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Sammanfattning 
Abstract 

Drinking water is produced from raw water and is either from groundwater or surface water. This thesis aims to find out if the cleaning process of 
raw water is sufficiently effective. This is important because consumers are otherwise at risk of waterborne infection caused by pathogens. There are 
three groups of pathogens; bacteria, virus and parasite. These have different characteristics which mean that they require different water treatment to 
be separated. In addition to normal operation, a number of scenarios were examined. This is to investigate how water treatment would do if they 
became a reality.  

The thesis has examined Borg´s waterworks operated by Norrköping Vatten AB. It was defined to cover the distance from water source to the 
consumer. In the work, the model Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) was used to perform risk analysis by simulating the normal 
operation and different scenarios of the water purification process. Thus, knowledge can be obtained about the effectiveness of separation by 
bacteria, viruses and parasites. However, the QMRA-model is considered to contain some flaws and for that reason the Norwegian model called 
Good Disinfection Practice (GDP) was also used. GDP is a theoretical model which is based on formulas and tables. The model takes into account 
the raw water quality and also provides deductions for various measures that the water plant possesses to ensure a good supply of water. 

The results obtained with both models were similar and showed that the water treatment is sufficient for the bacteria, but not viruses and parasites. 
Both models were considered to be reliable but viruses and parasites are very difficult to analyze, which has resulted in uncertain literature values 
and hence in the results. The result also showed that neither viruses nor parasites exceeded the limit by so much that more hygienic barriers to the 
reduction of them are necessary. The conclusion which may be drawn from the fact that no parasites have been detected in the raw water is that the 
water treatment still might be sufficient. To determine the effects that an exclusion of various barriers may give, the normal operation was simulated 
and a purification step at a time was excluded. The result showed that the purification steps which are most important to maintain the treatment 
process are chemical precipitation followed by rapid filtration, slow filtration and disinfection with chlorine. If any of these cleaning steps were to 
fail, this introduces a large increase in the risk of waterborne disease. The results showed that the chemical precipitation step gave the greatest 
separation effect on the virus but also on the parasites. However, the slow filtration gave the largest separation of the parasites. Free chlorine had the 
greatest effect on bacteria. 
 

The investigated scenarios were assumed to be wastewater discharges, sewage discharges in relation to flood the nearby pastures, and sewage 
overflows due to heavy rainfall. The results of the simulated scenarios were the same when it was only bacteria that in all cases produced a result 
within the limits of the daily infection probability. Both viruses and parasites exceeded both values. However, there were few studies on these and 
thus literature values needed to be implemented in the QMRA-model. Hence, the uncertainty of the results was great. The QMRA-model also 
contained deficiencies in the simulation of the discharge of effluents, where the amount of virus was about 1000-10000 times too much. If this 
problem as well as more specific data for the investigated area, and more Swedish studies were available, a more credible simulation of the 
scenarios could be implemented. 
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Sammanfattning 
Dricksvatten framställs av råvatten som antingen är grundvatten eller ytvatten. Detta 
examensarbete har som syfte att ta reda på om reningsprocessen av råvatten är tillräckligt 
effektiv. Det är viktigt då konsumenterna annars riskerar att drabbas av vattenburen smitta 
orsakad av patogener. Det finns tre grupper av patogener; bakterier, virus och parasiter. Dessa 
har olika egenskaper vilket gör att de kräver olika vattenrening för att avskiljas. Förutom 
normaldriften har även ett antal tänkbara scenarier granskats. Detta för att undersöka hur 
vattenreningen skulle klara sig om dessa blev verklighet.  

Under examensarbetet har Borgs vattenverk som drivs av Norrköping Vatten AB undersökts. 
Det avgränsades till att omfatta sträckan från vattentäkt till konsument. I arbetet har modellen 
Mikrobiologisk riskanalys (MRA) använts för att utföra riskanalyser genom att simulera 
normaldriften samt olika scenarier i vattenreningsprocessen. Därmed kan kunskap erhållas om 
hur effektiv avskiljningen är av bakterier, virus och parasiter. Emellertid har MRA-modellen 
ansetts innehålla en del brister och av den anledningen har även den norska modell kallad God 
desinfekjonspraksis (GDP) utnyttjats. GDP är en teoretisk modell vilken baserar sig på 
formler och tabeller. Modellen tar hänsyn till råvattenkvaliteten och ger även avdrag för olika 
åtgärder som vattenverket besitter för att säkra en god vattenproduktion. 

