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Inledning
Tillgången till bra dricksvatten är avgörande för människors hälsa. I Sverige har ca 1,2 miljoner
människor egen dricksvattentäkt och ungefär lika många har egen brunn till sitt fritidshus (SGU 2007).
Har man egen brunn är det viktigt att kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. Socialstyrelsen
rekommenderar fastighetsägare att ta vattenprov minst vart tredje år (Socialstyrelsen 2006). I Alvesta
kommun kan fastighetsägare lämna in vattenprover för analys genom Bygg & miljö. I den här
rapporten har analyser från vattenprover tagna mellan 1985-2006 sammanställts för att utvärdera
vattenkvaliteten i enskilda brunnar i kommunen. De parametrar som har utvärderats är järn, mangan,
fluorid, nitrat, nitrit, radon, pH och alkalinitet.

Geologi
Berggrunden inom kommunen består till största delen av granit i östra delen och gnejs i västra delen
av kommunen. Dessa bergarter är svårvittrade vilket leder till en minskad utfällning av karbonatjoner
som motverkar försurning. Detta innebär att grundvattnet är naturligt surt i kommunen. I sydöstra
delen av kommunen består berggrunden av granit och porfyr. Jordarterna i kommunen domineras av
morän. Isälvsavlagringar med finkornigt sediment såsom sand och grus förekommer i nordöstra
delarna av kommunen, i området söder om Moheda, Blädinge, omkring Vislanda, Huseby och längs
med Skatelövsfjorden samt i ett bälte från Mistelås ner till Vislanda.

pH och alkalinitet
pH är ett mått på hur surt vattnet är. Surt grundvatten (lågt pH) ökar frigörelsen av tungmetaller i
grundvattnet. Korrosionen i ledningsnätet ökar också vid lågt pH vilket leder till ökade metallhalter i
dricksvattnet. Generellt sett är pH-värdet lågt i kommunen men det har ökat något jämfört med 80-
och 90-talet (p<0,001) (se figur 1). Medelvärdet i kommunen ligger på 6,6. Av alla undersökta brunnar
hade 46 % ett pH-värde under 6,5 vilket bedöms som tjänligt med anmärkning pga. risken för skador
på ledningar och ökade metallhalter i dricksvattnet (Socialstyrelsen 2005). Otjänligt vatten pga. pH
>10,5 är mycket ovanligt i kommunen (0,3 %). Problem med låga pH-värden (under 6,5) finns i hela
kommunen på grund av sur nederbörd och svårvittrad berggrund och det går därför inte att identifiera
några särskilda problemområden (se bilaga 1).

Figur 1. Medelvärde för pH under åren 1985-2006

Alkalinitet är ett mått på grundvattnets buffringsförmåga mot försurning. Förhållandet mellan pH och
alkaliniteten ger ett mått på risken att vattnet försuras. För att undvika korrosion på ledningar och
förhöjda metallhalter bör pH-värdet vara över 6 och alkaliniteten högre än 30 mg/l (Naturvårdsverket
1999). Enligt socialstyrelsen (2006) minskar risken för korrosion på ledningar vid alkalinitetshalter
över 60 mg/l. I Alvesta kommun ligger 35 % av alla undersökta brunnar under 30 mg/l. Måttlig
alkalinitet finns i 34 % av brunnarna och 32 % av brunnarna har höga – mycket höga halter.
Medelvärdet ligger på 53 mg/l och det har inte förändrats avsevärt under åren, med undantag för en
topp på 90-talet. Denna kan förklaras med att färre prover tagits detta år vilket innebär att ett högt
värde får större genomslagskraft (se figur 2). Av totalt 1037 analyser var det endast 267 analyser där
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det fanns uppgift om vilken typ av brunn som provet tagits från. Det är därför svårt att göra
jämförelser mellan borrade och grävda brunnar. Av de 267 analyserna var 160 från grävda brunnar. De
grävda brunnarna hade generellt lägre pH (6,6) och alkalinitet (44), jämfört med de borrade, pH 7,0
och alkalinitet 66 mg/l. En anledning till att de grävda brunnarna har lägre pH kan vara att
uppehållstiden i jordlagren är kortare än den tid det tar för vattnet att nå en bergborrad brunn vilket ger
ett lägre pH (SGU 2007). Alkaliniteten följer liknande geografiska mönster som pH-värdet och där
pH-värdet är klassat som tjänligt är alkaliniteten hög till måttlig (se bilaga 2). Fastighetsägare som har
problem med lågt pH och utfällning av metaller kan åtgärda detta genom att sätta in ett pH-filter som
höjer pH-värdet.

