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Sammanfattning

På uppdrag av Statens strålskyddsinstitut och Statens livsmedelsverk har GEOSIGMA AB
utfört en undersökning för att kontrollera olika typer av vattenbehandlingsutrustningars inver-
kan på radonhalten i vattnet. Undersökningen har utförts på grund av att nya forskningsrön
visar att hälsorisken med att dricka radonhaltigt vatten är större än man tidigare trott. Främst
gäller detta spädbarn och barn upp till 10 års ålder.

Eftersom måttligt förhöjda radonhalter skulle kunna klaras med en relativt liten radonreduk-
tion, har olika typer av vattenbehandlingsanläggningar testats genom mätning av radonhalten i
vattnet före och efter anläggningen. De utförda mätningarna visar att de enda typer av anlägg-
ningar som reducerar radonhalten i vattnet i någon nämnvärd utsträckning är osmosfilter och
radonavskiljare. Av dessa är det endast radonavskiljaren som bedöms ha tillräcklig kapacitet
för att reducera radonhalten på allt vatten som används i ett hus. Den reduktion som erhålls är
mer än 85 % på de anläggningar som är konstruerade specifikt för att ta bort radon ur vattnet.
Det finns dock idag ingen erfarenhet av livslängd hos anläggningarna eller om reduktionen
förändras när anläggningarna åldras.

Summary

GEOSIGMA AB have been requested by The Swedish Radiation Protection Institute and The
Swedish National Food Administration to make a survey on different types of water treatment
equipment to investigate their ability to reduce the radon content h drinking water from
private wells. The cause of the investigation is that medical research reports recently have
focused on the health risks associated with high radon content in drinking water. The high risk
category are infants and children up to the age often.

In the sense of dealing with moderate increases of the radon content in drinking water
different types of water treatment equipment, normally installed for other types of non-wanted
elements, were tested for their ability to remove radon. The performed measurements shows
that the only types of equipment that reduces the radon content in water by any sense of mean
are osmose filters and radon separators. Of these two, the radon separator is judged to be the
only to have the capacity to threat the total need of water in a house. The reduction of radon is
more than 85 percent for the equipment constructed specificly to reduce radon in water. There
is however today no experience in the equipments technical length of life or any knowledge if
the reduction will change with time.



Bakgrund

På uppdrag av Statens strålskyddsinstitut och Statens livsmedelsverk utför GEOSIGMA AB
en undersökning av effekten från olika vattenbehandlingsanläggningar med avseende på
radonhalten i vattnet. Tekniskt ansvarig för undersökningen hos beställaren är Gustav
Åkerblom, SSI. Intresset för radon i vatten har ökat sedan internationell forskning visat att
hälsorisken med att dricka radonhaltigt vatten är större än vad man tidigare ansett. Den största
risken utsätts spädbarn och barn på 1 - 10 år för, då dessa får en högre stråldos vid intag av
radonhaltigt vatten än vuxna. Orsaken till detta är att ett litet barn dricker mer vatten i
förhållande till kroppsvikten än en vuxen. Vidare dricker barn vanligtvis mer obehandlat
vatten i form av välling och saft, medan vuxna intar behandlat vatten som te, kaffe och öl i
större utsträckning.

När man dricker radonhaltigt vatten så medför detta en ökad risk för olika former av cancer.
Vid användning av radonhaltigt vatten inomhus avgår även radon till inomhusluften där det
kan bidra till förhöjda radonhalter. Beroende på hur vattnet används inomhus avgår 10 - 95 %
av radonet i vattnet till luften. Inandningen av detta radon kan sedan i sin tur ge upphov till
lungcancer senare i livet. Strålskyddsinstitutet har beräknat att i Sverige orsakar radon i vatten
35 - 70 cancerfall per år om hänsyn tas till såväl intag som inandning.

I samband med att diskussionen om radon i vattnet och dess hälsorisker tagit fart, föreligger
ett behov av en kunskapsuppbyggnad avseende olika vattenbehandlingsanläggningars för-
måga att reducera radonhalterna i vattnet. Då många brunnar med radon i vattnet har halter på
upp till 1.000 Bq/1 skulle i många fall även en relativt måttlig reduktion på 50-60 % av
radonhalten vara tillräcklig för att sänka radonhalterna i vattnet till en tillfredställande nivå.
Undersökningen har således utförts på såväl speciellt utvecklade radonavskiljare som på filter
och liknande utrustning med ett annat huvudsyfte.

