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Förord

.. . . . . . . . .. . . .. .. ..... ... OO OOOOOOO O O O O O OO

Utgångspunkt för sammanställandet av den här guiden var den kunskap som
erhölls från den riksomfattande brunnsvattenundersökning som företogs åren 1990-
1991. Undersökningen omfattade ca 1400 privata brunnar som hade valts sä, att de
sä väl som möjligt representerade glesbygdens brunnaL Enligt undersökningen
motsvarade vattnets kvalitö ur hälsosynpunkt inte alltid de krav som stälis på
hushållsvatten och de krav som stälis på andra egenskaper, som påverkar vattnets
brukbarhet, uppfylldes sällan.

Den inverkan som brunnens konstnaktion har på vattnets kvalit& framgick
tydligt i analyserna av brunnsvattnet. Ungefär hälften av brunnarna var i dåligt
skick sä att regn- och smältvatten samt smuts kunde tränga direkt in i brunnen.
Brunnsvattnet kan ändå anses vara gott förutsatt att det förebyggande underhållet
är tillräckligt och att söndriga konstruktioner repareras i tid.

Den andra faktorn som påverkade brunnsvattrtets kvalitö, var att brunnen
placerats alltför nära en smutskälla. Smutskällor är t. ex. fähus, avträden, felaktig
markbehandling av avfallsvatten, trädgårdar, åkrar och landsvägar som saltas. En
dåligt placerad brunn, bör ersättas med en ny, bättre belägen brunn, om inte
smutskällan kan avlägsnas. Att ansiuta sig till det ailmänna vattenledningsnätet
kan vara möjligt i glesbygder, ibland t. o. m. när det gäller fritidsbebyggelse.

Den nya brunnens plats väljs med tanke på brunnens kapacitet och sä att det
inte finns negativa faktorer som förorsakar nedsmutsning av brunnsvattnet. Då
man planerar byggandet av brunnen bör man beakta vilken brunnstyp som bäst
lämpar sig på den egna tomten och även överväga ifali brunnsvattnet skulle vara
av bättre kvalitet, om man byggde brunnen längre bort. Samma information behövs
även dä man reparerar en redan befintlig brunn.

Den här guiden sammanställer praktisk information om brunnsbyggande och
- reparationer samt om de problem som förekommer i samband med grundvattnets
kvalitö och grundvattenbehandling. Det har tidigare varit svårt för brunnsan
vändare att få denna information. Guiden har sammanställts genom samarbete
mellan fiera parteL 1 arbetsgruppen har ingått hydrogeolog Tuomo Hatva, byrå
ingenjör Erkki Santala, planerare Juhani Gustafsson och VVS-ingenjör Toivo Lapinlampi
från Finlands Miljöcentral, överingenjör Leena Hiisvirta och fil. kand. Sirkka Koskela
från Social- och Hälsovårdsministeriet, vattenförsörjningsingenjör Jouko Liimatainen
från Finlands Kommunförbund och Förbundets för vattenskyddsföreningarna i
Finland, rf verksamhetsledare Harri Seppänen samt specialforskare Laina Salonen
från Strålsäkerhetscentralen. Bilderna i guiden har ritats av Jorma Laakso och Matti
Koivisto.
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InIednin
... . . . . .. . . ... . ... . . .... . . . . . ........ . . ..

O Behöver jag en egen brunn?

O Hur får grannarna vatten?

O Är det möjligt att ansiuta sig till det
kommunala vattenledningsnätet?

O Skall jag sätta den gamia brunnen i
skick eller bygga en ny?

O Hur mycket vatten behöver jag?

O Kan jag få grundvatten ur
jordmånen eller berget på min egen
tomt?

O Hur skall brunnen placeras? Finns
det kanske bättre möjligheter att få
grundvatten av god kvalitö längre
bort från min fastighet?

O Har gödsel, avfallsvatten, vägsalt
e. dyl. eventuellt förstört
grundvattnet?

O Vem skall jag låta bygga brunnen,
garanterar byggaren att vattnet
räcker till och att det är av god
kvalit och vilka kostnader tar
byggaren på sig, ifali brunnen
byggs felaktigt?

O Hurdant skall kontraktet om
brunnens byggande vara?

O Hurdan är den utrustning som
ingår i ett vattenförsörjnings
system?

O Vart kan jag skicka vattenprover
för analys?

Funderar du på ovanstående frågor?
Den här guiden är avsedd just för Dig,
som pianerar att bygga en ny brunn
eller att iståndsätta en gammal. Guiden
ger information om, och råd i många
frågor som berör brunnens placering,
dess konstruktion, byggandet och un
derhållet av den, behandlingen av och
kvalitön på brunnsvattnet samt skydd
andet av grundvattnet.

1 vårt land finns det ca. 300 000
hushåll och ung. lika många fritids
bostäder, som redan tar sitt vatten ur
en egen brunn. Det byggs också hela
tiden nya brunnar och därför är det vik
tigt att veta var grundvattnet före
konuner i jordmånen och berggrunden
och vilka åtgärder som är nödvändiga
för att man skall kunna börja använda
det. Då man planerar att bygga en
brunn är det dock alltid skäl att utreda
vilka möjligheter det finns att ansluta
sig till det kommunala vattenlednings
nätet eller till ett vattenandelslag. Ibland
kan vattentillförseln ordnas genom ett
avtal med grannen om rätten att an
vända hans brunn.

Det finns inte entydiga svar på alla
frågor som berör vattenförsörjning, så
vid besvärliga fail bör du ta kontakt
med en expert på området. 1 siutet på
guiden finns en lista på litteratur som
behandiar glesbygdens vattenförsörj
ning. 1 den här guiden avser benäm
ningen “en grävd brunn” en schakt
brunn som byggts med cementringar.
Med “borrbrunn” avses en bergborr
brunn som är byggd så att man kan
sköta dess underhåll och med “filter
brunn” avses en silrörsbrunn.
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Vad är rundvatten1
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Regn- och smältvatten som upptagits
i jordmånen kallas för grundvatten. Det
finns också grundvatten i berggrundens
krosszon och i dess sprickor. Grundvattnet
förnyas hela tiden i vattnets kretslopp i
naturen (bild 1).

Grundvattnet rör sig p. g. a. tyngd
kraften genom vattenledande partier i
marken mot lägre belägna ställen i
terrängen. Man kan också ofta av terr
ängens form siuta sig till från vilket håll
vattnet rmner till i brunnen. Endel tror
fortfarande på förekomsten av vatten
ådror som anses slingra sig genom
landskapet som ett slags rör. Sanningen
är den, att vattnet förekommer i marken
där var den ar som mest porös. När
vattnet passerar genom jordlagren re
nas det och samtidigt upptar det mi
neralämnen som är viktiga för mäns
kans hälsa.

1 glesbygder används i första hand
grundvatten från moränavlagringar och
från berggrunden. Sarnhällenas och
tätbebyggelsernas vattenverk tar där
emot ofta sitt grundvatten från grus
åsarnas grundvattenområden, där de
fiesta av våra grundvattentäkter har
byggts. Sammanlagt använder ung. tre
fjärdedelar av Finlands befolkning
grundvatten som dricks- och hushålls
vatten.
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BiId 1.
Vottnets kretslopp 1
noturen och oliko
brunnstyper
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Tillgången på brunnsvatten påverkas
av många olika regionala faktorer ss.
jordmånens och berggrundens geo
logiska egenskaper, uppkomsthistoria
samt topografi. Då det är fråga om
tillgången på grundvatten kan vårt land
indelas i olika områden.

Sydöstra Finland

Området söder om Salpausselkäåsarna
är till sin topografi platt och till största
delen täckt med lerlager. De åsforma
tioner som glaciärälvarna i siutet på
istiden formade är också ofta täckta med
lera. Typiskt för området är klippor, som
sköljts rena av det forntida havet, och vid
vars fot man ofta kan hitta ditsköljd
morän. Små områden med sand- och
grusformationer samt strandavlagringar
som det forntida havet sköljt och sorterat
är typiska för sydöstra Finland.