Resultatet som erhölls med båda modellerna var detsamma och visade att vattenreningen är 
tillräcklig för bakterier men inte för virus och parasiter. Båda modellerna anses vara 
tillförlitliga men då virus och parasiter är mycket svåra att analysera har detta lett till en 
osäker i litteraturvärdena och därmed även i resultaten. Resultatet visade även att varken virus 
eller parasiter överskred gränsen med så mycket att det krävs ytterligare en hygienisk barriär 
för att reduktionen av dem ska bli tillräcklig. Slutsatsen som kan dras av detta samt det faktum 
att inga parasiter har påvisats i råvattnet, är att vattenreningen av dem ändå kan tänkas vara 
tillräcklig. För att avgöra vilka konsekvenser som utslagningen av olika barriärer får, 
simulerades en normaldrift där ett reningssteg i taget uteslöts. Resultatet visade att 
reningsstegen vilka är viktigast att upprätthålla för reningsprocessen är kemisk fällning med 
efterföljande snabbfiltrering, långsamfiltrering samt desinfektion med fritt klor. Om något av 
dessa reningssteg skulle sluta att fungera, medför det en stor ökning av risken att drabbas av 
vattenburen sjukdom. Resultatet visade att det kemiska fällningssteget gav störst 
avskiljningseffekt på virus men även på parasiter. Emellertid gav långsamfiltret den största 
avskiljningen av parasiterna. Fritt klor hade den största effekten på bakterier. 

Scenarierna som undersöktes antogs vara avloppsutsläpp, avloppsutsläpp i samband med 
översvämning av närliggande betesmark samt avloppsbräddning till följd av stora 
regnmängder. Resultatet av de simulerade scenarierna blev detsamma då det enbart var 
bakterier som i samtliga fall gav ett resultat inom gränsvärdena av den dagliga 
infektionssannolikheten. Både virus och parasiter överskred däremot båda gränsvärdena. 
Emellertid fanns det få studier gjorda på dessa och därmed även få litteraturvärden som 
krävdes för genomförande med MRA-modellen. Därmed blev osäkerheterna för resultaten 
stora. Dessutom innehöll MRA-modellen brister vid simulering av avloppsutsläpp, då halterna 
av virus blev i storleksordningen 1 000-10 000 gånger för höga. Om detta problem samt mer 
specifika uppgifter för det undersökta området samt fler svenska studier fanns tillgängliga 
skulle en mer trovärdig simulering av scenarierna kunna genomföras. 
 



  

Abstract 
Drinking water is produced from raw water and is either from groundwater or surface water. 
This thesis aims to find out if the cleaning process of raw water is sufficiently effective. This 
is important because consumers are otherwise at risk of waterborne infection caused by 
pathogens. There are three groups of pathogens; bacteria, virus and parasite. These have 
different characteristics which mean that they require different water treatment to be 
separated. In addition to normal operation, a number of scenarios were examined. This is to 
investigate how water treatment would do if they became a reality.  
 
The thesis has examined Borg´s waterworks operated by Norrköping Vatten AB. It was 
defined to cover the distance from water source to the consumer. In the work, the model 
Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) was used to perform risk analysis by 
simulating the normal operation and different scenarios of the water purification process. 
Thus, knowledge can be obtained about the effectiveness of separation by bacteria, viruses 
and parasites. However, the QMRA-model is considered to contain some flaws and for that 
reason the Norwegian model called Good Disinfection Practice (GDP) was also used. GDP is 
a theoretical model which is based on formulas and tables. The model takes into account the 
raw water quality and also provides deductions for various measures that the water plant 
possesses to ensure a good supply of water. 
 
The results obtained with both models were similar and showed that the water treatment is 
sufficient for the bacteria, but not viruses and parasites. Both models were considered to be 
reliable but viruses and parasites are very difficult to analyze, which has resulted in uncertain 
literature values and hence in the results. The result also showed that neither viruses nor 
parasites exceeded the limit by so much that more hygienic barriers to the reduction of them 
are necessary. The conclusion which may be drawn from the fact that no parasites have been 
detected in the raw water is that the water treatment still might be sufficient. To determine the 
effects that an exclusion of various barriers may give, the normal operation was simulated and 
a purification step at a time was excluded. The result showed that the purification steps which 
are most important to maintain the treatment process are chemical precipitation followed by 
rapid filtration, slow filtration and disinfection with chlorine. If any of these cleaning steps 
were to fail, this introduces a large increase in the risk of waterborne disease. The results 
showed that the chemical precipitation step gave the greatest separation effect on the virus but 
also on the parasites. However, the slow filtration gave the largest separation of the parasites. 
Free chlorine had the greatest effect on bacteria. 
 
