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Direktiv 2013/51/EURATOM om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn 
til radioaktive stoffer i drikkevand skal være implementeret i dansk lovgivning senest 28. no-
vember 2015. Direktivet indeholder krav til måling af radioaktive stoffer i drikkevand samt til 
kvaliteten af de udførte målinger. Det er derfor relevant at tilføje krav til bestemmelse af de 
relevante parametre i drikkevand i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 

Kaare Ulbak og Asser Poulsen fra Statens Institut for Strålebeskyttelse har bistået ved fast-
læggelse af strategi og metode til bestemmelse af indikativ dosis samt ordlyd i bilag for må-
ling af radioaktive stoffer. 

Nedenstående er en gennemgang af Direktivets krav til kvaliteten af målinger og forslag til, 
hvordan implementeringen kan gennemføres.  

Direktivets krav til kvaliteten af målinger 
Direktivet omfatter nedenstående parametre og parameterværdier*.  

Parameter Parameterværdi Enhed 
Radon 100-1000 Bq/L 
Tritium 100 Bq/L 
Indikativ dosis 0,10 mSv 

* Parameterværdi, er den værdi af radioaktiv stof i drikkevand, hvorover det skal vurderes om forekomsten af 
det radioaktive stof i drikkevand indebærer nogen sundhedsfare for mennesker. 

Parameterværdien for radon kan ifølge Direktivets Bilag 1 være højere end 100 Bq/L, men 
lavere end 1000 Bq/L, og medlemsstaterne kan selv fastsætte parameterværdien i dette in-
terval. Krav til vandkvalitet mht. tritium og indikativ dosis er allerede i dag omfattet af drikke-
vandsbekendtgørelse (bkg. 292, 2014).  

Radon og tritium måles typisk ved væskescintillationstælling derudover kan radon bestem-
mes ved gammaspektrometri.  

Ved indikativ dosis udføres en indledende screening for at angive tilstedeværelsen af radio-
aktivitet i drikkevand. Strategier for screening kan omfatte screening for visse radionuklider 
eller screening for en enkelt radionuklid eller screening for total alfaaktivitet eller total betaak-
tivitet. Direktivet anfører, at hver medlemsstat skal tage stilling til hvilken strategi, der skal 
anvendes til bestemmelse af indikativ dosis, og hvis der anvendes måling af specifikke ra-
dionuklider, hvilke radionuklider, der skal indgå i bestemmelsen. Den indikative dosis skal 
ifølge Direktivet beregnes ud fra de målte radionuklidkoncentrationer og dosiskoefficienter for 
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voksne, der er fastlagt i bilag III, tabel A, i Direktiv 96/29/EURATOM, eller nyere information, 
der er anerkendt af de kompetente myndigheder i medlemsstation, på grundlag af et årligt 
indtag af vand på 730 L. 

I Direktivets Bilag III er givet krav til detektionsgrænse for radon, tritium, total alfaaktivitet, 
total betaaktivitet og en række radionuklider, der kan indgå i bestemmelsen af indikativ dosis. 

For beregning af detektionsgrænse henviser Direktivet til ISO 11929, Determination of the 
characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the confidence interval) 
for measurements of ionizing radiation – Fundamentals and application. 

I bilag III anføres desuden, at måleusikkerhed skal beregnes og rapporteres som beskrevet i 
ISO Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) med anvendelse af en 
dækningsfaktor på 1,96. Direktivets engelske tekst lyder ”Measurement uncertainties shall be 
calculated and reported”. 

Endelig anfører Direktivet, at laboratorier skal anvende en analytisk kvalitetsordning, der kon-
trolleres af en uafhængig organisation, der er godkendt af den kompetente myndighed med 
henblik herpå. 

Implementering i bkg. om kvalitetskrav til miljømålinger 
Implementering af Direktivet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger kræver fast-
læggelse af strategi til bestemmelse af indikativ dosis, tilføjelser i bekendtgørelsens indle-
dende tekst, tilføjelse af et bilag med et tekstafsnit for måling af radioaktive stoffer med defi-
nitioner mv. i lighed med de afsnit, der findes for kemiske og mikrobiologiske målinger, og 
med konkrete krav til de enkelte målinger (herefter benævnt bilag 7) samt tilføjelse af krav til 
prøvetagningsmetode i bilag 3 Prøvetagning. 