Sydvästra Finland

Till formen är landskapet tämiigen
flackt. Liksom sydöstra Finland är syd
västra Finland huvudsakligen täckt av
lera. De formationer, åsar, som isälvarna
åstadkom är antingen helt eller delvis
lertäckta. Bergskullarna är rensköljda.
Liksom för sydöstra Finland är sand
och grusformationer samt strandavlag
ringar typiska för sydvästra Finland.

Mellanfinland

Området är det tämiigen stora s.k. insjö
Finland, som avgränsas i söder av
Salpausselkäåsarna. Till sin topografi är
landskapet omväxlande och småskaligt.
Jordmånen består i huvudsak av morän.

....................

Ryggartade åsar i nordvästlig - syd
ostlig riktning är typiska för området.
Bergsområdena är helt eller delvis
täckta av morän. Vid foten av bergs- och
moränkullarna påträffas små områden
med strandavlagringar.

Norra Karelen

Området består av skogbevuxna fjäll.
Höjdskillnaderna är relativt stora. Jord
månen består i huvudsak av morän.
Områdets åsar går i nordvästlig - syd
ostlig riktning och består av tydligt ur
skiljbara ryggar i landskapet.

Österbotten

Området sträcker sig längs västra
Finlands kust ända till Norrbotten. Till
sin topografi är landskapet platt och
stäilvis försumpat och härigenom skiljer
det sig från de andra områdena. Jord
månen består i huvudsak av lera och
mjäla. Asformationerna har jämnats ut
av de forntida strandkrafterna och de är
låga. 1 samband med åsarna förekommer
vidsträckta sand- och mjälbälten. Det
finns lite bergs- och moränområden

Norra Finland

Onirådet omfattar fjällområdena i noxa
Finland och de skogbevuxna fjällen i
nordöstra Finland. Höjdskillnaderna är
stora. Jordmånen består i huvudsak av
morän. Sorterade jordarter, som lätt
siäpper igenom vatten och som lämpar
sig för vattenförsörjning, finns framför alit
i åsbildningarna och strandavlagringar
na. Moränerna är vanligen inte sorterade
och därigenom dåligt vattenledande.

0 Miljöhandledning 9sv

Regionala särdra
O OO O OOO OOOOOOOO OO O O O OOOOO



Grundvattnets kvalite
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Grundvattnets kvalit påverkas förutom
av de regionala särdragen också av
många andra lokala faktorer, ss. grund
vattenförekomstens geologiska struk
tur, grundvattnets strömningsmöjlig
heter, jordmånens och berggrundens
art, årstiderna, närheten till havet och
människors verksamhet. Kvalitn på
brunnsvattnet som utvinns med olika
brunnskonstruktioner varierar också
avsevärt beroende på omständigheterna.

Vattnet från grävda brunnar är i hela
landet en aning surt och mycket mjukt.
Enligt kvalitetskraven borde hushålls
vattnets pH-värde vara 6,0 - 9,5. Den
totala hårdheten anger mängderna jord
alkalier, kalsium (Ca) och magnesium
(Mg), i vattnet. 1 Finland är gnmdvattnet
vanligtvis mjukt. 63% av brunnsvattnena
är mycket mjuka, 28 % mjuka och 8%
är en aning eller ganska hårda medan

bara en procent klassificeras som mycket
hårda. 1 borrbrunnar är vattnet ofta
hårdare än i grävda brunnar. Det finns
också högre halter av lösta ämnen i
borrbrunnar än i grävda brunnar, vilket
framgår t. ex. som högre elektrisk led
ningsförmåga (tabeil 1)

Hushållsvattnets järnhalt skall enhigt
kvalittskraven vara under 0,5 mg/l.
Lokalt kan grundvattnets järnhalt vara
hög även i grävda brunnar på sand- och
grusområden, även om borrbrunnarnas
järnhalt vanligen är klart högre. Aven
borrbrunnarnas manganhalter är högre
än andra brunnstypers. Höga halter av
järn och mangan i grundvattnet saniman
hänger ofta med vattnets låga syrehalt.
1 kusttrakterna är det vanhigt att grund
vattnet har höga järn- och manganhalter
samt högt färgtal och gnimlighet. Det
här beror på den, för området typiska,

Tabeli 1. Median- (Md) och medelvärdena (X) för brunnsvatten 1 grävda brunnar
och i borrbrunnar.
(Suomen kartasto, vihko 123-126 Geologia. Maanmittaushallitus, 1992)

Grävda brunnar Borrbrunnar
Sand och grus Morän Berggrund

Parameter Enhet X Md X Md X Md

Surhet pH 6,35 6,30 6,34 6,30 6,87 6,60
Järn mg/I 0,43 0,06 0,37 0,07 0,69 0,07
Mangan mg/I 0,08 0,02 0,09 0,02 0,18 0,04
Konduktivitet mSlni 20,50 15,10 22,80 18,50 36,70 27,40
KMnO4- tai mg/I 11,50 6,50 14,60 9,20 9,30 4,00
Klorid mg/i 15,20 7,50 16,30 8,80 24,10 12,00
Nitrat mg/l 13,20 3,80 14,60 6,30 9,80 1,50
Total hårdhet °dH 3,30 2,50 3,90 3,10 5,70 4,30
Fiuorid mg/l 0,23 0,10 0,19 0,10 0,54 0,21

Kvalitetskrav och -rekornmendationer för hushållsvatten ur privata brunnar finns som bilaga till denna guide.
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lertäckta jordmånen. 1 de här områdena
har vattnet högre kloridhait och högre
konduktivitet. Salt kan förekomma lo
kait även i iniandsbrunnar, och då beror
salthalten på gamia grundvattenföre
komster. Typiskt för Osterbotten är höga
halter av organiska, alitså organogena,
ämnen (KMnO4 - tai), som härrör sig
från kärrvatten. Halterna av organiskt
material är lägst i borrbrurmarnas vatten.

Typiskt för grundvattnet i det inre av
Finland, i norra Kareien och i norra
Finland är lägre järn- och manganhalter,
lägre hårdhet och lägre konduktivitet
än i kustområdena. Nitrathalterna, som
visar att brunnsvattnet är nedsmutsat,
är däremot betydiigt högre än vid
kusterna. Den högre nitrathaiten beror
bi. a. på att jordmånen är mera porös
och på att brunnarna är i sämre skick.
Också den omständighet, att brunnarna
är placerade nära de ställen som
förorsakar nedsmutsning, höjer nitrat
haiterna. Smutskällor kan vara bi. a.
fähus, åkrar och områden som absor
berar smutsvatten. För hushållsvatten
har det kemiska kvalittskravet satts till
maximum 25 mg/l.

Inom endel områden i Finland finns

det av geologiska skäl höga halter av
arsen, fluorid och radon. De höga
halterna är närmast ett problem i berg
gnrndvatten. De högsta arsenhaiterna
har man funnit i borrbrunnar i de
mörka stenarterna gabro och glimmer
skiffer. Fluorid förekommer mest på
rapakiviområden i sydöstra Finland och
i Egentliga Finland, där jordmånen
består av rapakivigranit. De högsta
fluoridhalterna finns i borrbrunnar, där
halterna dock endast stälivis överstiger
1,5 mg/L 1 ca. 93% av våra brunnsvatten
understiger fluoridhalterna det opti
mala värdet 1,0 mg/l. Höga halter av
radioaktivitet har oftast hittats i södra
Finlands borrbrunnar i granitområden.
De höga halter, som uppmätts på andra
håll i Finland, har också i huvudsak
hittats inom granitområden.

