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Abstract 

Lead (Pb) and cadmium (Cd) are two heavy metals that exist naturally in low 

concentrations throughout earth’s crust. In some places lead and cadmium are 

found in higher concentrations due to the bedrock in the area. A study made in 

Höörs County by the Geological Survey of Sweden (SGU) has shown high rates 

of lead and cadmium in drilled wells just west of the city Höör. They found that 

the reason for the high rates of lead and cadmium were due to natural 

circumstances in the area, specifically due to sedimentary rock such as sandstone 

and slate with galena and sphalerite incorporated. This study is made in 

Jönköpings County and based on the study made in Höörs county. 11 drilled wells 

were tested for high rates of lead and cadmium in four different areas with 

sedimentary rock, such as sandstone and slate, to try and find out if the bedrock in 

the areas affects the groundwater negatively. The results showed no high rates of 

either lead or cadmium except for one well where the rate was 13 µg/L which is 

higher than the limit (10 µg/L) put on drinking water by National Food Agency in 

Sweden, due to leads poisonous character. The high rate of lead in one well out of 

11 is probably due to human activities such as combustion or the iron and steel 

industry. It could also be due to errors in the construction of the well or the 

material used. This results in the conclusion that high rates of lead and cadmium 

does not correlate with the bedrock in the four areas where tests were made in 

Jönköpings County. 
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Inledning 

Jordskorpan består av cirka 100 olika grundämnen som genom kemiska 

kombinationer bildar mineral som i sin tur bildar olika bergarter (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2007). Bergarterna bildar till sist det som kallas för berggrund, 

vars storformer styr hur landskapet ser ut (Länsstyrelsen Västernorrland, 2007; 

Länsstyrelsen Västernorrland, uå). De vanligaste mineralen i jordskorpan är 

kvarts, kalifältspat, plagioklas, glimmer, hornblände, pyroxen och olivin 

(Länsstyrelsen Västernorrland, 2007). Mineralen byggs oftast upp av olika mängd 

av de vanligast förekommande grundämnena i jordskorpan, syre, kisel, 

aluminium, järn med flera. Det finns flera olika typer av bergarter, de klassas 

utefter hur de bildas och de vanligaste är magmatiska (t.ex. basalt, diabas och 

granit), sedimentära (t.ex. konglomerat, sandsten, skiffer) och metamorfa (t.ex. 

marmor, kvartsit, breccia) (Länsstyrelsen Västernorrland, 2007).  

Magmatiska bergarter bildas från en magmasmälta och delas in i 

vulkaniska bergarter, gångbergarter och djupbergarter (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2007). Magmatiska bergarter är extrusiva eller intrusiva vilket 

innebär att de antingen bildats genom vulkanism (extrusiva) eller genom att 

magma stelnar på ett större djup eller genom att magma tränger upp och stelnar i 

sprickor (intrusiva) (Länsstyrelsen Västernorrland, 2007).  

Sedimentära bergarter finns nära jordens yta och kan delas in i två 

grupper, de som avlagrats i vatten och de som avlagrats på land (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2007). De sedimentära bergarterna bildas genom erosion eller 

vittring av andra bergarter. Gruset, sanden eller leran från erosionen transporteras, 

oftast med vatten, och sedimenterar slutligen. Större partiklar avlagras närmare 

erosionsplatsen än vad mindre partiklar gör. När sedimentet sedan packas ökar 

trycket och temperaturen i förhållande till djup och överlagrande 

sedimentmäktighet. Detta är hur de vanligaste sedimentära bergarterna bildas, till 

exempel konglomerat, sandsten, skiffer och lersten. Cirka två tredjedelar av 

jordens yta beräknas bestå av sedimentära bergarter (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2007).  

Metamorfa bergarter bildas genom att, som namnet antyder, 

omvandla andra bergarter till följd av förändring av tryck och temperatur i 

berggrunden (Länsstyrelsen Västernorrland, 2007). Ursprungsbergarten kan vara 

antingen magmatisk, sedimentär eller en redan omvandlad bergart. Omvandlingen 
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förändrar den strukturella och mineralogiska uppbyggnaden och hur stor 

omvandlingen blir beror på tryck, temperatur och under hur lång tid processen 

pågår.  

Metamorfa bergarter uppstår främst där kontinentalplattor möts, 

detta då plattorna rör på sig och bergmassorna utsätts för kraftiga spänningar och 

tryck. Vid subduktionszoner pressas bergarter ner på djupen där de utsätts för 

höjd temperatur och tryck vilket påverkar omvandlingsgraden (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2007).  

 

Sveriges berggrund 

Man brukar säga att Sveriges berggrund består av tre huvudenheter, urberget, 

rester av ett sedimentbergartstäcke och fjällberggrunden (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2007). Urberget utgörs av den Baltiska urbergsskölden och består 

av bergarter bildade sedan jordens bildning fram till kambrium för ca 545 

miljoner år sedan. Den bildades genom flera bergskedjebildningar där 

sedimentära och vulkaniska bergarter veckades, vilket ledde till att flera stora 

magmaintrusiv trängde igenom jordskorpan. Detta ledde till att i huvudsak 

granitiska bergarter bildades. Urberget täcks i stora delar av Skåne, Öland, 

Gotland, Östgöta- och Närkeslätten, Västgötabergen, kring Siljan och längs 

fjällranden av fanerozoiska sedimentära bergarter som är yngre än 545 miljoner år 

(Länsstyrelsen Västernorrland, 2007).  