Strategi til bestemmelse af indikativ dosis 
Direktivet anfører, at screeningsstrategier for indikativ dosis kan omfatte screening for visse 
radionuklider eller screening for en enkelt radionuklid eller screening for total alfaaktivitet 
eller total betaaktivitet. Analyseteknisk er det simplere at analysere for total alfaaktivitet og 
total betaaktivitet end at analysere for enkelte radionuklider. Screeningsstrategien tager der-
for udgangspunkt i total alfaaktivitet og total betaaktivitet.  

Det anbefalede screeningsniveau i Direktivet er 0,1 Bq/L for total alfaaktivitet og 1,0 Bq/L for 
total betaaktivitet. Hvis den totale alfaaktivitet og den totale betaaktivitet ikke overstiger disse 
screeningsniveauer kan medlemsstaten antage, at indikativ dosis ligger under parameter-
værdien på 0,1 mSv, og at der ikke er behov for radiologiske undersøgelser, medmindre det 
vides fra andre informationskilder, at der forekommer specifikke radionuklider, som risikerer 
at forårsage en indikativ dosis på over 0,1 mSv. Hvis den totale alfaaktivitet eller den totale 
betaaktivitet overstiger screeningsniveauet, skal der ifølge Direktivet analyseres for specifik-
ke radionuklider udvalgt på baggrund af viden om mulige kilder til radioaktivitet. I Direktivet er 
anført, at medlemsstaterne kan fastsætte alternative screeningsniveauer for total alfaaktivitet 
og total betaaktivitet, når de kan godtgøre, at de alternative niveauer overholder en indikativ 
dosis på 0,1 mSv.  

Miljøstyrelsens rapport /2/ bygger på analyser af vandprøver indsamlet fra 296 vandforsynin-
ger, der repræsenterer over 40 % af det drikkevand, der leveres fra danske vandværker. Ind-
ledningsvis blev koncentrationen af total alfaaktivitet og total betaaktivitet målt. Koncentratio-
nen af total betaaktivitet var under 1,0 Bq/L i alle prøverne, mens koncentrationen af total 
alfaaktivitet var over 0,1 Bq/L i 13 prøver; den højest målte koncentration var 0,2 Bq/L.  
Vand fra vandværkerne i nærheden af hvor der blev bestemt total alfaaktiviteter over 0,1 
Bq/L blev efterfølgende analyseret for U-234, U-238 og Ra-226, som er de alfa-emittere, der 
antages primært at have radiologisk interesse i drikkevand. Analyserne af radionukliderne 
viste, at årsagen til øget total alfaaktivitet generelt skyldes uran eller radium. I enkelte tilfælde 
kunne den totale alfaaktivitet ikke forklares ved uran eller radium, og i disse tilfælde foreslås 
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det i rapporten, at Po-210 og Th-228 med henfaldsprodukter kan være årsagen, men der er 
ikke foretaget målinger heraf. Th-228 har en relativt lille dosiskoefficient og dermed en rela-
tivt højt afledt koncentration, hvorfor den under de fleste omstændigheder ikke vil bidrage 
væsentligt til indikativ dosis. Th-228 er samtidig et henfaldsprodukt af Ra-228, der vil blive 
målt i forbindelse med en høj total betaaktivitet. Et betydende højt indhold af Th-228 vil derfor 
også som hovedregel være forbundet med en betydende Ra-228 betaaktivitet.   

Ifølge Direktivet skal indikativ dosis ikke inkludere K-40. Bidraget fra K-40 kan bestemmes 
enten ved måling af aktiviteten af K-40 eller ved kemisk analyse. Pb-210 og Ra-228, der fo-
rekommer naturligt i drikkevand og har høje dosiskoefficienter forventes at være de væsent-
ligste bidragydere til total betaaktivitet. 