Utförande

I syfte att finna lampliga brunnar med såväl ladon i vattnet som olika typer av filter har kon-
takt tagits med kommuner, brunnsborrare, egna kunder samt kunder till mätlabb i syfte att
lokalisera lämpliga objekt. Det visade sig under arbetets gång vara relativt svårt att få fram
brunnar med både filter och hög radonhalt, men till sist kunae samtliga typer av anläggningar
lokaliseras.

Sedan lämpliga objekt lokaliserats och fastighetsägarna kontaktats har anläggningen besökts
och vattenprov tagits ut. Vid besöket har gammastrålningen från omgivande byggmaterial
samt filter och hydrofor mätts med hjälp av scintillometer typ Scintrex BGS-4. I samband
med besöket dokumenterades anläggningarnas mgående delar och uppkoppling, så långt detta
var möjligt. Dessutom fotograferades anläggningarna.



För att kontrollera om de olika anläggningarna har någon reducerande effekt på radonhalterna
i vattnet har vattenprov tagits före och efter den aktuella anläggningen. Dessa prover har
sedan analyserats med avseende på innehållet av radon och reduktionsfaktorn för anlägg-
ningen har bestämts. För att miniraera risken för läckage av radon genom flaskan under tran-
sport har samtliga vattenprov har tagits i 200 ml glasflaskor som fyllts ända upp till kanten
med vatten.

För att få minsta möjliga störning i form av luftning vid provtagningen har vattenproven före
filtren, där så varit möjligt, tagits på tappställe före filter. Där detta ej varit möjligt har provet
tagits genom att koppla loss inkommande ledning, ta ur bottenplugg i ejektorpump/hydrofor
eller ställa filtret i by-pass läge alternativt kopph förbi filtret. Dessa olika förfaranden ger
upphov till en skillnad i provtagningsmetodiken och därför har möjligheterna att få ett oluftat
prov varierat mellan de olika provtagningssätten. De kraftigaste störningen på provtagningen
har uppstått vid bortkoppling av inkommande ledning och urtagning av bottenplugg ur pump
eller hydrofor. I båda dessa fall strömmar vattnet ut under relativt stort tryck varför en viss
luftning av provet kommer att ske.

Provtagning efter filter har skett i befintliga tappställen belägna så tidigt på ledningen som
möjligt. I vissa fall har flera filter varit placerade efter varandra utan möjlighet till mellan-
liggande provtagning. Där så varit möjligt, har det ej intressanta filtret ställts i by-pass läge. I
andra fall har detta ej varit möjligt utan provtagningen avser båda filtren.

Analysen av vattenproven har i samtliga fall skett på Gammadata Mätteknik AB i Uppsala.
Analysen här har skett med hjälp av gammaspektrometri med en Nal-detektor. Detektorkri-
stallen är cylindrisk med 0.3 m längd och diameter. I kristallen finns ett 0.085 m hål i vilket
vattenprovet placerats. Genom detta förfarande har betydelsen av mätkroppens geometri
minimerats. Aktivitetsbestämningen görs från intensiteten i två delar av gammaspektrat. De
toppar som studeras är gammaövergångar i Vismut-214 och Polonium-214. Genom detta
förfarande säkerställs att jämvikt inträtt i provet vid analysen. Detektorn är kalibrerad och
labbet förfogar över kalibrerad Ra-lösning för kontroller.

Resultat

Resultatet från de olika anläggningarna uppdelade efter filtertyp redovisas nedan. Först
redovisas mätningarna enkelt i tabellform, med resultatet före och efter filter. I de fall det
finns en tidigare mätning på radonet redovisas även denna. Observera vidare att när det gäller
vattensparare, luftinblandande strilar och kolfilter så har dessa testats på samma brunnar. En
mer detaljerad redovisning av varje objekt för sig med tillgängliga data på anläggningen och
uppmätta värden redovisas i bilaga 1.



Sammanställning av resultat

Radonhalt i Bq/I Före Efter Anmärkning

"Vattensparare"
Anläggning 1
Anläggning 2
Anläggning 3

LuftinbUndand* stril
Anläggning 4
Anläggning 5
Anläggning 6

Kolfilter
Anläggning 7
Anläggning 8
Anläggning 9
Anläggning 10

Avhärdningsfilter
Anläggning 11
Anläggning 12
Anläggning 13

Radonavskiljare
Anläggning 14
Anläggning 15
Anläggning 16
Anläggning 17
Anläggning 18
Anläggning 19

Järn- manganfilter
Anläggning 20
Anläggning 21
Anläggning 22
Anläggning 23
Anläggning 24