Grundämnena bly (Pb) och kadmium (Cd) förekommer även dessa 

i jordskorpan men i ganska låg grad. Bly uppgår till cirka 0,00099 % och 

kadmium till 0,000015 % (EPA, 2015; ATSDR, 2013; Wolfram research Inc, 

2016). I SGUs rapport 2013:01 skriver de att bly i vissa fall förekommer naturligt 

i höga halter i sedimentär berggrund, bland annat i Dalarna. I rapporten nämner de 

även att höga halter kadmium kan återfinnas i skiffrar och områden med 

sedimentär berggrund i Sverige. Höga halter bly och kadmium kan även bero på 

mänsklig påverkan, till exempel från smältverk, metallindustrin, kadmiumhaltig 

fosfatgödsling och förbränning (SGU, 2013; Liu, et al., 2014). 
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Studie i Höörs kommun 

I Höörs kommun, strax väster om Höör, upptäcktes under våren 2014 höga halter 

av bly och kadmium i sex enskilda dricksvattenbrunnar när Arbets- och 

Miljömedicin vid Skånes Universitetssjukhus i Lund på uppdrag av Höörs 

kommun analyserade dricksvattnet (Dahlqvist, et al., 2016). Halterna av bly och 

kadmium låg mellan 1,25–50 µg/L respektive 1-12 µg/L (Dahlqvist, et al., 2016). 

Gränsvärdet för bly i dricksvatten ligger på 10 µg/L respektive 5 µg/L för 

kadmium, överstigs dessa klassas dricksvattnet som otjänligt och anses inte 

lämpligt att dricka (Livsmedelsverket, 2015). Under sommaren 2014 utfördes en 

utökad provtagning av Arbets- och Miljömedicin där 62 fastigheter med större 

geografisk spridning ingick (Dahlqvist, et al., 2016). Man fann brunnar med ännu 

högre halter, bly upp till 600 µg/L och kadmium upp till 92 µg/L, men även 

brunnar med väldigt låga till inga halter av bly och kadmium inom ett hundratal 

meter från varandra. För att få en förståelse för hur halterna varierar mellan 

fastigheterna kan nämnas att lägsta värdet man fann var 0 µg/L, medelvärdet för 

bly var 55,6 µg/L och för kadmium 10,7 µg/L medan medianvärdet för bly var 

13,9 µg/L och 2,5 µg/L för kadmium. Det var fler bergborrade brunnar som hade 

höga halter bly och kadmium än det var grävda brunnar, 22 av 46 respektive 3 av 

14. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, kopplades in och genomförde 

under hösten 2015 ytterligare prover och analyser. Man utförde ännu en 

vattenprovtagning, man gjorde även en geofysisk undersökning för att verifiera 

tillgänglig berggrundskarta samt ta reda på eventuella spricksystem och 

diabasgångar och en markprovtagning utfördes även för att ta reda på om det 

fanns höga halter av bly och kadmium i jordarterna. Vad SGU har kommit fram 

till hittills, utförligare undersökningar kommer utföras under 2016, är att de höga 

halterna bly och kadmium beror på en naturlig källa, troligtvis kambrisk sandsten 

och/eller Höör-sandsten där impregnationer av blyglans (PbS) och zinkblände 

(ZnFeS) kan finnas i sprickor i berggrunden. Enligt Dahlqvist (2016) är det svårt 

att sätta ut riskområden gällande höga halter av bly och kadmium då de lätt 

migrerar i sura miljöer samt att halterna bly och kadmium kan variera mycket 

beroende på vilken spricka grundvattnet kommer ifrån, även mellan två 

närliggande fastigheter (Dahlqvist, et al., 2016; SGU, 2013). Höga halter bly och 

kadmium kan även bero på materialet som använts vid installationen (Dahlqvist, 

2016). Äldre VA-system, till exempel kopparrör, kan innehålla blyhaltiga 

konstruktioner men så kan även vissa PVC-rör (KEMI, 2011a). Detta är dock inte 

anledningen till de höga halterna i Höörs kommun (Dahlqvist, 2016). 

Enligt SGUs rapport 2013:01 finns bly och kadmium normalt i låga 

eller mycket låga halter i grundvattnet, vilket innebär halter <0,5 µg/L upp till 1 

µg/L respektive <0,1 µg/L upp till 0,5 µg/L. Bakgrundshalterna i ytligt 

grundvatten är enligt nationella miljöövervakningen låga, medianvärdet för bly 
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ligger på 0,03 µg/L där den 90:e percentilen är 0,32 µg/L medan det för kadmium 

är 0,012 µg/L där den 90:e percentilen är 0,055 µg/L (SGU, 2013). 

Hälsorisker med bly och kadmium 

Att utsättas för höga halter bly under en längre tid kan leda till skador på bland 

annat barns utveckling samt njurar och blodtrycket hos vuxna (Livsmedelsverket, 

2016a). Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har som 

referenspunkt satt 12 µg/L för skador på barns utveckling, 15 µg/L för kronisk 

njursjukdom och 36 µg/L för effekter på blodtrycket (Livsmedelsverket, 2016a). 