På baggrund af ovenstående foreslås, at følgende strategi til bestemmelse af indikativ dosis 
indføres i et metodedatablad:  

Ved indledende screening måles total alfaaktivitet og total betaaktivitet med et screeningsni-
veau på hhv. 0,1 Bq/L og 1,0 Bq/L. Hvis der findes total alfaaktivitet i en koncentration over 
0,1 Bq/L analyseres for radionukliderne (U-238 og U-234), (Ra-226) og (Po-210) i sekventiel 
rækkefølge. Hvis total betaaktivitet overstiger 1,0 Bq/L bestemmes bidraget fra K-40 og heraf 
beregnes rest total betaaktivitet. Hvis rest total betaaktivtet overstiger 1,0 Bq/L skal der må-
les for (Ra-228) og (Pb-210) i sekventiel rækkefølge. For at undgå unødige målinger af ra-
dionuklider indføres hhv. et alfaindeks og et betaaindeks, der beregnes efter hver sekventiel 
måling. Alfa-/betaindekset forholder sig til bidraget til indikativ dosis fra de målte radiouklider 
og det potentielle bidrag fra den andel af den målte total alfa-/betaaktivitet, der ikke er rede-
gjort for. Hvis alfa-/betaindekset overstiger 1 analyseres næste sekventielle trin. Hvis alfa-
/betaindekset overstiger 1 efter måling af alle de anførte radionuklider betyder det, at der er 
en risiko for, at den total alfaaktivitet eller betaaktivitet, der ikke er redegjort for, kan føre til 
en indikativ dosis større end 0,1 mSv. I så fald skal der måles for andre naturlige radionukli-
der.  Disse radionuklider udvælges på baggrund af viden om mulige kilder til radioaktivitet 
samt kendskab til hvilke radionuklider, der kan bidrage væsentlig til indikativ dosis. Menne-
skabte radionuklider udelades, da dansk drikkevand stammer fra grundvand.  

Den indikative dosis beregnes ud fra alfa- og/eller betaindekset.  

Indledning 
Bekendtgørelsens anvendelsesområde rettes til, så den dækker måling af radioaktive stoffer.  

Direktiv 2013/51/EURATOM tilføjes under de bestemmelser, som bekendtgørelsen gennem-
fører dele af (note 1 på side 1). 

I indledningen skal henvisninger til bilagsnumre rettes. 

Paragraf 9 skal også dække bilag 7.  

Bilag 7 Måling af radioaktive stoffer  
Som udgangspunkt er det hensigtsmæssigt at anvende ensartede principper for angivelse af 
krav til kvaliteten af målinger uanset hvilken type målinger, der er tale om. Direktivets krav til 
kvaliteten af målinger er i god overensstemmelse med de krav, der anvendes i bekendtgø-
relse om kvalitetskrav til miljømålinger for kemiske parametre. For kemiske parametre an-
vendes krav til følgende emner: 

• måleusikkerhed  

• detektionsgrænse 

• akkreditering 

• målemetode 
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Måleusikkerhed 

Direktivet beskriver kort, at måleusikkerheden skal fastlægges iht. GUM, og at der skal an-
vendes en dækningsfaktor på 1,96.  

Direktivet angiver ikke krav til størrelsen af måleusikkerheden, men anfører, at måleusikker-
heden skal anmeldes (rapporteres). Den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten angiver i sin 
metode til bestemmelse af radon i vand /3/, at radon i vand kan bestemmes med en ekspan-
deret måleusikkerhed bedre end 5%, forudsat at prøven måles i tilstrækkelig lang tid. Herud-
over findes der ikke specifikke krav til måleusikkerhed i de vejledninger og standarder, der 
findes for måling af de i Direktivet nævnte radioaktive stoffer.  

Ved måling af radioaktive stoffer beregnes måleusikkerhed for hver enkelt prøvning og ind-
går i beregningen af detektionsgrænse. Såfremt der stilles krav til detektionsgrænse vil der 
derfor indirekte stilles krav til måleusikkerheden. På denne baggrund vurderes det, at der 
ikke er behov for at stille krav til måleusikkerhed. 

Detektionsgrænse 
Detektionsgrænsen er defineret i Direktivet, og størrelsen af krav til detektionsgrænse er gi-
vet for radon, tritium, total alfaaktivitet, total betaaktivitet og en række radionuklider, der kan 
indgå i beregning af indikativ dosis, herunder U-238, U-234, Ra-226, Ra-228, Pb-210 og Po-
210.  