1 tab. 1 kan man se att grundvattnet
i grävda brunnar och i borrbrunnar
vanligen är av god kva1it (median
värdena). Medeltalen, som är betydligt
högre än medianvärdena, visar i alla fail
att brunnsvattnet kan innehålla höga
halter av järn, mangan, organiska be
ståndsdelar (KMnO4-tal), klorider,
nitrater och fluorid.
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1 brunnens omgivning kan det finnas
många saker som kan smutsa ner grund
vattnet. Kväveföreningar kan tränga in
i brunnen från närbelägna Iäckande
slambrunnar eller slutna brunnar för
avfallsvatten, avloppsdiken, gödslade
åkrar och trädgårdar. Också gödsel
vatten, urin och pressfodersaft förstör
grundvattnet och smutsar ner brunnarna
(bild 2). Andra förorenare är t. ex.
komposter, avträden, avfallsvatten som
leds in i marken på fel sätt och läckande
oljebehållare (bild 3). 1 närheten av

landsvägar, som saltas för att motverka
halka eller damm, kan kloridhalterna
stiga i brunnarnas grundvatten. Om
brunnen är i dåligt skick kan ytvatten
läcka in via sprickor i konstruktionen.
Bakterier, organiska beståndsdelar, kvä
veföreningar, klorid och bekämpnings
medel i det inläckande vattnet smutsar
ner brunnsvattnet. Genom springor och
sprickor kan dessutom små djur ta sig
in i brunnen och förorena vattnet.
Ytvattnet kan medföra fasta partikiar,
som grumiar vattnet.

BiId 2.
Vatten från rdhusens
gödse1stacka trädgårds
och åkergöciseL och
vägsa!t kan förstöra
brunnsvattriet
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BiId 3.
Avloppsvatten, som
Ieds in 1 marken på
fe1 sät1 kan drstöra
brunnsvattnet.
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Vai av brunnspiats

Den bästa möjiiga piatsen för en brunn
är i en sand- och grusformation, som lätt
siäpper igenom vatten, där det finns
rikligt med grundvatten, som vanligen
är av god kvalit och duger som sådant
som dricks- och hushållsvatten. Både
den mängd vatten, som kan tas ur en
moränformation, och vattnets kva1it
beror på moränlagrets tjocklek, art och
uppbyggnad. Man kan relativt lätt få
vatten från lösa, delvis sorterade mo
räner, som förekommer i synnerhet i
kustområdena. Täta, steniga moräner är
dåliga brunnsplatser.

Den mängd grundvatten man får ur
bergrunden beror på berggrundens art
och struktur. De brunnar, som har den
högsta kapaciteten, befinner sig i

bergens krosszoner, vilka förekommer
överallt i Finland (bild 1). Bergvatten i
sådan mängd att det räcker för ett
hushåll, får man dock för det mesta
även om berggrunden bara innehåller
lite sprickor.

Borrbrunnens placering påverkas i
första hand av sprickbildningen i
berggrunden. Berggrundens krosszoner,
som innehåller mycket sprickor, finns
ofta inom de lägre belägna partierna i
landskapet. Bergskullar har ofta lite
sprickor och är dåliga brunnsplatser
(bild 1).

Bruimsplatsvalets viktigaste kritenum
är att få tillräckligt mycket och tillräck
Iigt bra vatten. Det lönar sig t. o. m. att
gå ganska långt för att hitta en bra plats

BiId 4.
Riktig placering ov
brunnen 1 ett område
1 naturtltlstånd; 1
nedre delen av en
skittning, där det inte
finns risk rär
nedsmutsning och
ddr grundvottennivån
nte varieror mycket.
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i ett så naturenhigt område som möjligt,
där det inte finns risk för nedsmutsning.
Den bästa piatsen för en brunn är nedre
delen av en sluttning där grundvattnet
springer fram ur källor eller sipprar
fram i kärr, bäckar, fioder eller sjöar.

Då man placerar brunnen måste man
ta hänsyn till årstidernas inverkan och
till att grundvattennivån varierar olika
mycket i olika jordarter. Under år med
lite regn kan grundvattennivån sjunka
excepfionellt lågt. 1 moränjord kan grund
vattenståndet variera med t. o. m. fiera
meter, på sand- och grusområden är
variationen vanligtvis mindre än en
meter. Det lönar sig att bygga brunnen
då grundvattennivån är som lägst, på
vintern eller sensommaren (bild 4). Vid
byggandet av borrbrunnar spelar grund
vattenståndets variationer ingen roll.

Blivande brunnsplatser i jordlager
kan undersökas på många olika sätt.
Oftast väljs platsen genom att titta på
landskapets topografi. Man säkerställer
att det finns vatten genom att gräva en
provgrop med grävmaskin. Jordlagrens
art, struktur och djup kan också
fastställas med borrning. Bergsbrunnar
nas placering kan utvärderas på basen
av landskapet och med hjälp av grund
kartor. Med grundvattenprover kan
man fastställa att det erhållna vattnet
är användbart. Vattenprovet kan också
tas från en ev. källa på området. Då man
tar vattenprovet, bör man förvissa sig
om att vattnet är klart. Det lönar sig inte
att undersöka ett grumligt prov. Före
provtagningen bör man ta kontakt med
ett vattenlaboratorium, som tillhanda
håller instruktioner och provflaskot
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Hiirdan bör brunnen vara?
...... .. ........ ................ ......... .. . .

Bilci 5.
En bro brunn med
cementringor.
Ett Iciger sand eller
grus, som ökar
brunnens kopocitet,

rörhindror finn
jordsorter såsom
mjäla och morän att
tränga in 1 brunnen
från de omkrlngliggonde
jordlagrena. Filter
gruset bör vara frra
gånger så grovt sam
de omgivande
jordarterna.

Beroende på jordmånsförhållandena kan
brunnstyperna vara väldigt olika. Den
vanligaste brunnstypen är den grävda
brunnen som passar för vattentagning i
sand-, grus- och moränområden när

grundvattnet befinner sig nära ytan. En
sådan brunii kan byggas lätt och snabbt
med hjälp av en traktorgrävmaskin, ifali
grundvattennivån befinner sig mindre
än fyra meter från jordytan (bild 5). Om
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jordmånen består av sand och grund
vattennivån är låg, kan man också tänka
sig en fflterbrunn. Om marken är sandig
och stenfri kan filterbrunnen byggas med
vattensköljningsmetoden. Vanligenbehövs
dock borrutrustning för byggandet.

Att brunnen är väl byggd är en
förutsättning för att få bra vatten i till
räcklig mängd. En brunnskonstruktion,
vars övre del befinner sig tillräckligt
högt ovanför markytan, en ordentlig
brunnsvall, ordentlig tätning av brunns
ringsfogarna och genomföringama samt ett
helt lock förhindrar att ytvatten och små
djur kommer in i brunnen och förorenar
den. En bra brunn ligger i ett så
naturenligt område som möjligt. Om
brunnen är rätt byggd, förhindrar det
också tjälskador (bild 5).

Det lönar sig t. o. m. att gå ganska
långt för att hitta en bra plats i ett så
naturenligt område som möjligt. Det
lönar sig också att överväga gemensam
vattenförsörjning för fiera fastigheter
eller en anslutning till det kommunala
vattenledningsnätet. Om gemensam
vattenförsörjning inte går att ordna och
grundvattennivån är för låg för en
grävd brunn eller en filterbrunn, kan en
välplacerad borrbrunn vara en lösning
(bild 1). Kvalit& på borrbrunnens
vatten kan förbättras genom att man
tätar avsnittet mellan den spruckna
bergsytan och jordlagren så, att vattnet
som rinner ner från markytan inte
direkt kan tränga in i borrhålet (bild 7).
Om bergrunden har sprickor inom ett
stort område, kan ytvattnet via ett
fiertal sprickor ta sig in i borrhålet också
längre bortifrån, och då kan inte enbart
tätning av brunnskonstruktionen hindra
ytvattnet från att ta sig direkt in i
borrhålet. Inom endel områden före
kommer det problem med alltför höga
klorid-, fluorid- eller arsenhalter eller
alltför hög radioaktivitet i borrbrunnar
nas vatten. Innan man borrar en brunn
är det skäl att utreda sannolikheten för
att de ovannämnda ämnena förekommer
och att undersöka vilka andra vatten
försöijningsmöjligheter som står tifi buds.