Vid akut blyförgiftning drabbas även syntesen av hemoglobin vilket bidrar till 

järnbrist (SGU, 2013). 

Precis som med bly leder höga halter av kadmium till hälsoeffekter 

om man utsätts för det under en längre tid då det ansamlas i kroppen 

(Livsmedelsverket, 2016b). Gränsvärdet för kadmium är satt utefter 

riskvärderingen av dess skador på njurarna. Efsa har fastställt ett tolerabelt 

veckointag på 2,5 µg/kg kroppsvikt/vecka. Personer med järnbrist har lättare för 

att ta upp kadmium och anses vara en riskgrupp (Livsmedelsverket, 2016b). 

Andra hälsorisker med att utsättas för höga halter kadmium är större risk för 

utveckling av cancer, benskador och hematuri (Liu, et al., 2014) 

Berggrunden i Höörs kommun 

Området kring Höör domineras av svekonorvegiansk gnejser och graniter (SGU, 

2016). Det har under jura och trias utsatts för lervittring som lett till att det finns 

lervittrade sprickzoner som går djupt ner i berggrunden. Man vet även att den 

vittrade berggrunden har överlagrats av sedimentära bergarter. Här finns 

sedimentära bergarter så som sandsten och siltsten. Främst är det Höör-sandsten 

och basalttuff som påträffas. I närheten finns även kambrisk sandsten, i den 

förekommer blyglans och zinkblände som impregnationer och mineraliseringar i 

sprickor och krosszoner i området. Området har även påverkats av vulkanism 

minst två gånger där permokarbonska diabasgångar och basalter bildats. 

Sprickorna som skapades har en huvudsaklig nordväst-sydostlig riktning (SGU, 

2016). 
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Berggrunden i Jönköpings kommun 

Jönköpings kommun består till stora delar av två berggrundsregioner (Jönköpings 

kommun, 2009). Dels den sydvästsvenska gnejsen samt smålands-

värmlandsgraniterna, se figur 1. Mellan dessa och söderut från Vättern är 

berggrunden förskiffrad och kallas protoginzonen. I kommunen ses mycket av 

den baltiska urbergsskölden men den genomkorsas av mer basiska bergarter så 

som grönsten och på vissa ställen är den även överlagrad av yngre sedimentära 

bergarter. Den sydvästsvenska gnejsen har sitt ursprung från en hög bergskedja. 

Den består till stor del av röd till grå bandad gnejser med fältspater, som är 

millimeterstora kristaller av mineralet magnetit.  

I kommunens östra del hittas smålands-värmlandsgraniterna som 

går från sydöstra Småland till Norra Värmland. Berggrunden utgörs främst av 

smålandsporfyr, norr om Gränna finns även den unika bergarten grännait. 

Protoginzonen kan följas från Skåne till norra Värmland och går genom 

Jönköpings kommun. Den kännetecknas av krossning av berggrunden, 

förskiffrade bergarter och nordsydliga förkastningar. Vanliga bergarter i området 

är gnejser, graniter, syeniter, diabas, gabbro och hyperiter.  

Visingsöformationen är den yngsta bergarten i kommunen. Den 

består av cirka en kilometer sedimenterat berg och delas in i tre delar. Den 

djupaste består av gul sandsten kallad visingsösandsten, den mellersta av färgade 

gröna och rödbruna sand- och mostenar medan den översta består av en lerskiffer 

med inslag av kalksten. Den återfinns på Visingsö men även i topografiskt 

skyddade lägen och kring vissa sjöar i kommunen (Jönköpings kommun, 2009).  
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Syfte 

Syftet med studien är att hjälpa Jönköpings kommun ta reda på i vilken typ av 

berggrund i kommunen det kan finnas risk för höga halter bly och kadmium. Vi 

vill även ta reda på om bergborrade enskilda dricksvattenbrunnar i dessa områden 

påverkats negativt av berggrunden, alltså om höga halter bly och kadmium finns i 

bergborrade enskilda dricksvattenbrunnar som kan kopplas till berggrunden. 

Studien är baserad på vissa delar av SGUs rapport från Höörs kommun. I studien 

har följande frågeställningar ställts: 

 

 Kommer samma typ av berggrund som i Höörs kommun leda till höga 

halter av bly och kadmium i bergborrade enskilda dricksvattenbrunnar i 

Jönköpings kommun? 

 Kommer bergborrade enskilda dricksvattenbrunnar lokaliserade i 

områden med sådana berggrunder ha halter av bly och kadmium som 

överstiger gränsvärdet för tjänligt dricksvatten? 

 Finns det ett samband mellan höga halter bly och kadmium i bergborrade 

enskilda dricksvattenbrunnar och berggrunden i området? 
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Figur 1. Berggrundskarta över Jönköpings kommun med de 

utvalda provtagningsområdena utmärkta. De utvalda områdena 

ingår i Visingsöformationen. I område A gjordes en provtagning, 

i område B och C gjordes tre medan det i område D gjordes fyra 

(Jönköpings kommun, 2009). Muntligt tillstånd för användning 

av figuren har getts av Jönköpings kommun. 