Metode til bestemmelse af detektionsgrænse er fastlagt i Direktivet til ISO 11929. De interna-
tionale standarder, der foreligger for de analyseparametre, der er nævnt i Direktivet, indehol-
der beregning af detektionsgrænse, som henviser til ISO 11929, og det vurderes derfor at 
være tilstrækkeligt med en henvisning til ISO 11929 under beregning af detektionsgrænse i 
bekendtgørelsen. 

Målemetode 
Tritium, radon, total alfaaktivitet, total betaaktivitet, U-238, U-234, Ra-226, Ra-228, Pb-210 
og Po-210 er specifikke parametre, som i princippet kan analyseres med enhver metode, der 
giver den fornødne kvalitet af målingerne. Prøvetagningsbeholder og opbevaring er beskre-
vet i DS/EN ISO 5667-3, Vandundersøgelse – Prøvetagning – Del 3: Konservering og hånd-
tering af vandprøver. Det vurderes umiddelbart, at der ikke er behov for yderligere krav. 

Akkreditering 
Direktivet stiller krav om at laboratorierne skal anvende en analytisk kvalitetsordning, der 
kontrolleres af en uafhængig organisation. Det kan implementeres ved at kræve, at målinger 
udføres som akkrediteret teknisk prøvning på samme måde, som det er tilfældet for kemiske 
og mikrobiologiske parametre. 

Det skal dog nævnes, at der i øjeblikket ikke findes danske laboratorier, der er akkrediteret 
hos DANAK til udførelse af måling af radioaktivitet i vand. 

Bilag 3 Prøvetagning 
Den nuværende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger indeholder i Bilag 3 Prøve-
tagning krav til prøvetagningsmetode. Direktivet stiller ikke krav til prøvetagningsmetode, 
men det vil være relevant at tilføje prøver til måling af radioaktive stoffer i drikkevand i bila-
get. De internationale standarder, der vedrører parametrene nævnt i Direktivet henviser til 
DS/ISO 5667 for prøvetagning. Da måling af radioaktive stoffer kun er gældende for drikke-
vand, anbefales det, at der henvises til DS/ISO 5667-5 Vandundersøgelse - Prøvetagning - 
Del 5: Vejledning i prøvetagning af drikkevand fra vandværker og ledningsnet.   

Forslag til implementering 
Nedenfor er givet et forslag til tilføjelser i indledning, til generel tekst og tabel med kravvær-
dier i bilag 7 og til tilføjelser i bilag 3 Prøvetagning. Den generelle tekst er baseret på teksten 
for kemiske målinger. Gul markering angiver, hvor krydshenvisninger skal opdateres. 
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Forslag til ændringer i indledning 
Bekendtgørelsens anvendelsesområde rettes til, så måling af radioaktive stoffer fremgår un-
der § 1 stk. 1: ”Kemiske og mikrobiologiske målinger, måling af radioaktive stoffer samt 
prøveudtagninger (…)”.  

I note 1 nederst på side 1 skal Rådets Direktiv 2013/51/EURATOM nævnes. 

Henvisninger til bilagsnumre skal rettes. 

§ 9 skal også dække bilag 7.  

Forslag til generel tekst i nyt bilag  
Bilag 7 

Måling af radioaktive stoffer 

7.0 Definitioner 

Parameter 
Angiver et stof eller en egenskab i et givet medium (drikkevand), der ønskes målt. 

Detektionsgrænse LD 
Den laveste koncentration eller aktivitet, som kan kvantificeres ved et nærmere angivet konfidensniveau. Detektions-

grænsen er den laveste koncentration, der kan kvantificeres.  

Måleusikkerhed 
Måleusikkerhed er en ikke-negativ parameter, som på grundlag af de benyttede oplysninger karakteriserer den spred-

ning af de målte værdier, der kan tillægges måleresultatet. Spredning, der kan tilskrives prøvetagning, indgår ikke i 
måleusikkerheden. 

Ekspanderet måleusikkerhed 
Den ekspanderede måleusikkerhed er et interval omkring resultatet af en måling, der forventes at omfatte en stor del 

af den fordeling af værdier, der med rimelighed (konfidens) kan tillægges måleresultatet. Den ekspanderede måleusik-
kerhed beregnes som angivet nedenfor, jf. 7.1.2. 

