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Vad har 
du i tanken?

 F ör det mesta finns det en 
tank, varierande i storlek 
och material, och från 

den går det slangar till en fot-
pump eller en elektrisk pump 
som ska leverera vatten ur kra-
nen. Hur man sedan använder 
detta vatten skiljer sig åt mellan 
olika båtägare. Några använder 
det bara till disk medan andra 
nyttjar det till kaffe och att göra 
saft på.  

För båtburna semesterfirare 
finns hela sjön att diska i, men 
en del anser att det absolut inte 
går att diska i det som fiskar och 
andra kissat i. Det finns för all 
del avsaltningsanläggningar 
som dessutom renar vattnet, vil-
ket gör att även salthaltigt vat-
ten förvandlas till dricksvatten, 
men för de flesta ligger de i en 
prisklass som gör att priset inte 
uppvägs av nyttan om man inte 
tänker segla jorden runt. Tan-

ken är ofta begränsad i sin stor-
lek, volymer på mellan 50 och 
100 liter är dock vanliga. An-
vänds innehållet bara till kaffe-
vatten och matlagning räcker 
det länge och blir därför även 
stående i tanken en längre tid. 

Många har gett upp tankvatt-
net för användning till annat än 
att tvätta händerna i och släpar 
därför med lösa dunkar med det 
riktigt friska färskvattnet för att 
gardera sig helt. En tank behö-
ver dock inte vara en dålig för-
varing av färskvatten för alla 
användningsområden, men den 
kräver lite kärleksfull omvård-
nad. 

Minst en gång om året bör 
tanken torkas rent ordentligt på 
insidan, det bildas alltid lite 
smuts och avlagringar även om 
tanken inte ligger exponerad för 
direkt solljus. Detta kräver gi-
vetvis att tanken har en man-

lucka så att det går att komma åt 
ordentligt och att den inte är 
alltför otillgängligt inbyggd i in-
redningen. 

Slangarna från tanken behö-
ver också bytas med jämna mel-
lanrum för att inte föra med sig 
beläggningar till kranen. Ge-
nomfärgade slangar släpper in 
mindre ljus och hindrar algtill-
växten, men den slang som fort-
farande är fräsch invändigt ef-
ter tio år finns nog inte. Så lätt är 
det nu inte alltid att byta slang-
ar, de har en tendens att dras 
där det finns utrymme över och 
är ofta inte helt enkla att kom-
ma åt.

Om man nu vill använda sitt 
tankvatten till annat än hand-
tvätt gäller det alltså att se till så 
att det är drickbart. Socialsty-
relsen definierar dricksvatten 
som antingen tjänligt, tjänligt 
med anmärkning eller otjänligt. 
Anmärkningar kan gälla till ex-
empel doft, smak eller färg som 
inte gör vattnet farligt att 
dricka, men som kan ge lite bi-
smak åt morgonkaffet. 

Första steget
Att rengöra tanken och byta 
slangar då och då är första ste-

get mot ett tjänligt vatten. Sen 
är det svårt att kontrollera vad 
som finns i slangen vi fyller på 
med. Det kan ju vara vatten från 
en dålig brunn, starkt klorerat 
eller färgat av järn eller hum-
mus. Dessutom kan tanken för-
orenas av så enkla saker som att 
något rinner ut ovanför den el-
ler att någon glömmer stänga 
påfyllningslocket.

Nästa steg är att försöka rena 
det existerande vattnet i tank 
och slangar. För detta ändamål 
finns det mekaniska reningsme-
del eller kemiska substanser att 
ta till. De mekaniska är någon 
form av filter med olika fyllning. 
Det vanligaste är aktivt kol, 
egentligen samma ämne som 
finns i blyertspennor. Kolet har 
en porös yta med stora variatio-
ner i porstorlek, vilket gör att 
det absorberar en mängd olika 
ämnen.  

Impregnera med silver
En annan variant är att impreg-
nera kolet med silver, vilket 
även ska ta död på en mängd oli-
ka bakterier. Silver används för 
detta ändamål i så skilda appli-
kationer som sportsockor, kyl-
skåp och tvättmaskiner. Som 

I våra mobila hem vet man aldrig vad som 
kommer ur kranen. För att gardera sig går 
det att rena vattnet på olika sätt. Vi har 
provat tre olika filter och fyra kemiska 
preparat som ska generera gott och friskt 
vatten ur kranen.
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produkt Flow filter aqua Filta seagull iV aqua clean aquacare-50 clean Water Freebact-20

aktiv substans Aktivt kol Aktivt kol med silverjoner för att 
minska bakterietillväxten i filtret 

”Structural matrix-teknologi” ? Klordioxid Väteperoxid Klordioxid 

liter per minut Ej angivet Upp till 14 3,8 - - - -

räcker till 3 000 liter/en säsong En säsong 3 800 liter 1 000 liter 45 liter 1 000 liter 150 liter

pris 379 kr 648 kr, extra filter 388 kr 4 700 kr för filter med hållare, 5 435 kr 
med slangar och kran, extra filter 879 kr

119 kr 119 kr 144 kr 135 kr

kommentar Filterhållare av plast med anslutning 
12,5 mm. Monteras på lämpligt ställe 

på slangen.