Metod 

 

Provtagning av bergborrade dricksvattenbrunnar skedde i områden med liknande 

berggrund som SGU kom fram till var orsaken till höga halter bly och kadmium i 

Höörs kommun. Alltså valdes områden med sedimentära bergarter så som 

sandsten och lerskiffer, vilket i Jönköpings kommun främst återfinns i 

Visingsöformationen. Totalt sett utfördes 11 provtagningar i fyra områden 

namngivna A, B, C och D, se figur 1 och 2.  



13 

För att veta vilka fastigheter i de fyra områdena som hade enskilt 

vatten gav Marie Wikander Ederfors och Gunnar Ekholm på tekniska kontoret vid 

Jönköpings kommun ut listor på avloppsanläggningar som abonnerar på 

slamtömning av kommunen och som överlappade med de utvalda områdena. För 

att sedan utesluta fastigheter som har kommunalt dricksvatten men enskilt avlopp 

jämfördes slamtömningarna mot kommunens databas över vilka som har 

kommunalt vatten. På så vis ficks ett urval över fastigheter med enskilt avlopp 

och enskilt dricksvatten i de utvalda områdena. För att finna telefonnummer till 

fastighetsägarna gjordes en sökning på adressen och/eller namnet som stod på 

slamtömningsavtalet på Eniro. Vissa fastighetsägare fanns inte att hitta på Eniro, 

varken om sökningen skedde på namn eller adress och uteslöts då ur studien. 

Sedan ringdes fastighetsägarna upp och fick information om studien samt fick 

svara på ett par frågor för att kunna avgöra om de kunde ingå i studien, se bilaga 

A. Då studien endast är intresserad av bergborrade brunnar var detta första frågan 

för att kunna utesluta de med grävd dricksvattenbrunn. En andra fråga som 

fungerade som uteslutande var om de filtrerade vattnet och om de gjorde det om 

de var medvetna om hur man provtog vattnet innan filtret. Detta eftersom studien 

är intresserad av att ta reda på om vattnet är påverkat av berggrunden eller inte.  

Figur 2. De fyra olika områdena där provtagningar skett. I område A skedde en 

provtagning, i område B och C skedde tre provtagningar medan det i område D 

skedde fyra provtagningar. Fastigheterna som provtogs är utmarkerade med 

ungefärlig position i vardera område (Jönköpings kommun, 2009). Muntligt tillstånd 

för användning av figuren har getts av Jönköpings kommun. 
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I område A gjordes en provtagning, tre provtagningar gjordes i 

område B och C samt fyra i område D. Alla fastigheter har tilldelats ett nummer 

från 1 till 11, se figur 2, dels för att underlätta skrivandet men även för att hålla 

fastighetsägarna privata. Fastighet 1, 3, 8, 9, 10 och 11 hade filter och då skedde 

provtagningen innan filtret eller från kranen om de endast hade ett filter som 

filtrerade bort till exempel mikrobiologiska celler. Resterande fastigheter provtogs 

ur en väl använd dricksvattenkran. Munstycket på kranen skruvades bort innan 

provtagningen skedde för att minska risken för kontaminering. Innan 

dricksvattnet provtogs spolades det i ≥ 2 minuter innan provtagningen skedde. 

Under tiden mättes vattnets temperatur med hjälp av en termometer av märket 

Testo 104. Sedan fylldes en plastflaska på 150 ml och förslöts innan den först 

förvarades i en kylväska med kylklampar för att sedan förvaras kylskåp. Därefter 

skickades proven i kylväska till AlControl i Linköping för analys den 22 april 

2016 samt 25 april 2016.  

Jönköpings kommun har upphandlade labbtjänster från AlControl i 

Linköping varifrån material för provtagning, så som flaskor, kylväskor och 

kylklampar, kommer. Analyser som utfördes på vattnet var för låga halter av bly 

och kadmium. Analyserna utfördes med metoden ICP-MS enligt svenska 

standarden SS-EN ISO 17294-2:2005. Tekniken används för att bestämma 

metaller i vätskor men ibland även i gaser och fina partiklar (SIS, 2006). 

Vattenprover omvandlas först till en aerosol med hjälp av en nebulisator, som 

finfördelar partiklarna i vattnet. Sedan förs aerosolen in i plasma, som är ett varmt 

moln (5700 °C till 9700 °C) och som är delvis joniserat. I plasman avdunstar 

partiklarna från provet och partiklar närvarande bryts ned till atomer. I de flesta 

fall är de analyserade atomerna helt joniserade. I masspektrometern separeras 

sedan jonerna och metallerna identifieras i förhållande till deras massa-till-

laddnings proportion (mlz) samtidigt som koncentrationen av metallerna är 

proportionell till antal joner (SIS, 2006).  

Provresultaten mottogs den 10 samt 16 maj 2016. När 

provresultaten mottagits jämfördes de med bakgrundsvärden framtagna av SGU, 

gränsvärden för dricksvatten men även med vilka halter de fann i dricksvattnet i 

Höörs kommun. Max-, min-, medel- och medianvärdet för bly och kadmium 

kommer tas fram för de enskilda dricksvattenbrunnarna samt kommer värdena 

gällande bly och kadmium för vardera enskild fastighet att redovisas. 
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Resultat 

Halten bly och kadmium i enskilda dricksvattenbrunnar 

Provresultaten gällande halterna bly i de 11 bergborrade enskilda 

dricksvattenbrunnarna låg mellan < 0,02 µg/L och 13 µg/L med en mätosäkerhet 

mellan ± 0,005 µg/L och ± 2,6 µg/L medan halterna kadmium låg mellan < 0,01 

och 0,013 µg/L med en mätosäkerhet på ± 0,003 µg/L, se tabell 1 samt bilaga B. 