Tabell 1. Klassning av alkalinitet enligt Naturvårdsverkets bedömning (1999).
Klass Bedömning Alkalinitet/pH Procentuell andel (%)
5 Mycket låg halt <10/<6 4 %
4 Låg halt 10-30/5-6,3 31 %
3 Måttlig halt 31-60/5,5-7,5 34 %
2 Hög halt 61-179/>6 30 %
1 Mycket hög halt >180/>6,5 2 %

Figur 2. Medelvärde för alkalinitet under åren 1985-2006

Järn, mangan och redoxförhållande
Höga järnhalter är ett av de vanligaste kvalitetsproblemen i svenskt grundvatten och särskilt i områden
med lågt pH som i Alvesta kommun. Höga järnhalter förekommer både i jordlagret och i berggrunden
och kan bero på naturligt höga halter i marken eller på korrosionsangrepp på stål- och
gjutjärnsledningar (Socialstyrelsen 2006). Vid låga pH-värden ökar rörligheten av flera metaller såsom
järn, mangan och aluminium. Av de analyserade brunnarna hade 21 % järnhalter över 0,5 mg/l vilket
bedöms som tjänligt med anmärkning enligt Socialstyrelsen (2005). Medelvärdet ligger på 0,74 mg/l.
Halterna har inte förändrats avsevärt under åren med undantag för en topp i mitten på 90-talet, på
grund av att det togs färre prover detta år (se figur 3). Högre järnhalter klassade som tjänligt med
anmärkning förekommer främst i trakterna kring Vislanda såsom Ströby, Brohult, Gottåsa, Målerås
och Sissleboda (se bilaga 3).
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Figur 3. Medelvärde för järnhalten under åren 1985-2006

Mangan är ett essentiellt ämne som kroppen behöver för flera funktioner. Studier har dock visat att
alltför höga halter av mangan kan ge nervskador och beteendestörningar (Institutet för miljömedicin,
2007 b). Den lägsta halt där man kunnat se negativa effekter har varit långt över gränsen för tjänligt
med anmärkning vilket innebär att gränsvärdet bör skydda både vuxna och barn (Institutet för
miljömedicin, 2007 b). Det är främst spädbarn som inte ammas som kan exponeras för höga
manganhalter. Vuxna reglerar själva sitt manganintag från mat och dryck men hos spädbarn är denna
reglering inte helt utvecklad och modersmjölkersättning innehåller dessutom högre halter av mangan
än bröstmjölk (Institutet för miljömedicin, 2007 b). Höga halter av mangan kan även bilda utfällningar
i vattenledningarna som sedan kan ge missfärgat vatten och tvätt. Av de undersökta brunnarna hade 22
% manganhalter som bedöms som tjänligt med anmärkning (>0,3 mg/l). Medelvärdet ligger på 0,26
mg/l (se figur 4). Höga manganhalter finns, liksom järnhalterna, främst i trakterna kring Vislanda (se
bilaga 4).