Inte helt miljövänligt med tanke 
på silvret som är tillsatt. Ska enligt 

bruksanvisningen ta bort förorening-
ar och avlägsna obehagliga smaker, 
lukt och missfärgning. Vårt test visa-
de dock att det var tämligen odugligt 

på alla dessa punkter.

Det enklaste setet innehåller en filter-
hållare i rostfritt och filter, för det hö-

gre priset ingår slangar och kran. Betyd-
ligt högre pris än de andra produkterna, 
men det enda som faktiskt fungerade 
och gjorde tjänligt dricksvatten av vår 

komponerade häxbrygd.

Medlet hälls i tanken och ska efter 
fyra timmar ha renat vattnet. Det ska 

sedan hålla sig fräscht i sex måna-
der. Ingen information om vad för-

packningen innehåller. Dock står det 
i katalogen att det är ”ej hälsovåd-
ligt”. Jo, det är väl det minsta man 

kan begära!

Ett riktigt dundermedel enligt 
hemsidan. Fungerar inte bara 

för vattenrening utan är även ut-
märkt till handhygien, tvätt av 

grönsaker, sårvård och munskölj-
ning. Rekommenderar att förore-
nat vatten först hälls genom ett 
kaffefilter. Hälls i vattnet och ger 

effekt efter en minut.

Tabletter som läggs i tanken och 
ger effekt efter tre timmar. Ska 

hålla vattnet fräscht i sex veckor. 
Försedd med varningstext om att 

det är irriterande.

Två olika substanser som ska 
blandas med varandra genom 
att korken trycks ner i flaskan. 

Efter diverse omskakningar 
kan sedan produkten hällas i 
tanken. Varningstext om att 

det är starkt blekande.

resultat

e. coli <2 Tjänligt med anmärkning <2 Tjänligt med  
anmärkning

0 Tjänligt >2 Tjänligt med  
anmärkning

<2 Tjänligt med  
anmärkning

<2 Tjänligt med  
anmärkning

<2 Tjänligt med  
anmärkning

koliforma 400 Tjänligt med anmärkning <2 Tjänligt <2 Tjänligt <2 Tjänligt <2 Tjänligt 30 Tjänligt 4 Tjänligt

Mikroorganis-
mer

21 000 Tjänligt med anmärkning 1 800 Tjänligt med  
anmärkning

<10 Tjänligt >300 000 Tjänligt med  
anmärkning

8 400 Tjänligt med  
anmärkning

>300 000 Tjänligt med  
anmärkning

1 300 Tjänligt med  
anmärkning

lukt Tydlig Otjänligt Tydlig Otjänligt Ingen Tjänligt Tydlig Otjänligt Tydlig Otjänligt Tydlig Otjänligt Tydlig Otjänligt

Färg 60 Tjänligt med anmärkning 50 Tjänligt med  
anmärkning

5 Tjänligt 40 Tjänligt med  
anmärkning

40 Tjänligt med  
anmärkning

50 Tjänligt med  
anmärkning

50 Tjänligt med  
anmärkning

grumlighet Tydlig Otjänligt Tydlig Otjänligt Ingen Tjänligt Tydlig Otjänligt Tydlig Otjänligt Tydlig Otjänligt Tydlig Otjänligt

salthalt 991 Tjänligt med anmärkning 995 Tjänligt med  
anmärkning

992 Tjänligt med anmärkning 992 Tjänligt med  
anmärkning

993 Tjänligt med  
anmärkning

993 Tjänligt med  
anmärkning

992 Tjänligt med  
anmärkning

Testvattnet
Vårt ursprungsVatten Visade Följande Värden:
e. coli 410 Otjänligt
koliforma 1 200 Otjänligt
Mikroorganismer >300 000 Tjänligt med anmärkning
lukt Tydlig Otjänligt
Färg 60 Tjänligt med anmärkning
grumlighet Tydlig Otjänligt
salthalt 995 Tjänligt med anmärkning

ämne är dock silver inte helt 
acceptabelt, silverjoner är 
mycket giftiga för vattenlevan-
de organismer och kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vat-
tenmiljön. 

En tredje variant är ett filter 
som är så finmaskigt att det var-
ken släpper igenom bakterier el-
ler skräp.  Ett filter rekommen-
deras ofta att sättas precis un-
der kranen. På så sätt tar det 
även bort smutsen som kommer 
med slangarna. Principiellt sett 
bör det dock lika gärna kunna 
sitta vid pumpen, om det monte-
ras då slangarna byts, eftersom 
ingen smutsigt vatten då når 
slangarna. 

Värt att notera är att alla filter 
har begränsningar i vattenflö-
det per minut. Det är alltså ing-
en vidare idé att montera en 
tryckvattenpump som klarar 25 
liter per minut om filtret bara 
klarar av att släppa igenom tre.