Ifall det i närheten finns borrbrunnar,

Isolering (Jtfyllning med Isolering av
av lera jord från Iedningsdike

brunnshålet (Jtfrllning sam är
okänslig för tjöle

rli

Isolering
Imottiöie

1
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BiId 7.
Borrbrunn.
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vars vatten har biivit undersökt, kan
man få information om kvalitn på
vattnet från kommunens hälsovårds
och miljövårdsmyndigheter, från de
regionala miljöcentralerna och från
grannarna. Också experter på vatten
försörjning kan, på basen av lokalkänne
dom och med hjälp av berggrunds
kartor, bedöma riskerna med att bygga
en borrbrunn. Om det enda alternativet
är att bygga en borrbrunn, bör man vara
beredd på ev. vattenbehandling. Adekvat
vattenbehandlingsutrustning höjer av
sevärt på vattenutvinnings- och vatten
användningskostnaderna.

Hur mycket vatten
behövs det?

1 ett boningshus behövs det dricks
vatten och vatten för matlagning, disk,
byk, städning, personlig hygien och
WC-spolning. På en lantgård behövs
det dessutom vatten för bI. a. boskaps
skötsel och bevattning. Den totala
vattenkonsumtionen beror på konsu
menternas antal, engångsförbrukiiingens
storlek och konsumtionsvanorna. Ett
privat hushåll använder ca. 100-160 1 /
dygn och person, om byggnaden är
försedd med tryckledningar, modern
armatur och modernt avlopp. Om
vattnet måste bäras från en brunn eller
pumpas för hand, är konsumtionen
ung. 5-20 1 per dygn och person. På
lantgårdar beror kreatursskötselns
vattenåtgång både på hur mycket
boskapen dricker och på hur mycket
vatten som behövs för skötseln av
djuren. Fjäderfä och pälsdjur behöver
0,3-3 1 per dygn och djur, andra djurs
vattenbehov varierar mellan 5 och 120
1 per dygn och djur. Det finns mera
detaljerad information i Iitteraturför
teckningens pubiikationer.

En brunn i dåligt skick
En stor del av de gamia grävda brunn
arna är i dåligt skick. De vanhigaste

missförhållandena är att brunnens
botten är igenslammat, att filterlagret på
brunnens botten saknas, att ringarna är
i dåligt skick, att det läcker in jord
partiklar via läckande fogar, att värme
isoleringen är otillräcklig, att det fattas
ett vattentätt jordlager kring brunnens
övre del, att det finns tjälskador, att det
kommer in regnvatten i brunnen via
ledningsdiket, att ytvatten kan ta sig
direkt ner i brunnen samt att brunnen
inte är tillräckhigt djup och därför ibland
sinar (bild 8).

Det lönar sig att reparera en brunn i
dåligt skick, om vattentillgången är god
och probiemen med vattenkvalitn bara
beror på att ytvattnet rinner in i
brunnen. Om grundvattnet redan är
nedsmutsat och orsaken inte går att
avlägsna, måste man bygga en ny brunn
på ett ställe där det finns bra
grundvatten och där nedsmutsning är
osannolik.

Bi/i 8.
En dålig brunn med
cementringclr
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Byandet av en rävd brunn
. . ..... ..... ....... ....... ....... ...... . .... .

0

Byggnadsförloppet

Byggnadsskedena

1. På det vaida stället gräver man en
grop vars botten har en diameter som
är en meter större än brunnsringarna.
Gropens väggar skall ha en lutning
som, beroende på jordarten, är högst
1:1. För att förhindra ras placeras de
bortgrävda jordmassorna tillräckligt
långt borta. Det trygga avståndet är
åtminstone lika stort som brunnens
djup.

2. (Bild 9) Om vattentilifiödet inte är
stort och om det inrinnande vattnet
kontinuerligt pumpas bort och ingen
risk finns att schaktets väggar rasar in,
kan hela gropen grävas på en gång. Om
gropen inte kan grävas på en gång,
gräver man först en tillräckligt vid grop
ner till den översta grundvattennivån,
vanhigen till 2 till 3 meters djup, och

— •
—. —

—
•

O
Grundvattenniv6 — — - —

0

— .— — -

O OO

—. —

Grundvattennivån sönks. för den tid arbetet pågår med
hjölp av en flyttbar pump.

BiId 9.
Grävandet av gropen.

BiId JO.
Montering av
brunnsringarna.
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fördjupar därefter brunnen, så mycket
som behövs, genom att gräva upp jord
inne i ringen. När man gör så här får
jorden inte innehålla stora stenar och
man måste pumpa bort det inrinnande
vattnet allteftersom arbetet fortskrider.
Om marken innehåller fina jordarter
finns det risk för hydrauliskt förorsa
kade brott. På grund av det här måste
grävandet ske helt eller delvis under
vattnet. Med hydrauliskt förorsakade
brott avses att schaktets botten stiger
uppåt på grund av trycket från de
omkringliggande jordmassorna. Brotten
kan leda till att hela schaktet rasar ihop.

3. (Bild 10 och 11) 1 bottnet på schaktet
breder man ut ett ca. 50 cm tjockt grus
lager. En del av gruslagret kan ersättas
med ett lager kaiksten (CaCO3), som
breds ut på brunnens botten och runt
dess sidor under gruslagret. Kaikstenen
minskar vattnets surhet. Brunnsringar
na placeras ovanpå gruslagret och fo
garna tätas med elastisk isolering. De
fogar som kontinuerligt befinner sig
under vatten behöver inte tätas. Om
isoleringen ersätts med murbruksfogar,
kan det senare bii nödvändigt att täta
fogarna, eftersom brunnsringarna alltid
rör sig en aning, antingen p. g. a. att
jorden sätter sig eller till följd av
tjälbildning p. g. a. temperaturföränd
ringar. Brunnsringarna sänks ned ända
till vattenledningens nivå, och därefter
omges de med filtrersand eller grus.

4. (Bild 11) Genomföringen av vatten
ledningen in i brunnen tätas antingen
med en tätningsholk eller med isolerings
massa som lämpar sig för dricksvatten.
Inrie i brunnen fogas den vågräta vat
tenledningsdelen till den lodräta delen
med ett sådant skarvstycke, att man
genom att lösgöra skarvstycket kan
lyfta upp den Iodräta ledningsdelen för
rengöring av bottenventilen eller under
håll av sänkpumpen. 1 ledningsdiket
byggs en lerspärr ca. 2-5 meter från
brunnen för att förhindra att diket
fungerar som ett täckdike för byggnadens
tak- och dräneringsvatten. Innan man

BiId 11.
Anslutningen av
vattenledningen.

Bild 12.
Bwnnsringarnas
isolering mot

tjä/e.Isolering av
fogarna

ovanför det
Iägsta

grundvatten
ståndet
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Isolering mot tjäle

0

täcker in den övre delen av brunns
konstruktionen installeras vattenled
ningen, med Iämplig värmeisolering, så
att man inte behöver gräva upp brunns
schaktet på nytt när ledningsarbetena
slutförs. Den Iodräta ledningen inne i
brunnen installeras först när brunnen
har pumpats ren.

5. (Bild 12 och 13) Om alla brunns
ringarna inte sattes på plats innan
vattenledningen installerades, lyfts de
återstående ringarna på plats så, att
brunnens lock kommer ca. en halv me
ter ovanför den färdiggjorda jordytan.
Den ringfog som befinner sig ovanför
den lägsta grundvattennivån bör tätas
ordentligt. Runt ringarna i den övre
delen av brunnen viras ett dubbelt lager
av polyetenplastfilm för att motverka
det lyft på ringarna som tjälen för
orsakar. Plastfilmen kan lämnas bort om
ringarnas utsidorvärmeisoleras. Området
runt ringarna kan fyllas ut med jord
från brunnsschaktet om jorden är ren

och inte innehåller fina jordarter som
kan förorsaka tjälbildning. När utfyll
naden når upp till ca. 0,4 meter under
den färdiggjorda jordytan, tätar man
med ett vågrätt lager av någon jordart
som släpper igenom vatten dåligt, vid
behov lägger man på värmeisolerande
skivor, och så formar man brunnsvallen.