Lägsta halterna som kunde fastställas vid analyserna var 0,02 µg/L gällande bly 

och 0,01 µg/L gällande kadmium, därför kan halterna på de fastigheter där det står 

0,02 µg/L gällande bly eller 0,01 µg/L gällande kadmium ha halter lägre än dessa. 

Högsta värdet gällande bly återfanns på fastighet 7 med en halt på 13 µg/L och en 

mätosäkerhet på ±2,6 µg/L medan lägsta värdet återfanns på fastighet 3 och 9 

med en halt på < 0,02 µg/L med en mätosäkerhet på± 0,005 µg/L. Högsta värdet 

gällande kadmium återfanns på fastighet 1 med en halt på 0,013 µg/L och en 

mätosäkerhet på ± 0,003 µg/L medan lägsta värdet fanns på fastigheterna 3, 4, 7, 

8, 9, 10 och 11 med en halt på 0,01 µg/L och en mätosäkerhet på ± 0,003 µg/L. 

   

Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Halt bly 

(µg/L) 

3 0,49 0,02 0,43 0,91 0,03 13 1,90 0,02 0,20 0,04 

Halt 

kadmium 

(µg/L)  

0,013 0,012 0,01 0,01 0,012 0,011 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Mätosäkerhet 

bly ± (µg/L) 

 0,60 0,098 0,005 0,086 0,18 0,006 2,6 0,38 0,005 0,04 0,007 

Mätosäkerhet 

kadmium ± 

(µg/L) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Tabell 1. Halterna bly och kadmium samt mätosäkerheten i vardera enskild dricksvattenbrunn. Halter över gränsvärdet för 

tjänligt dricksvatten syns i rött. 
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Halten bly och kadmium i områdena 

I tabell 2 ser vi max-, min-, medel- och medianvärde för bly i de olika områdena 

där provtagningar skedde. Högsta värdet gällande bly fanns i område C. Lägsta 

värdet återfanns i område B och D. Medelvärdet för område A är 3 µg/L, för 

område B är det 0,31 µg/L, för område C är det 3,5 µg/L medan det för område D 

är 0,54 µg/L. Medianvärdet för område A är 3 µg/L medan det för område B är 

0,43 µg/L, för område C är det 0,91 µg/L och för område D är det 0,12 µg/L, se 

tabell 2. 

 

 

I tabell 3 ser vi max-, min-, medel- och medianvärde för kadmium i de olika 

områdena där provtagningar skedde. Högsta värdet gällande kadmium fanns i 

område A. Lägsta värdet återfanns i område B, C och D. Medelvärdet för område 

A är 0,013 µg/L för område B är det 0,011 µg/L för område C är det 0,011 µg/L 

medan det för område D är 0,01 µg/L. Medianvärdet för område A är 0,013 µg/L 

medan det för område B är 0,01 µg/L, för område C är det 0,011 µg/L och för 

område D är det 0,01 µg/L, se tabell 3. 

 

  

Område A B C D 

Maxvärde (µg/L) 3 0,49 13 1,9 

Minimumvärde (µg/L) 3 0,02 0,03 0,02 

Medelvärde (µg/L) 3 0,31 3,5 0,54 

Medianvärde (µg/L) 3 0,43 0,91 0,12 

Område A B C D 

Maxvärde (µg/L) 0,013 0,012 0,012 0,01 

Minimumvärde (µg/L) 0,013 0,01 0,01 0,01 

Medelvärde (µg/L) 0,013 0,011 0,011 0,01 

Medianvärde (µg/L) 0,013 0,01 0,011 0,01 

Tabell 2. Max-, min-, medel- och medianvärde för bly i de olika områdena där provtagningarna skedde.  

Tabell 3. Max-, min-, medel- och medianvärde för kadmium i de olika områdena där provtagningarna skedde.   
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Figur 4. Max-, min-, medel- och medianvärde gällande kadmium i Jönköpings- och 

Höörs kommun. 

Skillnad i halter mellan Jönköpings kommun och Höörs 

kommun 

Som kan ses i figur 3 så skiljer sig värdena gällande bly i Jönköpings kommun 

mot värdena gällande bly i Höörs kommun. Maxvärdet i Höörs kommun på 600 

µg/L skiljer sig markant från högsta värdet i Jönköpings kommun på 13 µg/L 

medan det lägsta värdet i de två kommunerna ligger på 0 µg/L eller väldigt nära. 

Medelvärdena ligger på 55,6 µg/L i Höörs kommun respektive 1,67 µg/L i 

Jönköpings kommun medan medianvärdet ligger på 13,9 µg/L i Höörs kommun 

och 0,43 µg/L i Jönköpings kommun, se figur 3. 

Figur 3. Max-, min-, medel- och medianvärde gällande bly i Jönköpings- och Höörs 

kommun. 