The investigated scenarios were assumed to be wastewater discharges, sewage discharges in 
relation to flood the nearby pastures, and sewage overflows due to heavy rainfall. The results 
of the simulated scenarios were the same when it was only bacteria that in all cases produced 
a result within the limits of the daily infection probability. Both viruses and parasites 
exceeded both values. However, there were few studies on these and thus literature values 
needed to be implemented in the QMRA-model. Hence, the uncertainty of the results was 
great. The QMRA-model also contained deficiencies in the simulation of the discharge of 
effluents, where the amount of virus was about 1000-10000 times too much. If this problem as 
well as more specific data for the investigated area, and more Swedish studies were available, 
a more credible simulation of the scenarios could be implemented. 
 



  

Förord 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Anna Högberg. Två separata rapporter har 
skrivits om arbetet som har utförts vid Norrköping vatten AB. Flera personer har varit 
hjälpsamma med att förse oss med värdefulla fakta och svar på frågor. Jag känner därför  
att jag vill tacka dessa personer som främst är Kristofer Dahlberg och Mats Kindahl  
på Norrköping Vatten.  
 
Linköping, oktober 2010 
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1. Inledning  

1.1 Syfte     
Norrköpings kommun äger aktiebolaget Norrköping vatten som ansvarar för vattenrening och 
distribuering av dricksvatten i kommunen. Syftet med detta examensarbete är att ta reda på 
om Norrköping vatten har en tillräckligt effektiv reningsprocess av råvatten till dricksvatten. 
Hur effektivt de olika reningsprocesserna förmår att reducera bakterier, virus och parasiter i 
vattnet under olika förutsättningar, kan man bland annat undersöka med hjälp av modellen 
Mikrobiologisk riskanalys (MRA). Det är ett dator-simuleringsprogram vilket används för att 
utföra riskanalyser inom dricksvattenproduktion. Detta för att en god dricksvattenkvalitet ska 
uppnås hos konsumenterna. MRA har testats i Sveriges tre största städer (Göteborg, 
Stockholm och Malmö) och fått bra recensioner. Emellertid innehåller programmet en del 
brister inom desinfektionsavsnittet och av den anledningen används även en teoretisk 
beräkningsmodell, kallad God desinfeksjonspraksis (GDP), från Norge för att säkra resultaten. 
Resultaten från modellerna anger hur bra den nuvarande normaldriften hos vattenverket är 
samt hur stor sannolikheten är att sjukdomsalstrande mikroorganismer når konsumenten. 
Rapporten skall därmed ge underlag till ett fortsatt och eventuellt förbättrat agerande. 

1.2 Frågeställningar  
•         Vilka styrkor och svagheter har de olika modellerna? 
•         Baserat på råvattenkvaliteten, är vattenreningen tillräcklig idag?  

o   Uppfylls kraven från World Health Organization (WHO)? 
•         Hur höga bakteriehalter klarar produktionen? 
•         Är kontrollprogrammet för råvattenanalyser tillräckligt för att detektera    
       vattenburen smitta?  

o   Behövs fler analyser och/eller fler parametrar, eventuellt beroende på årstid  
                    och nederbörd?  

o   Är det rimligt att gränsen för utökad kontroll av barriärernas effektivitet går 
                    vid 100 E. coli/100 ml i råvattnet? 
•         Vilka konsekvenser får utslagning av olika barriärer, närmare bestämt har rätt   
        styrpunkter identifierats och är gränserna i Hazard Analysis and Critical Control  
        Points (HACCP) rimliga? 

1.3 Avgränsningar  
Examensarbetet avgränsades till att omfatta Norrköpings kommuns dricksvattenförsörjning 
med vattenverket Borg. Detta innefattar från vattentäkt till konsument. Statistiken var 
emellertid begränsad och omfattade inte alla mikroorganismer vilka användes av MRA- 
modellen. Litteraturvärden användes då inga tillgängliga data fanns. Detta ledde till en 
osäkerhet i resultatet då uppgifterna inte var specifika för vattenverket. 