6. (Bild 13) Runt brunnens övre del
bygger man en ca. 5 meter bred, siut
tande beläggning för att förhindra att
ytvatten rinner ner längs brunnens kant
och den vägen tar sig in i brunnen. Ren
och lätt formbar lera är det bästa
materialet och lagret bör vara 20-30cm
tjockt. Om det finns skäl att anta att det
kan bli probiem p. g. a. brunnen fryser,
lägger man på samma sätt vågräta
värmeisolerande skivor runt brunnen.
Ovanpå leran lägger man ett utåt
sluttande lager plastfilm. Plastfilmen
fästs, tillsammans med den plastfilm
runt brunnens övre del som motverkar
tjälens lyftkraft, vid brunnsringen så, att

(Jtfyllnad som är—
okänslig för tjöle

Utfyllnad med jord
—

från brunnshålet

Ett sand- eller gruslager
som ökar brunnens
kapacitet

—-

Ledningsdikets isolering
mot regn- och smältvatten
från byggnaden

Bild 13.
MGrkens struktur
kring brunnen.
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inget vatten kan ririna in mellan brunns
ringen och piasten. Piasten kan fästas
vid brunnsringen antingen med kraftig
tejp eller genom att linda nylonsnöre
fiera varv runt brunnen så att plastens
kant siuter tätt mot brunnsringen.
Ovanpå piasten får man inte sätta
jordstycken som kan sticka hål på
filmen. Leran kan ersättas mcd tät
mjälmorän. Omkring brunnen sätter
man ett ytiager av tät jord eller muu
som besås med gräs. Cm man inte
packar utfyllnadsjorden, kommer marken
med tiden att sätta sig en aning. 1 så fali
måste man senare iståndsätta ytkons
truktionerna och cv. fylla på mcd mera
jord.

7. Stoffet pumpas bort från brunnen
mcd en flyttbar pump mcd liten kapa

citet. Vattenytan får sjunka högst en
meter medan man pumpar. Ett 30 cm
tjockt sandiager läggs som filter på
brunnens botten. Cm brunnen förses
mcd en sänkpump, skall ett lager av
grövre material, t. cx. grus eller små
stenar, läggas ovanpå sandlagret. Det
förhindrar att dc fina partikiarna stiger
upp i vattnet i.mder pumpningen. Botten
ventilen placeras på minst 30 cm och
sänkpumpen på minst 50 cm avstånd
från brunnens botten.

8. (Bild 14) Brunnslocket förses mcd ett
ventilationsrör samt mcd en tät, låsbar
lucka som kan öppnas då man sköter
brunnens underhåll. Som ventilations
rör kan man använda ett polyeten
plaströr, som förses mcd insektnät och
skyddshatt.

8114 14.
BrunnskonstruktIonens
slutgiltiga
utformning.

Miljohandledning 9w 0



Här behandias närmare den skötsel och
de reparationer som en grävd brunn
byggd av cementringar ( schaktbrunn)
kräver. Anvisningarna kan också, i til
lämpad form, användas för underhållet
av borrbrunnar, källbrunnar och gamia
brunnar byggda av natursten.

Vattenkva1itn lider av att smält- och
regnvatten kanta sig direkt in i brunnen
utan att först renas av och silas genom
marken. Ytvattnet utestängs från brun
nen av en tät lockkonstruktion försedd
med en lucka för underhåll och ett
ventilationsrör samt av att brunns
ringsfogarna och ledningsgenomför
ningarna tätas.

Då man reparerar brunnen bör man
använda tätningsmaterial som inte in
verkar menhigt på vattenkva1itn. Tät
ningsmaterial, som används vid vanligt
byggande, lämpar sig för tätandet av
utsidans fogar i brunnens övre del. Om
tätnrngsmassan kommer i beröring med
den inre sidan av brunnen eller med
brunnsvattnet, bör den vara lämplig för
dricksvatten. Murbruk samt tätnings
och isoleringsmassor, som är speciellt
avsedda för dricksvatten, lämpar sig för
tätning på insidan av brunnen.

Via ett lock i dåligt skick kan också
smådjur och deras avfall ta sig m i
brunnen. Lockets lucka för underhåll
bör gå att låsa eller annars vara av sådan
modeli att barn inte kan ramla ner i
brunnen. En lös lucka repareras så att
den blir tättslutande och samtidigt byts
ev. rostiga eller skadade gångjärn och
handtag ut. Ventilationsröret förses
med en skyddshatt eller en rörbit som
hindrar regnvatten att tränga in i
brunnen. Röret bör vara försett med ett
insektnät, som är lätt att hålla rent och
som granskas och rengöres vid behov.
Om det finns värmeisolering inne i
brunnen, bör den årligen rengöras och

.............. .. .....

vid behov bytas ut. Ifail brunnen ligger
på ett soligt ställe stiger brunnens in
nertemperatur högt på sommaren. 1
detta fali bör brunnens inre värmeiso
lering avlägsnas på sommaren eftersom
de fiesta isoleringsmaterial i varma
förhållanden bildar en god grogrund
för olika bakterier. Man bör också, av
samma orsak, undvika träkonstruk
tioner inne i brunnen, t. ex. i ett
mellanlock, Tryckimpregnerat virke får
inte användas.

Man granskar vattenledningarna och
förnyar dåliga rör. Om genomför
ningens tätning är bristfällig, repareras
den. Om ledningsdiket som leder till
byggnaden inte i byggnadsskedet för
seddes med en lerspärr, eller någon
motsvarande konstruktion, och om det
finns skäl att anta att ytvatten från
byggnadens omgivning rinner ner i
brunnen, skall en lerspärr byggas. En
lerspärr är en ca. en meter tjock, vat
tentät damm i ledningsdiket, gjord av
lera eller något annat tätt material, som
förhindrar att ledningsdiket fungerar
som ett täckdike. Jorden omkring brun
nen sätter sig vanligen en aning med
tiden. Då kan också isoleringsfilmen,
som satts fast i brunnen som vatten
isolering, lossna eller gå sönder. Vid
behov avlägsnas den översta jorden och
man kontrollerar att filmen är i gott
skick och sitter fast ordentligt. Brunns
vallen sätts i skick så att den siuttar
nedåt och utåt från brunnen. Om yt
konstruktionen måste grävas upp grans
kas och repareras isoleringen mot tjäle
på brunnens utsida. Vid behov tillsätts
ny isolering.

Brunnens dåliga kapacitet kan bero
på att brunnen är grund i jämförelse
med grundvattennivån, att filtrergruset
är tilltäppt, att bottnet är igensiammat
eller att utrustningen är i dåligt skick.

0

S Brunnens underhåll och skötsel
.... . . . . ...... ..........
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Vid hård köld kan utrustningen frysa
till. Man bör vara noggrann med un
derhållet också då det gäller en väl
byggd brunr. Man bör följa med för
ändringar i vattennivån. Insidan av
brunnen bör granskas åtminstone en
gång i året. Vattnets färg, lukt och smak
ger en ailmän uppfattning om vatten
kva1itn, men de säger ingenting om ev.
lukt- och smakfria olägenheter. Därför
bör en vattenanalys göras vart tredje år.
Den bottensiam som ev. bildas avlägs
nas vid behov.

Reparationsåtgärder

De översta brunnsringarnas fogar
förnyas och tätas

Brunnen töms och vid behov tätas
fogarna under grundvattennivån från
insidan antingen med cementbaserat
fogämne eller med något annat slags
oskadligt fogämne. Tätningsmaterial av
bitumen passar ej för dricksvatten.
Brunnens utsida grävs upp så djupt

som tjälen går, gärna lite under grund
vattennivån, och fogarna på den här
sträckan tätas både på in- och utsidan.
Genomföringarnas fogar tätas också.
Omkring brunnens övre del lindas 2-3
lager stadig polyetenfilm eller ett enkeit
lager av stadigare cellplastisolering för
att förhindra lyft förorsakad av tjäle.
Trädrötter, som växer för nära brunnen,
avlägsnas i samband med fogarbetet.
Störande träd fälis.

