
Nya krav på kontroll av 

Radioaktivitet i dricksvatten 

Med anledning av införandet av Euratom direktivet (2013/51/EURATOM) om skydd av dricksvattnet mot 
radioaktiva ämnen har Livsmedelsverket (SLV) uppdaterat dricksvattenföreskriften (SLVFS 2001:30). Tillägg 
utgörs bl.a. "parametervärden" för total alfa och beta strålning samt tritium. Radon och indikativ dos finns 
redan som gränsvärden sedan tidigare och kvarstår. Om parametervärdena överskrids skall vidare analys av 
relevanta enskilda radionuklider göras och dos utvärderas. Analysen skall utföras som en del av den 
utvidgade undersökningen och berör vattentäkter med grundvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten 
samt om en antropogen källa kan antas. 

Vi kan genom Eurofins Expertises Environnementales i Frankrike redan idag utföra ackrediterade (COFRAC) 
analyser av alfa, beta och tritiumaktivitet. Eurofins radioaktivitetslaboratorium har mer än 20 års 
erfarenhet av denna sorts mätningar. Alla rapporteringsgränser motsvarar de som krävs enligt såväl direktiv 
som ny föreskrift. Dessutom finns möjlighet att bestämma individuella nuklider. Eurofins Environment 
erbjuder sedan tidigare ackrediterad radonanalys med en rapporteringsgräns som motsvarar den nivå som 
nu finns införd (10 Bq/l) i föreskriften. 

Provtagning för alfa- och betaaktivitet sker i en 250ml plastflaska. Önskas tillägg av Tritium så går det även 
köras i samma platsflaska. För beta bestämning med 40K korrigering krävs också en 250 ml plastflaska 
ytterligare. Dessa flaskor kan fås kostnadsfritt från oss. Analysen är inte tidskritisk för dessa tre parametrar 
på samma sätt som för radon men vi rekommenderar skyndsam hantering i vilket fall. Svarstid är 15 
arbetsdagar. 



 
 
 
Koder och priser (per prov exkl moms) är 

RA001, alfa-aktivitet, 1000kr 

RA002, beta-aktivitet, 1000kr 

PRA10, beta-aktivitet med Kalium-40 korrigering, 1200kr (även värde utan korrektion redovisas) 

RA005, tritium, 1000kr 

 
Läs mer 

Mer information om förändringarna samt den uppdaterade föreskriften (SLVFS 2001:30) finns på länken: 

http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/slvfs-200130/ 

 
Kontakta Eurofins experter för mer information! 

Frågor kring radiakanalyserna kan besvaras av Patrick van Hees: tel 010-490 8151, e-mail: 
patrickvanhees@eurofins.se  

Ärenden rörande dricksvatten kan besvaras av Britta-Lena Toftby: tel 010-490 8187, e-mail: 
brittalenatoftby@eurofins.se  

Flaskor kan beställas på vår kundsupport 010-4908110 alt info.environment@eurofins.se (nämn gärna 
”emballage radiakanalys” i titeln) 
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