1.4 Metod  
Arbetet utförs teoretiskt och inleds med en litteraturstudie om de ingående modellerna. Detta 
är en förutsättning för det fortsatta arbetet och utförandet av examensarbetet. Statistik från 
Borgs vattenverk används för att ge bra underlag till den teoretiska GDP-modellen samt 
indata till MRA-modellen. Jämförelse av resultaten sker, frågeställningarna besvaras, 
slutsatser dras och modellerna utvärderas. 
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2. Bakgrund 
Sedan år 1983 är dricksvatten klassat som livsmedel i Sverige [1]. Dricksvatten framställs av 
råvatten som antingen är grundvatten eller ytvatten. Vatten från brunnar kallas grundvatten 
medan ytvatten kommer från sjöar, floder och åar [2]. Skillnaderna i kvalitet mellan grund- 
och ytvatten är att grundvatten endast behöver en enklare rening i vattenverket. Detta beror 
bland annat på att den mikrobiologiska kvaliteten är bättre i grundvattnet då det bland annat 
har en lägre temperatur, vilket är ogynnsam för mikroorganismer att frodas och föröka sig i. 
Dessutom innehåller grundvatten inte lika mycket organiska ämnen vilket medför att det 
endast kräver en enklare behandling för att renas [3]. 
 
Vattenkvaliteten, vilken beror på efterföljandet av gränsvärden, är deklarerad av 
livsmedelsverket och övervakas av vattenverkets personal. Endast en liten del av den totala 
vattenkonsumtionen intas av konsumenten men allt vatten måste ändå vara lika rent för att 
inte ge upphov till vattenburna smittor [4]. Varje år blir mellan 100 och 10 000 personer sjuka 
av dricksvattnet i Sverige. Symptomen kan yttra sig som feber, kräkningar samt diarréer och 
dessa kan även bli kroniska. Oftast förblir det okänt vilken mikroorganism som är orsak till 
vattenburen sjukdom men de mest frekventa smittospridarna är norovirus och Campylobacter. 
Emellertid är det svårt att ta reda på det exakta antalet som smittas via dricksvattnet då 
personer påverkas olika och inte alla smittade rapporteras eller uppdagas. Ett sätt att estimera 
följderna av de vattenburna sjukdomarna är DALYs (Disability Adjusted Life Years) vilket 
används av WHO och beskrivs i avsnitt 3.3 i rapporten [5].  

2.1 Vattenförbrukning i Sverige 
I ett svenskt hushåll förbrukar varje person ungefär 180 liter vatten per dygn. Av den volymen 
åtgår omkring:  

• 65 liter till personlig hygien 
• 35 liter till disk 
• 35 liter till WC-spolning 
• 25 liter till tvätt 
• 10 liter till mat och dryck 
• 10 liter till återstående användning [4] 

2.2 Förekomsten av mikroorganismer i dricksvattnet 
Mikroorganismer är ständigt närvarande i vår omgivning. Ett stort antal av dem är harmlösa 
för oss människor och vissa är till och med livsviktiga. Andra ger dock upphov till sjukdom 
och dessa mikroorganismer kallas för patogener [6]. I största allmänhet orsakas samtliga 
vattenburna sjukdomsutbrott av fekalt förorenat dricksvatten. Detta kommer från endera 
avlopp eller gödsel som påverkat råvattnet eller trängt in i ledningsnätet [5]. Figur 1 nedan 
visar olika kontaminationsmöjligheter av vattnet. 
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Figur 1: Kontaminationsmöjligheter av vattnet [5]. 
 
Att bestämma dricksvattnets kontaminering av olika smittämnen är svårt. Det beror på att 
dessa för det mesta endast förekommer i låga halter och därmed blir svåra att påvisa. Av den 
orsaken finns det olika metoder att tillämpa för att estimera exponeringen av smittämnen via 
dricksvattnet. Antingen kan råvattnets närvaro av patogener mätas och därifrån kan sedan 
förekomsten i dricksvattnet uppskattas, efter att råvattnet genomgått ett antal 
desinfektionssteg. Eller också kan frekvensen av dessa uppmätas i dricksvattnet [5]. 