18 

Högsta värdet gällande kadmium i Höörs kommun är 92,5 µg/L medan det i 

Jönköpings kommun är 0,013 µg/L, lägsta värdet i både Höörs- och Jönköpings 

kommun är 0 µg/L eller väldigt nära, medelvärdet i Höörs kommun är 10,7 µg/L 

medan det i Jönköpings kommun är 0,011 µg/L och medianvärdet i Höörs 

kommun är 2,5 µg/L medan det i Jönköpings kommun är 0,01 µg/L, se figur 4.  
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Diskussion 

Resultaten tyder på att berggrunden i områdena inte påverkat 

dricksvattenkvaliteten i de enskilda dricksvattenbrunnarna negativt.  

 

Halten bly 

Åtta av 11 prov gällande halten bly låg under 1 µg/L vilket enligt SGUs rapport 

2013:01 är en normal halt i grundvatten. På fastighet nummer 8 återfanns en halt 

på 1,9 µg/L vilket enligt SGUs rapport 2013:01 innebär en måttlig halt som kan 

ge biologiska effekter i ytvatten. Med biologiska effekter menas till exempel 

skador på nervsystemet hos akvatiska organismer (SGU, 2013; Livsmedelsverket, 

2016a). Provresultatet på fastighet 1 ligger på 3 µg/L vilket innebär en hög halt 

enligt SGUs rapport 2013:01 men det är fortfarande en ofta förekommande halt i 

grundvatten, vattnet är dock troligtvis påverkat antingen av naturliga förekomster 

eller mänskliga faktorer.   

Det högsta värdet på 13 µg/L återfanns på fastighet 7. Värdet är 

enligt SGUs rapport 2013:01 mycket högt och enligt Livsmedelsverkets råd om 

enskild dricksvattenförsörjning (2015) är vattnet otjänligt och bör alltså inte 

användas som dricksvatten. Den höga halten går i detta fall inte att koppla till 

berggrunden då det endast är ett prov av 11 som har ett så pass högt värde. Istället 

kan den höga halten bero på gamla fastighetsinstallationer, fel i anläggningen, 

stillastående vatten eller förbränning av till exempel blyhaltig bensin (SGU, 

2013).  

Brunnen på fastigheten är i detta fall borrad för cirka fyra år sedan 

vilket innebär att anläggningen är relativt ny och material som är kända för att 

lösa ut bly, till exempel kopparledningar med mässingslegeringar, troligtvis inte 

använts. Bly kan dock även finnas som blystabilisatorer i PVC-rör. Användningen 

av bly stabilisatorer har dock minskat i svenska PVC-rör de senaste åren men kan 

fortfarande finnas i PVC-rör som är importerade (KEMI, 2011a). Bly i plastvaror 

från Sverige har minskat från att 1995 vara 1700 ton till att 2005 endast vara 20 

ton (KEMI, 2011b). Hur mycket PVC-rör som importeras och används i Sverige 
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har tyvärr inte gått att finna. Höga halter kan som tidigare nämnts även bero på 

olika typer av förbränning. Fram till början på 90-talet var transportsektorn den 

största sektorn som släppte ut bly genom förbränning men när blyfri bensin kom 

till marknaden under slutet av 80-talet minskade utsläppen av bly drastiskt 

(Naturvårdsverket, 2016a). Idag är det förbränning vid el- och 

fjärrvärmeproduktion som orsakar störst utsläpp av bly till luft, cirka 2 ton per år 

2014 (Naturvårdsverket, 2016a). Utsläppen från förbränning är som sagt inte lika 

stor idag som den var förr men bly stannar kvar i kretsloppen under lång tid och 

kan påverka grundvattnet långt efter att det hamnade i naturen (Pettersson, 1994).  

Fastighetsägaren nämnde även vid provtagningen att de har en 

grävd brunn på fastigheten som också är kopplad till huset och som de också 

använder. Vid avslutandet av denna rapport har fastighetsägaren ännu inte kunnat 

nås för att lämna besked samt ta reda på mer information om anläggningen. 

Frågor som går att resonera kring är om de två brunnarna är kopplade till samma 

system och att vattnet i sådana fall blandas. Om det skulle vara fallet kan halten 

bly även bero på höga halter bly i jordarten och att det alltså kommer från 

dricksvattnet i den grävda brunnen istället (SGU, 2016). Enligt fastighetsägaren 

använder de vattnet från den grävda brunnen som dricksvatten dagligen på grund 

av estetiska skäl. Så en annan fråga är hur ofta vattnet i den borrade brunnen 

används, har vattnet stått stilla en längre period kan bly lösas ut och systemet hade 

behövt spolas igenom ordentligt innan provtagningen.  

Fastighetsägaren har informerats om provresultaten samt fått 

rekommendationer att inte använda sig av dricksvattnet från den borrade brunnen 

då värdet för bly översteg gränsvärdet satt av Livsmedelsverket. En 

rekommendation om att göra en ny analys har även gjorts för att bekräfta eller 

dementera halten och skulle det vara så att den höga halten kvarstår har han 

rekommenderats att ta reda på vad halten beror på. Detta genom att bland annat ta 

reda på hur systemet ser ut, till exempel om de båda brunnarna är kopplade till 

samma rörledningar och hur gammal den grävda brunnen och ledningarna är men 

även om det kan finnas kringliggande orsaker till den höga halten. Utredningen 

bör ske med hjälp av till exempel miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings 

kommun, en brunnsborrare eller ett vattenreningsföretag.  
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Halten kadmium 