Järnfilter
Anläggning 25
Anläggning 26
Anläggning 27

Avsyrningsfilter
Anläggning 28
Anläggning 29

Osmosfilter
Anläggning 30
Anläggning 31

Gasavskiljare
Anläggr ing 32
Anläggning 33

1070
780

3200

1070
760

3200

1070
780

3200
4000

750
930

4000

3500
660

3000
4100
570

4000

1180
570
70

610
590

270
1070
240

1500
2900

111
260

600
670

1090
740

2920

800
690

2320

790
600

2490
720

750
1030
3900

280
85

2300
1260

60
880

1140
590
50

520
640

190
1020
230

1200
2400

11
24

510
780

Gammal matn 3091 Bq/I SGU

Gammal matn 890 Bq/I SGU

Gammal matn 3091 Bq/I SGU

Gammal matn 2550/180 Bq/I
Gammal matn 3091 Bq/1 SGU

Gammal matn 3091 Bq/1 SGU

Gammal matn 908 Bq/I SGU
Gammal mätn 579 Bq/I SGU
Gammal matn 830 Bq/1 trol SGU

Gammal mätning 5400 Bq/I



Utifrån erhållna resultat ovan kan konstateras att många av filtren inte har någon eller mycket
dålig förmåga att reducera radonhalten i vattnet. Nedan följer en kort genomgång av de olika
utrustningarna och deras reningseffekt.

Vattensparere är de små plastbrickor vilka placeras före munstycket i kranen för att reducera
flödet och därmed minska vattenkonsumtionen. Brickan har ingen effekt alls på radonhalten
vilket är naturligt då ingen luftning eller annan behandling av sker utan enbart en strypning av
flödet.

Luftinblandande stril är de olika typer av strilar som kan monteras på kranen för att erhålla
ett finfördelat vattenflöde. Strilen reducerar radonhalten i vattnet med 12-25 % i de gjorda
försöken. Skillnaden beror säkerligen på olikhet mellan olika typer av strilar och hur väl de
finfördelar vattnet. Att radonhalten reduceras är väntat då vattnet fördelas i fina strålar som
ger en god luftning. Detta radon avgår dock till rumsluften istället varför problemet endast
flyttats. Det bör påpekas att dessa vattenprov är tagna "luftade" för att strilen skall fungera.

Kolfilter utgörs i detta fall av ett mindre portabelt filter, då inga stora filter kunde lokaliseras.
Samtliga försök har dock gjorts med nya filter varför ingen reduktion av radonupptaget till
följd av mättnad i filtret bör ha förekommit. Filtret är av typ Culligan TEKO CT försett med
en kolfilterpatron s.k. smakvakt AMETEK C-l. Filtret har en totalvikt av 195 g och en täthet
på 5 micron och en max kapacitet på 20 l/min.

Reduktionen är dock måttlig ca 25 % och det är tveksamt om en större mängd kol har gett en
bättre reduktion. Ett markant undantag finns dock i en anläggning där reduktionen blev hela
82 %. Någon förklaring till detta kan dock inte ges inom ramen för detta uppdrag. Av be-
tydligt mer avgörande karaktär är dock om vattnet cirkuleras flera gånger genom kolet. Ett
sådant förfarande kräver dock sannolikt relativt stora volymer kol för att inte detta skall mät-
tas.

Avhärdningsfilter består i dessa fall av en jonbytarmassa som vattnet passerar. Vid
regenereringen spolas massan ur och nya natriumjoner tillförs från saltlösningen som finns i
filtret. Dessa anläggningar ger ingen reduktion av radonhalterna i vattnet vilket ej heller kan
förväntas med hänsyn till att ingen fastläggning eller reduktion av radonct kan förväntas ske i
filtermassan.

Radonavskiljare innebär att radonet tas bort från vattnet med hjälp av luft. 1 samtliga testade
anläggningar sker luftningen vid atmosfärstryck och vattnet trycksätts åter efter luftningen.
Skillnaden mellan de olika anläggningarna består huvudsakligen i utformningen och
placeringen av de munstycken (injektorer) som blandar vatten och luft, samt spridnings-
dysomas utformning. Vissa typer är även försedda med fläkt för utsugning av den radonhal-
tiga luften ur anläggningen, medan andra enbart har ett rör för att leda ut luften ur huset.
Radonreduktionen varierar här kraftigt från ca 23 % upp till 92 %. Vissa av anläggningarna
kan dessutom styras med en "eftergångtid" där ett vattenpaket luftas flera gånger innan det
leds vidare i systemet. Detta kan vara aktuellt där radonhalterna i vattnet är kraftigt förhöjda.