2.3 Mikroorganismer  
Små organismer som endera är en- eller flercelliga kallas för mikroorganismer. Till dessa 
räknas encelliga alger, mikroskopiska svampar, jästsvampar, parasiter samt bakterier. Även 
virus anses tillhöra mikroorganismerna då de lever på värdorganismer som är 
mikroorganismer. Sveriges vatten, vilket är klorerat och kallt, ger ett motståndskraftigt skydd 
mot mikroorganismers tillväxt. Det är främst parasiterna Cryptosporidium och Giardia samt 
vissa bakterier och virus som kan överleva dessa förhållanden [7]. 

2.3.1 Bakterier 
Bakterier är en mycket omfattande grupp bestående av encelliga organismer. Egenskaperna 
hos bakterier är därmed synnerligen mångsidiga och de har en enorm förmåga att anpassa sig. 
Detta möjliggör att de kan förekomma praktiskt taget överallt [7]. De flesta bakterier är inte 
tåliga mot desinfektion och kan heller inte tillväxa gynnsamt i kalla och näringsfattiga vatten 
[5]. Bakterier har en storlek på omkring 1 µm (en miljondels meter), vilket är mindre än 
parasiter men större än virus [6]. Exempel på bakterier är Campylobacter, E. coli samt 
Salmonella [5]. 

2.3.1.1 Campylobacter 
Campylobacter är en bakterie som existerar i tarmkanalen hos flertalet fåglar och djur. 
Spridningen sker därmed genom fekalier till bland annat ytvatten. Bakterien kan emellertid 
inte tillväxa särskilt bra vid temperaturer under 28º C utan trivs bäst mellan 30º C och 45º C. 
Däremot visar analyser att de överlever i vatten vilket har en temperatur på ner till 4º C. På 
grund av att infektionsdosen är låg, räcker det med att några få bakterier överlever och de 
behöver inte tillväxa för att ge upphov till smitta [8]. Insjuknade personer upplever mag- och 
tarmbesvär som symptom inom något dygn [9]. 
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2.3.1.2 E. coli  
Escherichia coli (E. coli ) förekommer normalt i tarmen hos varmblodiga djur samt 
människor. Det finns fyra grupper av E. coli vilka indelas beroende på egenskaper [10]. 
Gruppen som används i MRA benämns Enterohemorragisk E. coli (EHEC). EHEC existerar 
hos djur men normalt inte hos människor. Överlevnadsförmågan i vatten hos EHEC är god 
men de kan däremot inte tillväxa däri. Höga halter av EHEC förekommer i avloppsvatten 
medan det i ytvatten endast förekommer i låga halter [7]. Det krävs färre än 100 bakterier för 
att ge upphov till sjukdom och smittspridning sker genom livsmedel, mellan personer eller via 
kontakt med djur samt från miljön. Då infektionsdosen är relativt låg behöver inte bakterien 
föröka sig för att orsaka sjukdom [11]. Till skillnad från de övriga grupperna av E. coli 
tillverkar EHEC giftiga ämnen kallade verotoxiner [10]. Sjukdom yttrar sig inom en till tio 
dagar och symptomen är magsmärtor och tarmbesvär. För det mesta tillfrisknar patienten själv 
men ibland kan följdsjukdomen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) uppkomma vilket är 
allvarligt då det kan ge skador på njurarna och orsaka dödsfall [11]. 

2.3.1.3 Salmonella 
Salmonellabakterien består av omkring 2 300 olika grupper. Främst förknippas Salmonella 
med matförgiftningsfall [12] men vid översvämningar kan även sjukdomsutbrott ske via 
vattnet [7].  Sjukdom orsakas av kontaminerade livsmedel vilka är råa eller opastöriserade. 
Efter intag av livsmedel vilket är smittat med Salmonella kommer bakterierna att förökar sig i 
tarmen. Tarminfektionen som följer ger upphov till huvudvärk, feber samt mag- och 
tarmbesvär. För det mesta varar symptomen några dagar men följdsjukdomar kan uppstå 
vilket gör sjukdomen långvarig. Djur och människor kan bära på smittan utan att de uppvisar 
några symptom. Däremot kan de fungera som smittspridare [12]. 