Figur 4. Medelvärde för manganhalten under åren 1985-2006

Grundvattnets redoxförhållande är ett mått på förhållandet mellan oxiderande och reducerande
grundämnen. När ett ämne oxideras lämnar det ifrån sig elektroner till ett annat ämne som då
reduceras. Redoxförhållandet har stor betydelse för flera ämnens löslighet och halt i vattnet. Vatten
med reducerande egenskaper, låg redoxpotential, skapar ofta problem i dricksvattnet genom att bidra
till utfällning av järn och mangan, höga fosfathalter, bildning av svavelväte m.m. Reducerande
förhållanden förekommer naturligt främst i djupa brunnar och i anslutning till torvmiljöer där
syrehalterna är låga. Mänsklig påverkan som medför oxidation eller reduktion av markmineral eller
tillförsel av organiskt material påverkar också redoxförhållandet, förhöjda nitrathalter i jordbruks-
marker ökar t.ex. den oxiderande förmågan (Naturvårdsverket 1999). Försumpning och hårdgörning
av mark förhindrar syreutbytet mellan atmosfären och grundvattnet och kan också medföra
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reducerande förhållanden (Naturvårdsverket 1999). Förhållandet mellan järn, mangan och sulfat
används ofta som ett mått på redoxpotentialen som kan sorteras i fem olika klasser (Naturvårdsverket
1999):

Klass 1 – Hög redoxpotential/Aeroba vatten
Klass 2 – Måttlig redoxpotential/Aeroba vatten
Klass 3 – Låg redoxpotential/Anaeroba vatten
Klass 4 – Mycket låg redoxpotential/Anaeroba vatten
Klass 5 – Blandvatten, skiktat vatten med olika redoxpotential i olika lager

Vatten med redoxförhållanden i klass 1 bedöms som utmärkt grundvatten och kräver inte någon
behandling medan grundvatten i klass 2 kan behöva luftning för filtrering av mangan. Vatten med låg
redoxpotential i klass 3 är ofta vatten från djupa brunnar eller vatten påverkat av reducerande
järnhaltiga material och kräver behandling för hög järnhalt (Naturvårdsverket 1999). I vattenbrunnar
med mycket låg redoxpotential får man ofta problem med svavelvätelukt och höga metanhalter
(Naturvårdsverket 1999). Blandvatten kan uppkomma genom att akvifären är stratifierad med olika
redoxförhållanden i lagerföljden som sedan blandas i brunnen eller så kan vattnet vara påverkat av
mänsklig aktivitet (Naturvårdsverket 1999). Blandvatten leder ofta till tekniska problem såsom
järnutfällning, igensättning, dålig lukt, bakterieförekomst m.m.(Naturvårdsverket 1999). Blandvatten
har bl.a. förekommit i trakterna kring Torne, Blädinge, Vislanda och i nordvästra delarna av
kommunen kring Agnaryd och Tagel (se bilaga 5). Låga och mycket låga redoxpotentialer
förekommer i hela kommunen (se bilaga 5).

För 55 % av de undersökta brunnarna (klass 3-5), krävdes reningsåtgärder medan 33 % hade bra
grundvatten (se tabell 2). Under de senaste sex åren (2000-2006) var andelen brunnar som krävde
reningsåtgärder 44 % och 43 % hade en hög redoxpotential, dvs. utmärkt grundvatten.

Tabell 2. Klassning av redoxpotentialen enligt Naturvårdsverkets bedömning (1999) samt andelen brunnar i
varje klass.

Klass Bedömning Andel av undersökta
brunnar (%)

1 Hög redoxpotential – bra grundvatten, kräver ingen rening 33
2 Måttlig redoxpotential – ibland krävs rening av mangan 12
3 Låg redoxpotential – kräver behandling för hög järnhalt 36
4 Mycket låg redoxpotential – ofta problem med svavelväte, dålig lukt m.m. 3
5 Blandvatten – ofta problem m. järnutfällning, igensättning, dålig lukt m.m. 16

