkommen att kontakta mig.

Provtagningen har en avgörande betydelse för om resultatet ska vara pålitligt. Eftersom 
radioaktiva ämnen sönderfaller naturligt är det viktigt att vattnet är färskt och väl omsatt, dvs. 
inte stått stilla i brunnen, tryckkärlen eller rörsystemet en längre tid. I en permanent bostad 
med normal vattenförbrukning är vattnet oftast redan väl omsatt. Vattenprovet kan tas från en 
kran inomhus, men kan även tas från utkastare på utsidan av huset eller i pumphus i 
anslutning till hydrofor eller hydropress. Eventuella strilar och anordningar för luftning av 
vattnet ska tas bort. Om filter finns, kommer om möjligt vatten tas både före och efter filtret.

Med vänliga hälsningar
Kristina André
Huvudkontaktperson



Bilaga 6

Bilaga 6 visar resultatbrevet, som till brunnsägarna innehöll individuella resultat och 
kommentarer.



Analysresultat av dricksvatten från privata brunnar

Tack för er medverkan i undersökningen av radioaktiva ämnen och andra ämnen i 

dricksvatten från bergborrade brunnar.

Resultaten av vattenanalysen redovisas nedan. 

Ämne/Parameter Halt Enhet Tjänligt med
anmärkning

Otjänligt

Radon-222 Bq/l 1000

Aluminium μg/l 500
Bly μg/l 10
Järn μg/l 500
Mangan μg/l 300
Koppar μg/l 200 2000
Zink μg/l
Kadmium μg/l 1,0 5,0
Kalcium mg/l 100
Kalium mg/l 12
Natrium mg/l 100 (200 vid jonbytare)
Magnesium mg/l 30
pH <6,5 >10,5
Konduktivitet mS/m >70 mS/m kan indikera 

höga kloridvärden

Kommentar: 

Kommun:

Fastighetsförteckning:

Vattentyp:

Brunnstyp: bergborrad Provtagning utförd:

Gräns- och riktvärden kommer från Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för 
dricksvatten (SOSFS 2003:17).
Bq/l = Bequerel per liter, μg/l = mikrogram per liter, mg/l = milligram per liter,   
mS/m = milliSiemens per meter



Anmärkningar:

Av analysen visades följande anmärkningar på ert vatten:

Ämne/Parameter                    Uppmätt halt                         Typ av anmärkning  

Kommentar: 

Övrig information:

Vid frågor om analysresultatet är ni välkomna att kontakta mig.

Mer information om provtagningar, analys och eventuella åtgärder kan man även få från 

kommunens miljökontor och från Socialstyrelsen.

Kristina André



Bilaga 7

Bilaga 7 visar arbetsrutin för provtagning av radon i fält.



2011-08-15

 

Arbetsrutiner för provtagning 
av radon i fält

Av: Kristina André



Förberedelse inför provtagning av radon i vatten i fält:

Boka provtagningstillfälle

Först bokar man per telefon in en passande tid och dag för provtagningen. Vid samtalet ska 

man berätta om:

• Att vattnet måste vara väl omsatt

• Att om filter finns, att man om möjligt gärna tar prov före och efter

Kunna svara på frågor

Se till att vara väl inläst på ämnet, d.v.s. ha allmän kunskap om radon i vatten, men även andra 

kända vattenproblem som kalk, uran eller pH. Några vanliga frågor från brunnsägarna är:

• Varför man ska ta vattenprov just på deras vatten?

• Varför det finns radon i deras vatten?

• Varifrån radonet kommer?

• Vilka gränsvärden det finns för radon?

• Vilka hälsorisker det finns med för höga radon halter i dricksvattnet?

• Vad det finns för åtgärder mot förhöjda radonhalter?

Rekommenderat material  

Ta med kläder efter väder. Kartor och GPS är nödvändig att ha med sig. Som arbetsmaterial 

behövs provtagningsflaska (specialflaska som stänger in radonet eller scintburk med invägd 

scintvätska), pennor, märkpennor, anteckningsblock, plasthandskar, plastpåsar, 

hushållspapper, ev förvaringslådor för provtagningsflaskor

Oförutserbara händelser kan ske i fält, ta alltid med extra provtagningsflaskor

Vid mycket material behövs ett smidigt sätt att bära med sig allt och ett tips är att använda en 

vanlig kundkorg, t.ex. från Ica. Finns att köpa på Clas Ohlson.

Provtagning

Ring och påminn brunnsägarna att omsätta vattnet innan du kommer, det är också en check att 

de inte glömt bort att du ska komma. När du anländer, kontrollera med brunnsägaren att 

kontakt- och brunnsinformation stämmer med det du har fått tidigare från myndigheten.



Provtagningsplats

Provet ska tas på dricksvattnet och därför är kökskranen en lämplig plats för provtagningen. 

Provtagning av radon är ytterst viktigt att det utförs korrekt. För att minimera radonavgången 

till luften vid provtagningen är viktigt att ha en lugn vattenstråle och att då om möjligt ta bort 

eventuella strilar från kranen. 

Om filter eller radonavskiljare finns är det bra att även ta ett vattenprov före utrustningen. 

Ofta finns det en kran i samband med filtret eller en utkastare på utsidan av huset som inte är 

kopplad till filter/radonavskiljare. I vissa fall renas endast dricksvatten från radon och då är 

det smidigt att ta prov från t.ex. tvättstugan eller badrummet. 

Utförande av provtagning

Det finns olika sorters provtagningsflaskor. Vanligast är att använda en gastät glasflaska. Se 

till att få en så tunn och fin vattenstråle som möjligt. Fyll flaskan med kallt vatten så nära 

kranen som möjligt, genom att låta vattnet rinna längst kanten på provtagningsflaskan. Den 

ska fyllas helt så att det inte finns någon luft kvar i flaskan när den försluts. 

Provtagningsflaskan kan även vara en scintburk fylld med 12 ml scintillationsvätska (Ultima 

Gold XR). Vägning av burken sker före och efter provtagning för att få provvikten. 

Provtagning sker på samma sätt, lugn vattenstråle som får rinna längst kanten för att få så liten 

radonavgång som möjligt. Fyll burken nästan hela vägen upp, lämna 1-2mm. Skruva på locket 

ordentligt och skaka scintburken så att scintvätskan och vattnet blandas till en homogen 

lösning.

Förvaring av prov till laboratoriet  

Provtagningsflaskan ska sedan stå mörkt och kallt, t.ex. i bakluckan i bilen, under transport 

till laboratoriet. Radons halveringstid är 3,8 dygn så det är lämpligt att utföra analysen innan 

dess. 
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