7.1 Laboratoriets analysekvalitet 
Laboratoriets analysekvalitet skal leve op til kravene til detektionsgrænse. 

Kravene er anført i bilag 7.3. 
Analysekvaliteten skal overvåges løbende som beskrevet under punkt 7.1.4. 

7.1.1 Detektionsgrænse 
Et laboratoriums detektionsgrænse LD bestemmes som beskrevet i ISO 11929. Der anvendes samme sandsynlighed 

for type 1 og type 2 fejl, dvs. α = β = 0,05. 

7.1.2 Den ekspanderede måleusikkerhed 
Måleusikkerheden skal beregnes iht. ISO’s Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement. Den ekspandere-

de måleusikkerhed fastlægges ved at gange måleusikkerheden med dækningsfaktor k lig 1,96. Den ekspanderede må-
leusikkerhed beregnes på den baggrund på følgende måde: 

Ekspanderet måleusikkerhed = måleusikkerhed · 1,96 

Måleusikkerhed skal dække over alle signifikante usikkerhedsbidrag fra analyse og forbehandling af prøver, men ikke 
fra prøvetagning og transport.  

7.1.3 Kontrolprøver 
Laboratorier skal godtgøre deres kompetencer ved at analysere kontrolprøver, som i videst muligt omfang er repræ-

sentative for matricen i de prøvetyper, der analyseres. Laboratoriet skal kunne argumentere for og så vidt muligt doku-
mentere de anvendte kontrolprøvers repræsentativitet.  

Kontrolprøven skal underkastes alle de behandlingstrin, som anvendes for indsamlede prøver. Kontrolprøvens aktivi-
tetskoncentration skal være fastsat uafhængig af de standarder, der anvendes til kalibrering, dvs. at kontrolprøven 
enten skal være færdigfremstillet eller være fremstillet ud fra certificerede kilder, som ikke anvendes til kalibrering. 

Kontrolprøverne skal vælges på rimelige koncentrationsniveauer i forhold til de miljøprøver, der analyseres.  
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7.1.4 Kontrol med laboratoriets analysekvalitet 

Intern kvalitetskontrol 
Instrumentets ydeevne vurderes og justeres periodisk med passende frekvens, således at laboratoriet kan dokumen-

tere, at den daglige analysekvalitet forbliver uændret.  

Ekstern kvalitetskontrol - præstationsprøvninger 
Laboratorier skal godtgøre deres kompetence ved så vidt muligt én gang årligt at deltage i præstationsprøvninger for 

alle anvendte målemetoder. Laboratoriet skal udarbejde planer for præstationsprøvning og opretholde registrering af 
deltagelsen. Planerne skal udformes på en sådan måde, at det er muligt at vurdere, om omfanget af præstationsprøv-
ninger dækker analyseområdet på relevant vis. 

Præstationsprøvningerne skal være repræsentative for og egnede til at dokumentere den analysekvalitet, der er an-
ført i bilag 7.3. Præstationsprøvningerne skal være tilrettelagt af akkrediterede organisationer eller nationalt eller inter-
nationalt anerkendt organisationer, som opfylder kravene i ISO/IEC 17043 eller andre tilsvarende internationalt accepte-
rede standarder.  

Resultaterne af deltagelsen i præstationsprøvninger evalueres på grundlag af pointsystem i ISO/IEC 17043 eller ISO 
13528 standarder eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder. Formler og kriterier for bedømmelse af 
præstation er gengivet nedenfor. 

Z-score:  

σ
µ

ˆ
−

=
xz , 

hvor x er laboratoriets måleresultat; μ er den nominelle værdi, og σ̂  er standardafvigelse til vurdering af præstation 
(standard deviation for proficiency assessment eller target standard deviation). 

Z’-score: 
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hvor x, μ og σ̂  er som beskrevet for Z-score. uref er standardafvigelsen for den nominelle værdi. 

Kriterier for præstation for Z-score og Z’-score: 
|z| ≤ 2: tilfredsstillende overensstemmelse mellem laboratoriets måling og den nominelle værdi 

2 < |z| < 3: tvivlsom overensstemmelse 
|z| ≥ 3: utilfredsstillende overensstemmelse. 