Värrneisolering

Runt utsidan på brimnsringarna i
brunnens övre del placerar man på
marken en 1,2 - 2 m hög, lodrät vär
meisolenng gjord antingen av böjlig
cellplast eller av värmeisoleringsskivor,
som har skurits i remsor. På platser som
är utsatta för tjäle sätter man också
vågrätvärmeisolering under den skydds
plast vars uppgift är att leda bort
ytvattnet. Oni ledningsdiket är grunt,
isoleras diket och en värmeisolerande
skiva installeras i brunnen.

Gå inte ner i brunnen, om arbetet Se till att det finns tillräckligt med
kan göras från markytan! andningsluft 1 brunnen. Vädra

brunnen. Använd fläkt!
Gå inte ner i brunnen, om det intc

finns en hjälpkarl på markytan! Förhindra att stegens stolpar

sjunker ner 1 filtrergruset antingen
Använd skyddssele, då du går ner i genom att hänga upp stegen i
brunnen. locket t. ex. mcd hjälp av ett

järnspett eller genom att stöda
Bind ett extra rep vid skyddselen, stegen underifrån med en tillräckligt
som hjälpkarlen vid behov snabbt stor skiva på brunnens botten!
får upp dig mcd!

Använd absolut trygga verktyg!
Använd skyddshjälm då du arbetar

i brunnen! Överväg att låta en erfaren

brunnsbyggare göra arbetet!
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Formgivning av bnunnens
ogivnung

Marken omkring brunnen formas med
en ren, vattenogenomsläpplig jordart
så, att den leder bort ytvattnet minst 5
meter från brunnen. På det här området
lägger man en tät plastfilm, som fästes
stadigt vid brunnen och som täcks över
med en tät jordart.

Lii ftväxlingen

Brunnen bör ha ett ventilationsrör som
vädrar brunnen. Rörets diameter bör
vara minst 50 cm och dess övre ända
skall vara försedd med en skyddshatt,
som förhindrar att regnvatten eller
insekter tränger in i brunnen. Istället för
skyddshatt kan man använda en
vinkeidel eller en T-förgrening.

Locket Ledningarna

BIIcJ /5.
Den grävcio
brunnens
kapacitet kun
höjos med
hjä/p civ ett
sifrör

Bnunnslocket bör vara av armerad
betong och det bör ha öppningar både
för en lucka för underhåll och för ett
ventilationsröt Luckan bör vara låsbar
och tät, sä att regnvatten inte kommer
in i brunnen via locket. Alla material bör
vara rostfria och rötskyddat trä får inte
användas.

Rör och tilibehör av plast lämpar sig
bäst som vattenledningsutrustning.
Materialen får inte verka nedsättande
på vattenkvalitn.

Förbäftrancle av kapaciteten

Brunnens kapacitet kan förbättras ge
nom att byta ut igentäppt filtergrus på
brunnsbottnet och vid behov genom att
trycka ett siirör med hål i genom
brunnens botten (bild 15). Ibland är det
möjligt att sänka brunnen genom att
gräva upp jord inne brunnen och sätta
till ringar i brunnens övre ända eller att
fördjupa brunnen genom att sätta till
ringar i brunnens nedre ända som är
mindre än de ursprungliga ringarna.

Om man har tillgång till rent insjö
eller flodvatten, kan man infiltrera det
i jorden sä att man fär konstgjort grund
vatten, antingen genom strandinfiltra
tion eller t. ex. genom att pumpa vattnet
till infiltrationsbrunnar eller -gropar.
Den vågräta infiltreringsytan inne i
marken bör vara minst 50 meter. Man
bör följa med vattenkvalitn med hjälp
av analyser.

Rengöring av bnnnnen

liman man börjar rengöra brunnen tar
man reda på hur smutsen kommer in i
brunnen och först därefter väljer man
rengöringsmetod. Det bästa sättet att
rena brunnens vatten är att avlägsna
smutskällan och först därefter pumpa
bort tillräckligt mycket vatten ur brun

—
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Perforerat ploströr 0 160-400 mm
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nen under tillräckligt Iång tid. Ibland
är detta inte möjligt.

De tryggaste eldrivna apparaterna är
de som drivs med ackumulator. Om
ackumulatordriven apparatur inte står
till förfogande, ökar felströmsskydds
avbrytaren säkerheten då man använ
der skyddsjordade eller dubbelt iso
lerade verktyg. Då man jobbar inne i
brunnen under synnerligen farliga
omständigheter bör man oviikorligen
använda skyddsavkoplingstransformator.
Man bör fästa särskild uppmärksamhet
vid arbetssäkerheten.

Tillräckligt med vatten för hushålls
bruk bör sättas åt sidan för den tid
reparationerna pågår. Om vattnet har
varit drickbart och brunnskonstruk
tionerna är hela, räcker det med att hålla
brunnens omgivning i skick och med att
granska brunnens insida minst en gång
i året. 1 samband med granskningen
avlägsnas material som ev. samlats i
brunnen och som fiyter på vattenytan.

Om smuts har trängt in i brunnen
från utsidan, avlägsnas smutskällan
först. Sedan pumpar man upp vatten så
länge att alit nedsmutsat vatten av
lägsnats från brunnens vattenupptag
ningsområde. Det nedsmutsade om
rådets storlek inverkar på hur länge
man måste pumpa. Pumpningen kan ta
från några dagar upp till fiera månader.
Då det vatten som strömmar in i
brunnen är rent, tvättas brunnens insida
med borste och rent vatten, och först
därefter vidtar man samma åtgärder
som vid ibruktagandet av en ny brunn.

Om den yttre smutskällan inte kan
avlägsnas, byggs en ny brunn på en
plats som ger tillräckligt med drickbart
vatten. Om den gamia brunnen inte kan
användas t. ex. som bevattningsbrunn,
tas den, så som varande obehövlig, ur
bruk genom att man fyller den med
lämplig, ren jord. Brunnsringar i gott
skick kan grävas upp ur jorden och
användas på nytt. Om ringarna lämnas
kvar i jorden, avlägsnar man ringar till
ett djup av ca. en meter och marken for
mas så att den motsvarar omgivningen.

Om den dåliga vattenkvalit&i beror

på att brunnskonstruktionen är i dåligt
skick, repareras brunnen innan man
rengör den. När brunnen är reparerad
pumpar man bort så mycket vatten att
det strömmar grundvatten in i brunnen.
Vattenytan hålls på denna nivå under
hela den tid rengöringen tar. Piimp
ningen utförs med en för ändamålet
lämplig, flyttbar pump och det smut
siga vattnet förs till ett ställe där det inte
förorsakar olägenhet. Brunnens väggar
borstas rena med början uppifrån. Bor
standet kan göras antingen för hand
eller med hjälp av en trycktvättare.
Gamia konstruktioner tål inte nöd
vändigtvis kraftig borstning eller
trycktvättare. Efter borstningen avlägs
nas det smutsiga siammet från bottnet.
Därefter gör man som vid ibruktag
andet av en ny brunn.

Ibland har brunnsvattnet biivit för
stört via brunnslocket. Då kan det vara
frågan om att något äinne, föremål eller
någon organism, som gör vattnet
odrickbart, har kommit in i brunnen
genom skadegörelse, i misstag, eller på
något annat tillfälligt vis. Lockkons
truktionen repareras så att detta irtte
kan upprepas och därefter rengöres
brunnen. Ofta räcker det att pumpa
brunnen nästan tom. Ur en brunn med
god kapacitet avlägsnar man åtmins
tone så mycket vatten som brunnen
normalt innehåller. Ibland är brunnens
kapacitet så låg att de skadliga bak
terierna hinner föröka sig lika snabbt
som vattnet kan avlägsnas därifrån. Då
måste man desinficera vattnet.