Järn- och manganfilter respektive jirnfilter finns i två huvudtyper. Båda dessa typer an-
vänds för båda användningsområdena beroende på behov. Den ena typen kan liknas vid
radonavskiljaren ovan, vilket innebär en luftning av vattnet för att oxidera järn och mangan.
Luftningen är i detta fall dock inte så kraftig som i radonavskiljaren varför reduktionen av
radon blir lägre. Här testade filter uppvisar en reduktion på 3 - 15 % vilket får anses vara
relativt dåligt med hänsyn till att vattnet luftas. Den andra typen lägger fast jäm och mangan i
en filtermassa. De filter som testats här visar på en reduktion av radonet på 0 - 30 % d.v.s.
kraftigt varierande resultat. Gemensamt för dessa filter är att relativt höga gammastrål-
ningsnivåer kan konstateras från filtermassoma i vissa fall.

Avsyrningsfilter används för att reducera aggresiv kolsyra i vattnet. I detta syfte används en
filtermassa för behandling av vattnet. I det filter som är hammabyggt använd? kalk som filter-
massa, medan uppgift om massans sammansättning saknas för det andra filtret. På de testade
filtren ligger radonreduktionen på 17 - 20 %.

Osmosfilter utgörs i de här testade anläggningarna av små anläggningar som endast renar
vattnet till ett speciellt tappställe. Filtren är inte installerade mot radon utan mot dålig smak på
vattnet under vissa årstider. Reduktionsfaktorn för radonet är dock hög med 90 -91 % för de
testade anläggningarna. Problemet med filtren utgörs vanligtvis av en låg kapacitet och ett
relativt högt pris på en anläggning som har kapacitet att reducera radonet i allt vatten till ett
hus.

Gasavskiljare utgörs av anläggningar som är byggda för att ta bort främst svavelväte ur
vattnet för att reducera luktproblemen. De testade anläggningarna utgörs av avskiljare som är
placerade utanför borrhålet där en viss luftning sker under atmosfärstryck. Det finns även
typer som placeras i borrhållet, men någon sådan anläggning kunde ej lokaliseras inom ramen
för projektet. Radonreduktionen ligger på 0 - 15 % sannolikt beroende på den begränsade
luftning som görs.

Gammastrålning - radonhalt

När de båda radondöttrarna bly-214 och vismut-214 sönderfaller sker detta under avgivande
av gammastrålning. Finns det radon i vattnet avger detta således gammastrålning. Detta kan
användas för en enkel test om vattnet innehåller radon. Därvid mäts strålningen med en kän-
slig och rätt kalibrerad gammamätare som hålls direkt mot hydrofor-/hydropresscisternen. I
samband med genomförandet av undersökningen mättes gammastrålningen från hydrofor/
hydropress och radonhalten i vattnet. Mätningarna utfördes i samband med besöken av de
olika anläggningarna och efter det att anläggningen spolats igenom för provtagning av vattnet.
Vid mätningarna användes en scintillometer typ Scintrex BGS-4 och gammastrålningen
mättes med mätaren mot kärlet vid topp och botten.



Det faktum att anläggningen spolats igenom innan mätningen medför att det vatten som finns
i cisternen vid mätningen kommer direkt från borrhålet. Om brunnen har en god tillrinning
kominer den största delen av vattnet direkt från bergsprickoma och upp i cisternen. De radon-
döttrar som bildats i sprickorna har sannolikt till största delen fastnat pä väggarna i sprickorna
varför vattnet bör hålla låga halter av dessa. Vid brunnar med litet uttag kan mängden radon-
döttrar förväntas vara högre då de hunnit att bildas i det vatten som står i själva borrhålet och
följer med upp. Eftersom vattnet i cisternen och bon hålet vid våra undersökning?- omsatts,
innebär det att mätningarna generellt bör uppvisa lägre gammastrålningsvärden än om mät-
ningen skett på ett vatten som förvarats så länge att radondöttrarna stått i jämnvikt med radon-
halten. Det vill säga, att vattnet hunnit stå upp emot en timme i cisternen.