De kemiska preparaten ska ta 
död på alla otrevligheter och i 

viss mån ordna till kulören på 
vattnet, men de tar givetvis inte 
bort mekaniska föroreningar 
som sand. De avpassas till 
mängden vatten i tanken och 
ska efter en viss tid garantera 
både rena slangar och ren tank.

Testvattnet
För att utföra vårt test blandade 
vi först en riktig häxblandning i 
en tunna. Vanligt vatten från 
trädgårdsslangen spetsades 
med lite sopsand från gatan. Vi 
tillsatte salt, en skvätt med re-
jält starkt färgämne, klorin och 
en liten skyffel med färsk höns-
gödsel. Dessutom tillsatte vi ett 
antal liter från Mälarens vår-
flod.  

Det vi ville efterlikna var en 
tank som utsatts för klorerat 
vatten ur en saltvatteninträngd 
brunn, lite fasta partiklar att 
sortera bort och några E. coli-
bakterier, det vanligaste uppho-
vet till magsjuka. Sedan lät vi 
tunnan stå i solskenet en vecka 

för att ”mogna” innan vi be-
handlade vattnet med de olika 
produkterna. Nej, det var verk-
ligen inget speciellt snällt test, 
men nu är ju vår uppgift inte att 
göra snälla tester utan att berät-
ta om de riktigt bra produkter-
na och varna för dem som inte 
håller måttet.  

Vattnet, som gått igenom de 
olika behandlingarna, hälldes 
sedan i sterila flaskor och sän-
des till Svensk vattenanalys i 
Luleå, där man gjorde både en 
mikrobiologisk och en kemisk 
analys. Vattenprover kostar 
mellan 400 och 1 000 kronor, 
beroende på vad som ska ingå. 

Just den här analysen omfat-
tade en rad olika punkter och vi 
plockade ut dem som vi tyckte 
var mest relevanta för vårt test. 
Vi tittade på E. coli-bakterier, 
koliforma bakterier, mikrorga-
nismer, lukt, färg, grumlighet 
och salthalt. E. coli är som sagt 
det som i dagligt tal kallas för 
tarmbakterier. De kommer av 

att det är avloppsläckage till 
brunnen eller att smådjur fallit 
ner i den. De flesta är ofarliga, 
men det finns sjukdomsfram-
kallande bakterier som kan ge 
allvarliga symptom. 1–9 per de-
ciliter är tjänligt med anmärk-
ning, över det är otjänligt. 

Koliforma bakterier förekom-
mer naturligt i vatten och jord 
men finns även i tarmkanalen 
hos människor och djur. Före-
komsten ökar risken för vatten-
buren smitta. 50–499 per decili-
ter är tjänligt med anmärkning, 
över det är otjänligt. 

Bedömning
Antalet mikroorganismer ger 
en allmän uppfattning om bak-
teriehalten i vattnet. Vid 1 000 
per deciliter eller mer bedöms 
vattnet som tjänligt med an-
märkning. Bedömning av lukt 
görs när vattnet är uppenbart 
motbjudande. Vattnet klassas i 
värsta fall som otjänligt. Färgen 

bedöms efter en skala och vatt-
net kan anses som tjänligt med 
estetisk anmärkning när det ser 
för illa ut. Grumligheten be-
döms också med synen och 
klassas på samma sätt som luk-
ten. Salthalten heter med ett 
fint ord konduktivitet och mäts i 
enheten millisiemens per me-
ter. Normalt är värdet under 80 
mS/m, och vid värden över 250 
mS/m finns risk för smakför-
ändringar och vattnet bedöms 
som tjänligt med anmärkning.

Vi visste redan från början att 
inget filter eller preparat tar 
bort saltet ur vattnet, till detta 
krävs en avsaltningsanläggning 
för dyra pengar. Det är intres-
sant att konstatera att de billiga 
filtren och de kemiska prepara-
ten ger ungefär samma resultat 
vad gäller bakterieförekoms-
ten, alla ger ett godkänt resul-
tat. Däremot är det mer förvå-
nande att inte alla filter tar bort 
mer grumlighet, färg och doft. 
Vårt testvatten var dock 

mer nedsmutsat än en normal 
vattentank är.

Slutsats
Slutsatsen av vårt test blir att 
om du bara är orolig för bakte-
rier kan du välja vilket preparat 
som helst. Vill du även ta bort 
lukt, färg och grumlighet gäller 
det att investera lite mer pengar 
och köpa det dyraste filtret, det 
enda som verkligen fungerar på 
allt. 

Vi har febrilt letat efter inne-
hållsdeklarationer på alla ke-
miska preparat, men det finns 
helt enkelt inte på alla. Däremot 
säger de flesta att de uppfyller 
Livsmedelsverkets krav. Men, vi 
kommer nog även fortsätt-
ningsvis att avhålla oss från att 
dricka av vatten där man hällt 
något som är blekande eller irri-
terande eller som vi inte alls vet 
vad det innehåller i men som 
ska hålla vattnet fräscht i upp 
till sex  
månader.

efter en vecka i solen är det dags att filtrera och rena.
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