2.3.2 Virus 
Virus är svåra att upptäcka i vattnet eftersom de är små till storleken [7], approximativt 0,01-
0,3 µm [6]. Därmed blir riskanalysen av dem mer osäker [7]. Virus tål även låga temperaturer 
och har till och med en högre överlevnad då. Däremot är virus beroende av en värdorganism 
och kan inte tillväxa utan någon sådan. Till virus räknas bland annat adenovirus, norovirus 
samt rotavirus [5].  

2.3.2.1 Adenovirus 
Adenovirus är relativt motståndskraftiga mot desinfektionsmedel och kan existera under lång 
tid innan en lämplig värd påträffas. Symptomen är desamma som vid förkylning vilket beror 
på att luftvägarna infekteras men även ögoninfektioner förekommer. Spridningen till 
människor sker bland annat genom vattnet i simbassänger eller direkt via kontakt med 
smittade människor [13]. Det är däremot mycket ovanligt att adenovirus förekommer i 
dricksvatten [7].   

2.3.2.2 Norovirus  
Vinterkräksjukan orsakas av Norovirus och det krävs mindre än tio viruspartiklar för att 
åstadkomma insjuknande. En smittad persons fekalier eller kräkningar kan innehålla tio 
miljarder virus per gram vilket möjliggör en storskalig spridning. Efter 12-50 timmar efter 
smittotillfället visar sig symptomen vilka är kräkningar samt magsmärtor och tarmbesvär. 
Norovirus existerar i flera olika grupper och en del personer är motståndskraftiga mot några 
av dem [14]. 
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2.3.2.3 Rotavirus 
Rotavirus är uppdelade i sex olika grupper. Hälften av dessa existerar hos djur och den 
resterande hälften hos människan. Främst förekommer Rotavirus i orenat avloppsvatten men 
det finns även i grund- och ytvatten. Viruset påverkas av desinfektion såsom klorering, UV-
ljus (ultraviolett ljus) och ozon men är motståndskraftigt mot pH-inaktivering [7]. Viruset 
sprids främst via person till person kontakt. Symptomen visar sig inom något dygn som mag- 
och tarmbesvär [15].   

2.3.3 Parasiter 
Parasiter kallas även för protozoer och är ca 10 µm till storleken [6]. Deras storlek gör att de 
går att separera i reningsprocessen [6]. Parasiter genomlever ett stadium som ägg i form av 
cystor. I denna form sprids ofta parasiterna eftersom cystorna har tjocka väggar vilket ger ett 
bra skydd för organismen [7]. Detta medför att parasiter är tåliga mot desinfektion men de kan 
däremot inte tillväxa i vattnet även om de överlever [5]. Analyser av parasiter är både 
kostsamt och svårt. För Norrköping vattens del analyserade smittskyddsinstitutet (SMI) 
nyligen parasiterna Cryptosporidium och Giardia i råvattnet. Resultatet visade att ingen 
förekomst fanns [16]. 

2.3.3.1 Cryptosporidium  
Cryptosporidium finns vanligen i tarmen hos ett stort antal djur såsom får, getter och kor. 
Parasiten är encellig och mycket tålig mot flertalet kemiska desinfektionsmedel. De avdödas 
vid upphettning men klarar av kallare klimat. Därmed kan de frodas i vatten vilket är den mest 
frekventa smittkällan. Vattenburna sjukdomsutbrott av Cryptosporidium har orsakat en mängd 
utbrott i flera länder [17]. Ett mycket uppmärksammat utbrott skedde år 1993 i Milwaukee. 
Omkring 400 000 personer insjuknade då av dricksvattnet [7]. En orsak till att stora utbrott av 
Cryptosporidium sker beror på att det krävs färre än tio organismer för att smitta en människa. 
Symptomen kan visa sig från några dagar till veckor och är diarré, illamående samt 
kräkningar. Infektionen kan emellertid bli kronisk om den smittade personen har ett mycket 
svagt immunförsvar [17].  

2.3.3.2 Giardia  
Giardia är en encellig parasit vilken orsakar några av de mest frekventa källorna till 
vattenburen smitta. Detta beror till stor del på att det endast krävs tio organismer för att orsaka 
sjukdom. Smittspridningen sker via fekalier från djur och människor och symptomen är mag- 
och tarmbesvär [17]. Överlevnaden hos Giardia i kallt vatten är mycket god. Dessutom är de 
tåliga mot desinfektion vilket innebär att det inte bara är tillräckligt med klorering i 
vattenverket för att avdöda dem [7]. 