Innan man desinficerar tömmer man
brunnen på så mycket vatten som
möjligt samtidigt som man aktar sig för
hydrauliskt förorsakade brott. Vattnet
desinficeras med hjälp av kokande
vatten, ånga eller kemikalier. Kokande
vatten och ånga passar utmärkt som
desinficeringsmedel då brunnskons
truktionen tål hetta. Det kokande vatt
net eller ångan skall verka i brunnen 5
10 min och därefter pumpas tillräckligt
mycket vatten bort ur brunnen. Brun
nen desinficeras på ovanstående sätt två
eller tre gånger.
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Ett annat sätt att desinficera är att
använda kemikalier, som skall vara så
skonsamma som möjligt men trots alit
tillräckligt effektiva. Användningen av
kemikalier är problematisk eftersom det
nedsmutsade, kemikaliehaltiga vattnet
återförs till naturen. Vattnet kan vanli
gen inte ledas ff11 bostadshusets system
för avfallsvatten eftersom kemikalierna
allvarligt kan skada funktionen hos
slamavskiljaren och infiltrationsanlägg
ningen. Innan man påbörjar kemikalie
behandiingen pumpas brunnen så tom
som möjligt för att minimera behovet
av kemikalier. Under pumpningen bör
man akta sig för hydrauliskt föror
sakade brott. Kemikalien doseras enligt
sin bruksanvisning. Brunnens inre
väggar behandias med en lösning som
tillretts 1 ett skilt käri. Man bör särskilt
beakta arbetssäkerheten och 1 första
hand använda kemikalier som är så lite
hälsovådliga som möjligt. Bi. a. följande
kemikalier kan användas för desinfi
cering av brunnen:

- Natriumhypoklorit, 10 % lösning,
dosering:
0,1 - 1,0 l/vattenkubikmeter i
brunnen

- Kalsiumhypoklorit, pulver eller
tablett, dosering enligt
bruksanvisningen.

- Väteperoxid, dosering:
300 g/vattenkubikmeter 1 brunnen

Det bästa är att använda väteperoxid
som sönderfaller 1 vatten och syre när
det reduceras. Kemikalien breds ut på
brunnens väggar t. ex. med en spruta,
pumpas upp 1 vattentagsutrustningen
och tillsätts i brunnsvattnet i lämplig
mängd. Amnet får verka den tid som

anges 1 bruksanvisningen varefter brun
nens inre väggar sköljs med rent vatten
och rörnätet sköljs genom pumpning
tilis alla kemikalier är avlägsnade. Man
får inte använda vattnet medan ren
göringen pågår! Vattnets hygieniska
kva1it fastställs med laboratorieana
lyser innan man använder det som
dricksvatten. Det här tar i praktiken en
vecka. Det får inte finnas rester av
desinficeringsmedlet kvar 1 vattnet då
laboratorieanalysen görs och därför tas
vattenprovet tidigast en vecka efter
rengöringen. Man kan bli tvungen att
upprepa desinficeringen. Desinfice
ringen kan göra att vattnets järnhalt
tillfälligt stiger, då de, 1 brunnen ev.
förekommande, järnutfällande järnbak
terierna dör och järnhalten därför stiger.
Andra hälsovådliga bakterier kan
föröka sig både i brunnen, rörnätet,
tryckbehållaren, varmvattensystemet
och i kranarnas tätningar. Om neds
mutsningen sker i vattentagssystemet,
sätts det i skick. Då behöver brunnen
inte nödvändigtvis desinficeras.

Starka kemikalier kan skada vatten
tagssystemet. Därför bör man innan
anskaffningen noga utreda vilka mäng
der av vilka kemikalier som är an
vändbara i desinficeringsprocessen. Då
bör man veta vilka material som
använts i fastighetens vattentagssys
tem. T. ex. koppar och messing tål klor
illa. Rörentreprenörer, som satt sig in 1
frågan, samt kommunens hälsoinspek
tör kan ge råd angående kemikaliernas
verkningat Man måste komma ihåg att
det inte hjälper att desinficera brunnen
om smutskällan finns utanför brunnen
eller om nedsmutsningen beror på att
brunnskonstruktionen är 1 dåligt skick!
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BehandIin av brunnsvattnet

Om vattnet inte uppfyller kvalitöts
kraven (bilaga 1) kan vattenkvalitön,
både i nya och i gamia brunnar, van
ligen förbättras genom vattenbehand
ling. Behandling kommer vanligen i
fråga då det gäller att avlägsna na
turliga olagenheter som härrör sig från
jordmånen eller berggrunden. Olägen
heten kan t. ex. bestå av alltför höga
järn- eller manganhalter. Andra ofta
förekommande orsaker till att brunns
vattnet behöver behandlas är alltför hög
andel av organiskt material och vattnets
surhet. 1 Finland är vattnets hårdhet i
allmänhet inget probiem. På endel
områden måste man behandla vattnet
p. g. a. grundvattnets höga fluorid-,
arsen-, radon- eller uranhalt. Om kva
litötsproblemen beror på att vattnet
förorenats av t. ex. nitrater eller bak
terier, lönar det sig att först avlägsna
smutskällan och att därefter överväga
att sätta brunnen i skick, att bygga en
ny brunn eller att ansluta sig till ett
kommunalt, eller till något annat alI
mänt, vattenledningsnät.

Det finns väldigt många olika sorters
behandlingsmetoder som lämpar sig för
olika ändamål. Valet beror på vatten
kvalitön och på det utrymme för be
handlingsapparaturen som står till för
fogande. Det finns ingen apparatur som
oförändrad skulle passa för alla ända
mål. T. ex. det laboratorium som
undersökt vattenprovet, kommunens
hälsoinspektör, brunnsentreprenörer,
apparaturleverantörer och miljöcent
raler kan ge råd i valet av behandlings
metod.

1 den bifogade tabellen (bilaga 2)
presenteras vattnets kvalitötsuppgifter
och de problem brister i kvalitön
förorsakar, samt de vanligaste behand
lingsmetoderna för att avhjälpa de
beskriva olägenheterna. Då ett riktigt
val inte bara beror på vattenkva1itn och
utrymmet för apparaturen utan också
på apparaturens relativt höga pris, är
en experts utlåtande på sin plats. All
apparatur bör dessutom skötas och vid
behov underhållas enligt bruksanvis
ningarna för att fungera klanderfritt.
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Undersök vattenkva1itn i din brunn
med tre års mellanrum. Du får råd av
hälsoinspektören, vattenlaboratoriet och
de regionala miljöcentralerna.

2
Försäkra dig om att det inte finns
någonting i närheten av din brunn som
smutsar ner grundvattnet. Kom ihåg att
kontrollera i vilket skick avlopp och
behandlingsanläggningar är. Avlägsna
nedsmutsande faktorer från omgiv
ningen runt din brunn.

3
Sätt din gamia brunn i skick, om det inte
finns risk för nedsmutsning och om
vattentillgången är tillräcklig.

4
Överväg vattenbehandling, om det t. ex.
finns för mycket järn eller mangan i
vattnet, och det inte finns bättre vatten
att tillgå. Nedsmutsat vatten lönar det

sig inte att rena. Vanhigen kan endast
desinficering av brunnen komma på
fråga. Utred möjligheterna att avlägsna
radon och andra radioaktiva ämnen
från borrbrunnsvattnet, om vattnet
annars är av god kvaIit.

5
Om probiemet inte kan lösas genom att
iståndsätta den gamia brunnen, sök då
en plats för en ny brunn, bygg en grävd
brunn eller en borrbrunn eller ansiut
dig till det ailmänna vattenlednings
nätet. Overväg också gemensam vat
tenanskaffning med grannarna.