Fluorid
Höga fluoridhalter är vanligt i bergborrade brunnar på många platser i Sverige. Fluoridhalter över >0,8
mg/l har en förebyggande effekt på karies. Vid höga halter av fluorid ökar dock risken för fläckar på
tandemaljen och vid mycket höga halter ökar även risken för att fluorid lagras i benvävnad vilket på
lång sikt kan påverka benvävnadens hållfasthet (Socialstyrelsen 2006). Fläckar på tänderna kan
uppkomma redan vid 0,9-1,2 mg/l och känsligaste åldern är 2 år (Institutet för Miljömedicin 2007 a).
Det finns även studier som visar på en ökad risk för bentumör (Osteosarkom) vid halter mellan 3-6
mg/l (Institutet för Miljömedicin 2007 a). Barn är känsligare än vuxna eftersom deras skelettillväxt är
större och känsligast är pojkar mellan 6-8 år (Bassin et al. 2005). I Alvesta kommun är fluoridhalten
emellertid låg och inget analysresultat har visat på otjänligt vatten (≥ 6 mg/l) med avseende på
fluoridhalten. Medelvärdet för alla analyserade brunnar är 0,37 mg/l (se figur 5). Av alla undersökta
brunnar hade 94 % tjänligt vatten med hänsyn till fluoridhalten och 6 % visade på tjänligt med
anmärkning (se bilaga 6). Av de 94 % med tjänligt vatten hade 85 % ett begränsat kariesskydd och 9
% hade en kariesförebyggande effekt (se bilaga 7). Vatten bedömt som tjänligt med anmärkning, ≥1,3
mg/l, bör endast ges i begränsad omfattning till barn under 0,5 år (Socialstyrelsen 2005).
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Figur 5. Medelvärden för fluoridhalten under åren 1985-2006

Nitrat och nitrit
Kväve är ett tillväxtbegränsande ämne och tas därför snabbt upp av växtlighet. Läckage av kväve till
sjöar och vattendrag bidrar till övergödning och igenvuxna sjöar. Förhöjda halter av kväve i
dricksvattenbrunnar och grundvatten är oftast orsakade av otäta brunnar där ytvatten föreorenat av
gödsel eller avloppsvatten kan tränga in i brunnen. I grundvattnet förekommer kväve främst som nitrat
men vid reducerande förhållanden t.ex. i syrefattiga miljöer och i djupa brunnar kan nitrat reduceras
till nitrit och ammonium (Naturvårdsverket 1999). Nitratreducerande bakterier i mag-tarmkanalen kan
även omvandla nitrat till nitrit i kroppen (Socialstyrelsen 2006). Höga halter av nitrit ger en ökad risk
för methemoglobinemi vilket innebär att blodets syreupptagningsförmåga försämras.

Av de analyserade brunnarna hade 76 % tjänligt vatten med avseende på nitrat, 20 % bedömdes som
tjänligt med anmärkning (>20 mg/l NO3) och 4 % bedömdes som otjänligt (>50 mg/l NO3) (se bilaga
8).

Naturvårdsverket (1999) har även klassat nitrathalten i fem olika tillståndsklasser (se tabell 3).
Grundvatten med halter över 2 mg/l är antropogent påverkade av t.ex. jordbruk, skogsbruk eller
avloppsanläggningar. Endast 19 % av de analyserade brunnarna hade halter under 2 mg/l NO3 vilket
betyder att i huvuddelen av kommunens grundvatten har kväve tillförts via mänsklig påverkan. Låga
kvävehalter fanns i 14 % av brunnarna (se tabell 3). Den största andelen, 43 % hade måttliga
kvävehalter och 19 % hade höga halter. Mycket höga halter förekom i 5 % av de undersökta
brunnarna. Medelvärdet för alla analyserade brunnar är 13,4 mg/l vilket klassas som måttlig halt enligt
Naturvårdsverket. Nitrathalten har minskat något med åren (se figur 6). Vid jämförelse av medelvärdet
1996-2006 och medelvärdet 1985-1995 har nitrathalten minskat med 31 %, från 15,6 mg/l till 10,8
mg/l (p<0,001). Höga nitrathalter förekommer sporadiskt i hela kommunen men främst i trakterna
kring Vislanda och Hjortsberga samt kring Spjällsjön (se bilaga 9).