De 11 proven gällande kadmium var alla låga, närmare 0 µg/L. Detta kan bero på 

att grundvattnet i området till exempel har ett högt pH (SGU, 2013). Vid ett högt 

pH-värde adsorberas kadmium till humusämnen och lermineral vilket gör att det 

blir stabilare i marken. Vid ett lägre pH-värde än 5 tränger väte- och 

aluminiumjoner istället bort kadmiumet från markpartiklarna vilket leder till att 

kadmiumet blir flyktigare och tillgängligt i grundvattnet (SGU, 2013). Enligt 

Länsstyrelsen i Jönköping (2014) så är pH-värdet i områdena där provtagningarna 

skett normala, alltså runt 7. Detta kan vara en anledning till att vi inte ser några 

höga halter i områdena då kadmium enligt SGU (2013) kan förekomma i höga 

halter i skiffrar och sedimentära berggrunder, vilket berggrunden i områdena jag 

provtagit i bestått av enligt Jönköpings kommun (2009).  

En annan anledning till de låga värdena kan vara att de största 

spridningsvägarna för kadmium minskat de senaste 20 åren. Detta beror bland 

annat på minskad användning av kadmiumhaltig fosfatgödsel vid brukning av 

åkrar och bättre reningsutrustning vid metallsmältverk och stålverk 

(Naturvårdsverket, 2016b). Vi får fortfarande i oss kadmium via livsmedel, bland 

annat på grund av att kadmium inte bryts ner i naturen och att det tas upp av 

organismer men även på grund av användandet av mineralgödsel, rötslam och 

stallgödsel vid åkerbruk, som alla innehåller kadmium (Hansson, et al., 2012). 

Störst innehåll av kadmium har rötslam, därefter stallgödsel och till sist 

mineralgödsel. Spridning av gödsel på åkermark kan alltså leda till spridning av 

kadmium till grundvatten om tillförseln av gödsel eller slam görs felaktigt på 

åkrarna (Hansson, et al., 2012). Men detta verkar inte vara något problem i detta 

fall även om flera fastigheter ligger i närheten av åkermark.  

 

Jämförelse Jönköpings kommun och Höörs kommun 

Varför hittades då inga höga halter bly eller kadmium i Jönköpings kommun 

medan man gjorde det i Höörs kommun? Det kan bero på flera anledningar, bland 

annat pH-värdet som nämnts tidigare, hur berggrunden påverkats under åren samt 

hur provtagningarna utförts.  

Dahlqvist (2016) utförde inte heller några mätningar gällande pH i 

dricksvattenbrunnarna i sin studie i Höör. Därför kan det inte säkert sägas att pH-

värdet i Höörs kommun skiljer sig mot det i Jönköpings kommun. Men 

undersöker man, som jag gjorde gällande Jönköpings kommun, var i kommunen 
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de kalkar vatten för att motverka försurning, verkar inte heller vattnet i området 

kring Höör ha lågt pH, utan precis som i Jönköpings kommun verkar det ligga 

runt 7 (Länsstyrelsen Skåne, 2011). Så detta verkar inte kunna förklara 

skillnaderna mellan halterna i kommunerna. Det hade varit att föredra att även 

analysera proven för pH i de båda studierna för att om möjligt kunna dra säkrare 

slutsatser kring resultaten. 

Undersöks och jämförs berggrunden i Höörs- och Jönköpings 

kommun kan vi urskilja en del skillnader. Berggrunden i Höörs kommun har vid 

minst två tillfällen utsatts för vulkanism, vilket har lett till sprickbildningar där 

bly och kadmium kan ha ansamlats och bildat blyglans och zinkblände. Enligt 

Leif Johansson (2016-04-06) vid geologiska institutionen vid Lunds universitet 

har berggrunden i Jönköpings kommun sedan cirka 1000 miljoner år tillbaka 

utsatts för metamorfos, deformationer och förkastningsrörelser som kan ha skapat 

sprickor i berggrunden. Dock visste han inte om kommunen utsatts för någon 

vulkanism. Det som kan utgöra skillnaden är att vid vulkanism så frigörs metaller 

till luften eller via magma som sedan kan ansamlas i sprickorna som bildas för att 

sedan sedimentera. Vid metamorfos, deformation eller förkastningsrörelser frigörs 

inte metaller på samma vis, vilket kan ha lett till att ansamlingar av bly, kadmium 

och andra tungmetaller inte är lika vanliga i Jönköpings kommun som i Höörs 

kommun (Länsstyrelsen Västernorrland, 2007). 

En annan anledning till att halterna skiljer sig så mellan Höörs- och 

Jönköpings kommun kan vara att proven är tagna och analyserade på olika sätt. 

Det kan även bero på hur väl vattnet omsatts i systemet innan provtagningarna 

skett. Proverna som togs i SGUs studie i Höör analyserades på Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU), proverna som Arbets- och miljömedicin tog 

analyserades på Skånes universitetssjukhus i Lund medan proverna som togs i 

denna studie analyserades på AlControls laboratorie i Linköping. Redan i studien 

gällande Höör skriver Dahlqvist et al (2016) att analysresultaten skiljde sig mellan 

SGUs provtagning och Arbets- och miljömedicins och att detta kunder bero på till 

exempel vattenomsättningen eller utfällningar från installationer. Detta är 

förutsättningar som kan ha lett till att resultaten skiljer sig mellan Höörs kommun 

och Jönköpings kommun också. De olika laboratorierna kan även ha spelat in då 

de kan ha utfört och analyserat proverna på olika vis, samt tolkat resultaten olika. 