6
Du får vägledning av kommunerna,
lantbrukscentralerna och de regionala
miljöcentralerna. De ger också infor
mation om den finansiering som staten
bidrar med för olika vattensförsörj
ningsprojekt, ss. byggande och istånd
sättande av brunnar. Också endel kom
muner bidrar till finansieringen av
anskaffningarna.
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BILAGA 1.1

Kvalitetskrav och -rekommendationer för
hushållsvatten i privata hushåll

KVALITETSKRAV UR HÅLSOSYNPUNKT

Utdrag ur Social- och hälsovårdsministeriets beslut
Finlands författningssamling 953/1994

Mikrobiologiska kvalitetskrav
Högsta tillåtna täthet

Escherichia ccli (presumtiv identiiiering) under 1 / 100 ml
Koliforma bakterier under 100/100 ml

Kemiska kvalitetskrav
Högsta tillåtna

koncentration, mg/I
Fluorid F 1,5
Nitrat 2) NO3- 25
Nitratkväve N03-N 6,0
Nitrit 2) NO2- 0, 1
Nitritkväve N02-N 0,03

*Antimon Sb 0,005
*Arsen As 0,01
*Barium Ba 0,7
*Bor B 0,3
*Kvicilver Hg 0,001
*Kadmjum Cd 0,005
*Klorfenol (summa) > 0,01
*Krom Cr 0,05
*Bly Pb 0,01
*Nickel Ni 0,02
*Molybden Mc 0,07
*Selen Se 0,01
*Cyanid CN- 0,05
*Pesticider

1) cm vattenanvändaren inte är eil barn, vars tänder håller pä att
biidas eller en gravid kinna, kan fluoridhalter under 2 mg/l godtas

2) om vattenanvändaren inte är ett dibarn eller en gravid kvinna kan
nitrathalter under 50 mg/I och nitrithalter under 1 mg/l gcdtas

3) summa = den sammantagna halten av tri-, tetra- och
pentaklorfenoler

* de här halterna bör bestämmas, cm det finns förekommen
anledning att anta att de förekcmmer i dricksvattnet
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TEKNISK-ESTETISKA KVALITETSREKOMMENDATIONER

Utdrag ur Social- och hälsovårdsministeriets beslut
Finlands författningssamling 953/1994

Högsta tillåtna haft, mg/I

Ammonium NH4 0,5
Ammoniumkväve NH4-N 0,4
Klorid C1 IlO
KMnO4-tal 20

CODMfl 5,0
Koppar Cii 1,0
Mangan Mn 0,2
Järn Fe 0,5
*Ahumjnuum Al 0,2
*Silver Ag 0,01
*Mineraloljor 0,1
*Natrium Na 150
*Sink Zn 3,0
*Sulfat SO 250

Rekommenderad nivå

pH 6,0-9,5
Grumlighet(FTU) < 5
Färgtal <20
Smak och Iukt ingen tydlig främmande smak

* De här halterna bör bestämmas, om det flnns förekommen
anledning att anta att de förekommer i dricksvattnet.
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BILAGA 1.2

STRÅLSÄKERHETSMÅLSÄTTNING

Utdrag ur Strålsäkerhetscentralens säkerhetsdrektv från år 1993
ST-direktiv 12.3

Strålsäkerhetscentralen har år 1 993 gett
säkerhetsdirektiv för radioaktivitet vatten
som gäller för vattenverkens vatten och för
vatten som används vid framställning av
Iivsmedel (ST-direlctiv 12.3). Målsättningen är
att stråidosen inte får överstiga 0,5 mSv per
år Om så inte är bör vattenverket eller
vattendistributören skrida till åtgärder för att
förbättra vattenkvaIitn. Direktiven gäller inte
enskilda brunnar som är ämnade för privat
bruk, för dem är förbättrandet av vatten
kvaIitn frivilhgt.

Då man beräknar stråldosen beaktar man
radon och de Iånglivade alfa- och betaaktiva
nukliderna, men nte det radon som frigörs
ur vattnet och upptas Iuften. 1 den fortsatta
texten anges de halter av radioaktiva ämnen
som var för sig ger en 0,5 mSv stråidos per
är då vattenkonsumtionen är 2,2 1 per dag.
För radonets del antas att 0,5 1 används som
dricksvatten ur vilket radonet inte har
frigjorts.

Radioaktivt ämne HaIt (BqIl))

Radon 222Rn 300
Uran 238U 20
Uran 234U 20
Radium 226Ra 3
Radium 228Ra 2
BIy 210Pb 0,5
Polonium 210Po 3
Cesium ‘37Cs 50
Strontium 90Sr 20

Uran är skadligare som ett kemiskt gift än
som ett radioaktivt ämne. Haltgränsen sätts
också enligt den kemiska toxiciteten och är
lägre än det här angivna gränsvärdet. Detta
gränsvärde har inte ännu slagits fast Finland
men det kommer att ligga mellan 0,02 - 0, 1
mg/l. Det här motsvarar en 238U- och 234U-
halt på 0,5 - 2,5 Bq/l då det är fråga om
naturligt uran.

1 praktiken innebär direktivet att vattnets
radonhalt får vara högst 300 Bq/l, och då får
vattnets långlivade radioaktiva ämnen inte ge
någon stråldos alIs. Eftersom radonhaltigt
vattnen nästan alltid innehåller dessa ämnen,
blir vattnets acceptabla radonhalt lägre än
detta maximivärde och på samma sätt biir
de långlivade radioaktiva ämnenas acceptabla
halter ofta bara tiondedelar av sina maximi
värden.
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BILAGA 2

Egenskaper i brunnsvattnet som bör analyseras, orsakerna till
olägenheterna och åtgärder

ANALYSEPAD ENHET

pH

Färg

Grumlighet

Hårdhet

järn

Mangan

Koppar

Sink

KMnO4-tal

Klorid

Ammonium

Nitrat

Nitrit

Fluorid

E,coli

SKADEVERKNING

Lågt - korrosion av rör och utrustning

HÖgt - skum och “glatthet”

Brun . grå . blågrön

Grå eller brun frg

Låg - korrosion av rör och utrustning

Hög - utfällningar i varmvattenssystemet

Gul eller brun Grg . utGHning

Grå färg svart utfällning

Blågröna avlagringar på sanitetsporslin . ‘grönt hår”

Mjölkaktig grumlighet

Gul eller brun färg jordaktig Iukt

Korrosion av rör och utrustning sälta

Lukt

Kan ej upptäckas med sinnena . dibarns methemoglobinemi

Kan ej upptäckas med sinnena uppvisar bakterieförekomst

Kan ej upptäckas med sinnena • fläckar på tandemaljen . benskörhet

Diarr . uppkastning

Koliforma bakterier

(sk. helhetskoliforma)

Radon

Uran

Arsen

Inte nödvändigtvis några symptom . diarr& uppkastning kan förekomma

Kan inte upptäckas med sinnena • kan äka risken för cancer

Kan nte upptäckas med sinnena . kan öka risken för njurskador och cancer

Kan ej upptäckas med sinnena • kan öka risken för hudcancer

0 Miljöhandledning 9sv



ORSAK

Markens surhet

Tvättmedel

järn . humus • mangan • koppar

Snk . jrfl • Iuftbubblor . fasta partikiar

Markens surhet

Järn urjordmånen

Mangan ur jordmånen

Koppar ur kopparledningar

Korrosion av galvaniserade Iedningar

Humus . ytvatten

Havets närhet vägsaltning . inverkan av avloppsvatten

Inverkan av avloppsvatten . gammait havsbotten

Gödsling inverkan av avloppsvatten eller avfaU

Gödsling inverkan av avloppsvatten eller avfall

Eluorider urjordmånen eller berggrunden

Inverkan av avloppsvatten

ÅTGÄRD

Alkalisering eller ett lager av kalkstensgrus på brunnens botten

Iståndsättande av brunnen eller en ny plats för brunnen

Alkalisering och/eller filtrering

Alkalisering och/eller filtrering

Alkalisering

Neutralisering

Oxidation * alkalisering och filtrering

Oxidation * alkalisering och Itrering

Alkalisering och filtrering eller utbyte av rörnätet

Alkalisering och filtrering eller utbyte av rörnätet

Iståndsättande av brunnen eller en ny plats för brunnen

Ny plats för brunnen

Iståndsättande av brunnen eller en ny plats för brunnen

Iståndsättande av brunnen eller en ny plats för brunnen

Iståndsättande av brunnen eller en ny plats för brunnen

Använd annat vatten som dricksvatten

Iståndsättande av brunnen * desinficering eller ny plats

för brunnen
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Påverkan av ytvatten Iståndsättande av brunnen * desinficering

Uran berggrunden Luftning * aktivkolfilter eller användande av annat vatten

Uran berggrunden Använd annat vatten som dricksvatten

Arsen i berggrunden Dyr, kemisk behandling eller användande av annat vatten
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