Tabell 3. Naturvårdsverkets klassning (1999) av nitrathalter samt andelen brunnar i varje klass.
Klass Bedömning Halt NO3 (mg/l) Andel av undersökta brunnar (%)
1 Mycket låg halt <2 19
2 Låg halt 2-4 14
3 Måttlig halt 4-20 43
4 Hög halt 20-40 19
5 Mycket hög halt >40 5
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Figur 6. Medelvärde för nitrathalten under åren 1985-2006

Nitrithalten är generellt låg i kommunen, 96 % hade halter under 0,1 mg/l vilket klassas som tjänligt
(se bilaga 10). Endast 2 % klassades som tjänligt med anmärkning och 1 % hade halter över 0,5 mg/l
vilket klassas som otjänligt. Medelvärdet är 0,038 mg/l (se figur 7).
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Figur 7. Medelvärde för nitrithalten under åren 1985-2006

Radon
Radon i dricksvattnet uppkommer på grund av sönderfall av uran som finns naturligt i berggrunden.
Vid sönderfallet avges strålning som vid höga halter och långvarig exponering kan ge upphov till
cancer. Att dricka radon innebär dock inga stora hälsorisker. Radonet tas upp i magsäcken och
transporteras ut i kroppen och största delen andas man ut inom en timme (Statens strålskyddsinstitut,
2005). Den största risken med radon i dricksvattnet är att radon kan avgå från vattnet till
inomhusluften (Socialstyrelsen 2006). Upptäcker man radon i dricksvattnet bör man därför även mäta
radonhalten inomhus.

Radon förekommer främst i djupborrade brunnar och i områden med uranrika berggrunder som granit
eller porfyr. Områden kring isälvsavlagringar kan också få problem med radon. I Alvesta kommun
finns riskområden för radon bl.a. i södra delen av kommunen, omkring Hjortsberga samt kring
grusåsarna (se bilaga 12).

Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas enligt socialstyrelsen (2005) som tjänligt med
anmärkning och vid mer än 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt. Gräns- och riktvärdena är satta
för permanentbostäder och hälsorisken är proportionell mot stråldosen. För fritidsbostäder kan man
beräkna radonhalten genom denna formel (Statens strålskyddsinstitut, 2005):
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radonhalt (Bq/l) x uppehållstiden (dagar)
365

Det finns få radonanalyser från 80- och 90-talet i kommunen. Det är först 1998 som det blev vanligt
att analysera radon i dricksvattnet. Under 2000-talet undersöktes nästan hälften av alla borrade
brunnar, som analyserades kemiskt, med avseende på radon. Av de undersökta brunnarna hade 8 %
otjänligt vatten, 60 % hade radonhalter som bedömdes som tjänligt med anmärkning och 32 % hade
tjänligt vatten (se bilaga 11). Av de brunnar med radonhalter bedömda som tjänligt med anmärkning
hade 14 % halter över 500 Bq/l. Vatten med radonhalter över 500 Bq/l som används till mat och dryck
för barn under fem år, bör enligt livsmedelsverket, kokas eller vispas kraftigt under minst tre minuter
för att avlägsna radonet. Vid halter över 1000 Bq/l dvs. otjänligt vatten bör man vidta åtgärd för att
minska radonhalten i vattnet. Ett sätt att minska radonhalten är att lufta vattnet i en radonavskiljare
eller låta vattnet passera genom ett kolfilter. Andra metoder är membranfiltrering eller lagring av
vattnet så att radonet sönderfaller (Statens strålskyddsinstitut, 2005).