Samtliga matningar är utförda direkt på installerad utrustning med alla de störningar som kan
förekomma i dessa fall. De större störningar som kan konstateras är bakgrundsstrålningen från
omgivande väggar och Strålningen från annan vattenbehandlingsutrustning i direkt anslutning.
Vissa typer av utrustning med filtermassor uppvisade relativt höga strålningsnivåer från filtren
som en följd av anriktning av radium alternativt radondöttrar i filtermassoma. Dessa höga
bakgrundsvärden slog därför igenom på mätningen av hydrofor/hydropress i de fall där de var
placerade nära varandra-
En annan påverkande faktor är storleken hos hydroforen/hydro-pressen. Speciellt hydropress-
ema har en liten volym 75-150 1 vilket gör att gammastrålningen blir annorlunda än från en
hydrofor på 400-1.0001 då vattenvolymen är betydligt större. Detta gör att störningar från om-
givningen slår igenom lättare vid hydropressen. För anläggningarna 15, 16 och 18 har dess-
utom avluftning skett före hydroforen vilket innebär att radonhalten reducerats varför även
färre radondöttrar bildas.

Det kan direkt konstateras att någon korrelation mellan gammastrålning och radonhalt i vatt-
net, inte finns i de utförda mätningarna. Även höga radonhalter i vattnet ger i vissa fall upp-
hov endast till mycket små förhöjningar av gammastrålningen. Försök har gjorts att finna en
korrelation. För detta har gammastrålningen från toppen respektive botten av hydroforen/
hydropressen behandlats separat. Däremot har inte stöminge1* från eventuella intillliggande
filter beaktats då avstånd och lägen mellan filter och hydrofor/hydropress ej har
dokumenterats.

Nedan följer en sammanställning gammastrålningen från botten respektive toppen av hydrofor
/hydropress samt den uppmätta radonhalten i vattnet för varje anläggning. För korrelations-
kurvorna gäller att dessa redovisas i bilaga 2.



Gammastralning och radonhalt frän hydrofor/hydropress

Anläggning

1.4.7

2.5.8

3.6.9

10.13.17.19

11

12

14

15

16

18

20

21

22

23

24

TypavUrl

HF 1001

HF 2001

HP 1201

HF 2001

HF 1001

HP 2001

HF 2001

HF 2001

HF 2001

HF 7001

HF 2001

KF 2001

HF 2501

HP 1201

HF 2001

25HF700»1000I

26

27

28

29

30

31

HF = Hydrofor

HF 3001

HF 2001

HF 7001

HF 3001

HF 2001

HF 4001

HP = Hydropress

Radonhalt
IBqfl

1070

780

3200

4100

750

930

3500

660

3000

570

1180

570

70

610

590

270

1070

240

1500

2900

111

260

Gammastralning
toppan

0.254.30

0.28

0.12-0.13

0.22

0.234.28

0.20

0.20

0.21

0.32

0.12

0.18

0.22-0.25

0,08

0.20

0.32

0.25

0.30

0,18-0.20

0.27

0.20-0,25

0.20

0.20

IpSvfli
botten

0.18-0.20

0.16

0.20

0.14

0.184.20

0.15

0.20

0.14

0.40

0.10

0.17

0.22-0.25

0.08

0.18

0.20

0.20

0.25

0.18-0.20

0.304.35

0.204.25

0,20

0.20

bakgrund

0.074.09

0.114.14

0.104.12

0.094.13

0.084.11

0.094.12

0.20

0.084.10

0.13

0.084.11

0.124.15

0.114.14

0.074.09

0.074.09

0.114.14

0.134.18

0.124.15

0.084.11

0.134,17

0.104.13

0.074,10

0.084.10

Anmåritnlng

Vaggar i lättbetong

AvUtning ttre HF

AvtuftningWreHF

AvMtnmg före HF

AvfcjftningförtHF

Kommentar till avskiljande förmåga hos anläggninarna

Den utförda undersökningen visar att för att reducera radonhalterna i vattnet i någon nämn-
värd utsträckning krävs en luftning av vattnet. Vissa andra typer av filter ger en viss mindre
reduktion av radonhalten, men reduktionsgraden varierar från anläggning till anläggning och
det är därför svårt att ge något riktvärde för dessa.

De radonavluftare som finns har dock med ett undantag en god radonreduktion. Rätt utfor-
made bör dessa ge en radonreduktion > 85 %. Vissa av de filter som testats ger eller kommer
att ge möjlighet till recalculation av vattnet i filtret vid höga radonhaltei i vattnet. Det innebär
att även brunnar med mycket höga radonhalter bör kunna åtgärdas med gott resultat. Det som
ej studerats i detta projekt men som i hög grad påverkar långtidsresultatet av en åtgärd är om
radonreduktionen varierar över tiden eller om den avtar när filtret åldras. Detta även med
avseende på eventuella olikheter beroende på olika vattentyper i kemiskt avseende. En studie
av 'Angtidseffekten av radonavskiljare bör därför göras för att ge ett bättre underlag för
framtida rekommendationer om anläggningarnas reduktionsförmåga och livslängd.
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