E n -værdi:  
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+

−
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µ
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hvor x og μ er som beskrevet for Z-score, Ulab er laboratoriets ekspanderede måleusikkerhed på målingen, og Uref er den 
ekspanderede måleusikkerhed for den nominelle værdi. 

Kriterier for præstation: 
|En| ≤ 1: tilfredsstillende overensstemmelse mellem laboratoriets måling og den nominelle værdi 

|En| > 1: utilfredsstillende overensstemmelse. 
Har et laboratorium resultater, der efter det valgte pointsystem må betegnes som afvigende, skal laboratoriet træffe 

de nødvendige skridt til bedømmelse af betydningen af afvigelsen og til efterfølgende relevant korrigerende handling. 
På f.eks. hjemmesiden www.eptis.bam.de er der oplysninger om udbudte præstationsprøvninger. 

7.1.5 Akkrediteret teknisk prøvning og kvalitetsstyringssystem 
Det er i bilag 7.3 anført, for hvilke parametre der kræves akkrediteret teknisk prøvning for den pågældende måling. 

Dette er i bilag 7.3 anført med bogstavet A. 

7.1.6 Dokumentation 
Laboratoriet skal dokumentere overholdelse af de i bilag 7.3 anførte kvalitetskrav. 



 7 

  
 

7.2 Analysemetoder 
Alle anvendte analysemetoder, herunder laboratoriemetoder og informationsteknologi, skal valideres og dokumenteres 

i overensstemmelse med standard EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder. 
Bestemmelse af en parameter kan som udgangspunkt foretages med enhver dokumenteret metode, der giver resulta-

ter, der opfylder kvalitetskravene i bilag 7.3. For visse parametre skal der dog anvendes en nærmere specificeret meto-
de, da måleresultater for disse parametre er afhængig af, hvilken metode der anvendes.  I bilag 7.3 er det anført, når 
der er metodekrav, og selve metoden eller en metodereference fremgår af et metodedatablad. Metodedatablade kan 
hentes på hjemmesiden for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: 
www.reference-lab.dk. Kravene til analysemetode er absolutte og kan ikke fraviges. Nye metoder kan kun indføres ved 
ændring i metodedatabladene. Den til enhver tid gældende version af et metodedatablad skal anvendes. 

Forslag til tabel med krav til analysekvalitet 
7.3 Drikkevandskontrol 

  Krav til analysekvalitet 

Parameter Enhed  

LD 
 
 A  

Metode 

Radon Bq/L 10 A  

Tritium Bq/L 10 A  

Indikativ dosis mSv *) A M064 

Total alfaaktivitet Bq/L 0,04 A  

Total betaaktivitet Bq/L 0,4 A  

U-238 Bq/L 0,02 A  

U-234 Bq/L 0,02 A  

Ra-226 Bq/L 0,04 A  

Ra-228 Bq/L 0,02**) A  

Pb-210 Bq/L 0,02 A  

Po-210 Bq/L 0,01 A  

 
*) Se krav til analysekvalitet under de enkelte parametre, der indgår i beregning af indikativ dosis 
**) Denne detektionsgrænse gælder kun ved indledende screening for indikativ dosis for en ny vandkilde. Hvis indleden-
de kontrol viser, at det ikke er plausibelt, at Ra-228 overskrider 20% af den afledte koncentration, kan detektionsgræn-
sen forhøjes til 0,08 Bq/L for specifikke rutinemålinger af nukliden Ra-228, indtil der kræves en efterfølgende kontrol. 

A: målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning 
 
Metode: Det anførte metodedatablad kan hentes på Referencelaboratoriets hjemmeside: www.reference-lab.dk 

Forslag til tilføjelse til tabel i bilag 3 Prøvetagning 
Miljøprøve Krævet prøvetagningsme-

tode 
Anbefalinger*) 

Miljøprøver til måling af ra-
dioaktive stoffer 

  

Drikkevand DS/ISO 5667-5  

 

Referencer 
/1/ Direktiv 2013/51/EURATOM om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med 

hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand 

/2/ Nielsen, S.P.: Radioactive isotopes in Danish drinking water, Miljøstyrelsen Arbejdsrap-
port nr. 11, 2006 

/3/ Strålsäkerhetsmyndigheten: Analys av radon i vatten – metodbeskrivning, August 2013. 
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