Diskussion och sammanfattning
Största problemet med vattenkvaliteten i kommunen är relaterat till surt grundvatten vilket kan ge
problem med utfällning av metaller såsom koppar och ökad rörlighet av metaller. Det är främst grävda
brunnar som har problem med surt dricksvatten. Den svårvittrade berggrunden och sura nederbörden
gör att det finns surt grundvatten över hela kommunen. Renare bränslen och minskad användning av
eldningsolja kan vara orsaken till att pH-värdet har ökat något de senaste åren. Det är även möjligt att
en del fastighetsägare som installerat ett pH-filter har tagit provet efter detta utan att ange detta i
analysprotokollet. Kopparhalterna har inte utvärderats i den här sammanställningen men höga
kopparhalter är ett ganska vanligt problem i kommunen och beror antingen på korrosion på
ledningarna vid aggressivt vatten eller på naturligt höga kopparhalter i mark och vatten. Koppar i
vattnet kan färga tvätt, hår och porslin grönt. Vid höga halter kan detta leda till diarré och speciellt hos
små barn. (Socialstyrelsen 2006).

Höga järn- och manganhalter är ett annat vanligt kvalitetsproblem i kommunen. Detta yttrar sig i att
vattnet färgas brunt-svart vilket kan ge missfärgningar på tvätt och porslin. Studier har visat att höga
manganintag, framförallt hos barn, kan påverka nervsystemet vilket främst yttrar sig i
beteendestörningar. Spädbarn som får modersmjölkersättning kan exponeras för höga manganhalter
om modersmjölkersättningen blandas med manganrikt dricksvatten (Institutet för miljömedicin b,
2007). Har man egen brunn med höga manganhalter kan man istället blanda modersmjölkersättningen
med bordsvatten, dock inte mineralvatten.

Fluoridhalten är generellt sett låg i kommunen och endast ett fåtal av analyserna visade på så höga
fluoridhalter att de klassades som tjänligt med anmärkning. Barn är känsligare för höga fluoridhalter
än vuxna och får lättare fläckar på tandemaljen (Socialstyrelsen 2006). Fläckar på tänderna kan hos
barn uppkomma redan vid halter som fortfarande bedöms som tjänliga (Institutet för Miljömedicin a).
Förekomsten av bentumörer är dessutom större hos barn än hos vuxna (Institutet för Miljömedicin a).
Barnfamiljer med borrad brunn rekommenderas därför att testa sitt vatten.

Enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder är huvuddelen av grundvattnet i kommunen med
avseende på nitratinnehåll påverkat av mänsklig aktivitet, t.ex. jordbruk, skogsbruk och
avloppsanläggningar. Höga nitrathalter i brunnsvattnet kan bero på att brunnen inte är tät och att
ytvatten läcker in i brunnen. Detta är särskilt vanligt i grävda brunnar. Vid höga halter av nitrat eller
nitrit är det därför lämpligt att se över brunnens täthet eller undersöka om det finns några
föroreningskällor i närheten. Den största hälsorisken vid höga nitrat- och nitrithalter är för små barn
som riskerar att få försämrad syreupptagningsförmåga. Trots antropogen påverkan av vattnet så var det
bara ett fåtal brunnar som hade otjänligt vatten på grund av höga nitrathalter. Nitrithalten är generellt
sett låg i kommunen och endast några få hade otjänligt vatten på grund av höga nitrithalter. Det finns

Effektiv radonhalt (Bq/l) =
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en tendens till minskning av kvävehalterna vilket kan bero på att bönderna blivit mer medvetna i sin
gödselhantering eller att fler har sett över sina brunnar och tätat dem. Katalysatorrening på bilar har
också bidragit till en minskning av kväveutsläppen.

Radon förekommer främst i djupborrade brunnar och i områden med uranrika berggrunder som granit
eller porfyr. Områden kring isälvsavlagringar kan också få problem med radon. Radonhaltigt vatten är
relativt ofarligt att dricka men risken är att radon från vattnet övergår till inomhusluften vilket vid
Iångvarig och hög exponering kan leda till cancer. I Alvesta kommun var det ett fåtal av de undersökta
brunnarna som hade otjänligt vatten med avseende på radon. Över hälften av de provtagna brunnarna
hade dock radonhalter bedömda som tjänligt med anmärkning. Fastighetsägare med borrad brunn i
högriskområden rekommenderas att testa sitt vatten med avseende på radon.
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