För att minska risken för olika resultat, på grund av till exempel analysmetod eller 

hantering, hade det varit önskvärt att använda samma laboratorie i alla studier 

men att resultaten kan kontrolleras genom att även analysera proverna hos ett 

andra laboratorie. 

I SGUs studie i Höör ingick 46 bergborrade enskilda 

dricksvattenbrunnar medan det i denna studie ingick 11 stycken. Det innebär att 

studien i Höör hade fler stickprov än denna, vilket kan ha påverkat resultatet. Det 
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hade varit att föredra att ha ett större stickprov i denna studie men tid och 

svårigheter i att få tag i fastigheter med bergborrade dricksvattenbrunnar 

förhindrade detta. Hade fler dricksvattenbrunnar provtagits i de olika områdena i 

Jönköpings kommun hade resultatet kanske sett annorlunda ut då halterna bly och 

kadmium kan variera kraftigt mellan närliggande brunnar som kan ses i studien 

från Höör. Skillnaden i stickprovsstorlek har även lett till att studierna inte är 

optimala att jämföra då resultaten från studien i Höörs kommun som sagt bygger 

på fler provtagningar. 

Stickprovet i denna studie hade om möjligt kunnat göras större då 

fastigheter med kommunalt avlopp men enskilt dricksvatten har uteslutits ur 

studien på grund av metoden som användes för att ta fram urvalet. Det var i 

början av denna studie ett medvetet val att använda den metod som användes dels 

på grund av tidsåtgången att använda sig av två olika metoder men även på grund 

av att det var lättast att få fram slamtömningsregistret i områdena och jämföra 

dessa med vilka som har kommunalt dricksvatten.  
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Slutsats 

Provresultaten från de 11 bergborrade dricksvattenbrunnarna visade alla låga 

halter förutom ett där en förhöjd halt bly fanns. Detta har lett till att studien inte 

kan visa något samband mellan höga halter bly eller kadmium och berggrunden. 

Halten bly förekommer därför troligtvis inte naturligt utan har troligtvis en 

mänsklig orsak. Resultaten får mig även att dra slutsatsen, även om urvalet i 

studien är relativt litet, att berggrunden i områdena där provtagningarna skett inte 

naturligt innehåller höga halter bly eller kadmium. För att bekräfta detta skulle 

dock en utökad analys vara att föredra, innehållande en geofysisk analys, 

vattenprovtagning för analys av pH samt en markprovtagning för att avgöra om 

jordarterna i områdena innehåller höga halter. 

En lärdom att ta med sig från studien i Höörs kommun är dock att 

det finns områden i Sverige där bly och kadmium faktiskt finns i höga halter. 

Finns då enskilda dricksvattenbrunnar i dessa områden finns det en risk att dessa 

är påverkade negativt. Även då denna studie kom fram till att berggrunden 

troligtvis inte innehåller höga halter bly eller kadmium i de utvalda områdena i 

Jönköpings kommun är det viktigt att studier som denna görs för att om möjligt 

kunna peka ut riskområden samtidigt som de boende i områden med höga halter 

kan informeras om riskerna det innebär att dricka vattnet. Områden som 

rekommenderas att utföra provtagningar är de där det är lågt pH-värde i 

grundvattnet samt där berggrunden är sedimentär och har utsatts för vulkanism. 

Även områden där brytning av metaller tidigare har skett kan vara riskzoner och 

bör därför också tas med i beräkningen när man väljer vilka områden 

provtagningar bör ske i. Ett område i Sverige som bör göra en liknande studie 

som denna är Dalarna där stora gruvanläggningar förekommit som bland annat 

lett till stora utsläpp av metaller till naturen men som även kan antyda att det kan 

finnas höga halter tungmetaller i andra kringliggande områden. Kommuner i 

Sverige bör informera fastighetsägare med enskild dricksvattenbrunn om 

fördelarna med att regelbundet provta sitt vatten gällande både mikrobiologiska- 

och kemiska ämnen som metaller. 
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Bilaga A 

 

Frågor och svar från fastighetsägare 

 

Fastighet:___________________________________ 

Namn:_____________________________________ 

Datum:_____________________________________ 

 

1. Har ni grävd eller bergborrad brunn? (grävda väljs bort?) 

Borrad   Grävd 

    

2. Bor ni på fastigheten under hela året? (säsongsboenden väljs bort?)

    

JA   NEJ 

 

3. Hur många bor på fastigheten? 

 

1 2 3 4 5 >5 

4. Filtreras vattnet? 

JA   NEJ 

 

5. Om ja: Vet ni hur man provtar vattnet innan filtret? 

JA   NEJ 
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6. Har provtagning av vattnet med hänseende till bly och kadmium gjorts 

tidigare? 

JA   NEJ 

 

7. Om ja: När? 

Svar: 
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Bilaga B 

Rapporterna från AlControl som visar provresultaten gällande bly och kadmium i 

de enskilda dricksvattenbrunnarna. 



32 

  



33 

 



34 

  



35 

 



36 

  



37 

 



38 

  



39 

 



40 

  



41 

  



42 

 