2.3.4 Indikatororganismer 
E. coli tillhör gruppen koliforma bakterier, vilka används som indikatororganismer för fekal 
förorening i vattnet. Detta beror på att de är lätta att påvisa i dricksvattnet. Med hjälp av 
indikatororganismer blir det enklare att upptäcka mikrobiologiska problem i dricksvattnet och 
då åtgärda detta [18]. Det finns emellertid flera nackdelar med att använda indikator-
organismer. För det första sker inte provtagningen av dem kontinuerligt. Detta i kombination 
med att analysen av dem tar tid, medför att om dricksvattnet sedan visar sig vara förorenat 
kommer det med all sannolikhet redan att ha förbrukats innan det upptäcks. Mikroorganismer 
i låga halter är även svåra att detektera [7]. Fördelarna med att använda indikatororganismer 
är att de har vissa egenskaper såsom att de är påträffas i större antal och ofta överlever längre 
än de smittsamma mikroorganismerna [6].  
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2.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om vattenrening 
Livsmedelsverket har en del kvalitetskrav som vattenverken ska efterfölja. Bland annat kan 
paragraf sju nämnas vilken säger att ”dricksvatten skall vara hälsosamt och rent. Det skall 
anses vara hälsosamt och rent om det inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i 
sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa” [19]. Enligt 
Livsmedelsverkets anvisningar om dricksvatten (SLVFS 2001:30) skall vattenverken vara 
utrustade med mikrobiologiska säkerhetsbarriärer av ett betryggande antal. En 
säkerhetsbarriär består av antingen inaktivering eller avskiljning. Till inaktivering hör 
desinfektion med klor och till avskiljning hör kemisk fällning och filtrering [20]. För 
effektivast skydd bör vattenverk som kräver flera barriärer vara utrustade med barriärer av 
båda slagen. Detta eftersom sjukdomsframkallande mikroorganismer har olika egenskaper 
och inaktiveras av olika betingelser. Det är även en säkerhet att ha olika barriärer vid 
driftsstörningar såsom feldosering. Livsmedelsverket råder ytvattenverk att tillhandahållna två 
till tre säkerhetsbarriärer, beroende på kvaliteten av råvattnet. Dessutom skall vattenverken 
nyttja utrustning vilken varskor om fel vid desinfektion eller pH-justering uppstår [5]. 
Beroende på råvattenkvaliteten finns olika mallar för vattenverken att följa. Dock påverkas 
dessa inte om vattnets kvalitet tillfälligt försämras beroende på fler mikrobiologiska 
organismer [5].  

2.5 Vattenrening  
Ytvatten är överlag brunfärgat i olika omfattning. Detta beror på lerpartiklar och humusämnen 
vilket är en benämning för växter som bryts ned [21]. Ett mått på halten av organiska ämnen i 
vattnet benämns total organic carbon (TOC) [22]. Bidraget kan även mätas genom att ett 
oxidationsmedel tillsätts ett vattenprov och därmed uppmäts andelen syreförbrukande ämnen i 
vattnet vilket ger ett mått på den kemiska syreförbrukningen eller chemical oxygen demand 
(COD) [23]. Information om vattnets grumlighet, vilket beror på dess innehåll av partiklar, 
benämns turbiditet. Partiklarna kan vara av organiskt material eller av lera [22]. 
Lerpartiklarna vilka benämns kolloider, har en storlek på mindre än 0,0001 mm. På grund av 
att storleken är så liten kan dessa inte filtreras bort. De kan heller inte sedimentera då de har 
mindre densitet än vatten och dessutom tar sedimenteringen längre tid ju mindre partiklarna 
är. Kolloiderna är i allmänhet negativt laddade och repellerar därmed varandra vilket leder till 
att de inte kan flockas spontant. Därför behöver dessa genomgå kemisk fällning [21]. 

2.5.1 Kemisk fällning 
Genom att kontrollera pH-värdet och tillsätta koagulanter, vilka är särskilda kemikalier, till 
vattnet kan kolloiderna neutraliseras och bilda flockar. Denna process kallas för koagulering 
och ofta används aluminiumsulfat (Al2(SO4)3) som koagulant. Flockarna kan sedan lätt 
grovavskiljas genom flotation eller sedimentering och de resterande flockarna avskiljs 
därefter med filtrering. Flotation innebär att minimala luftbubblor fäster på de flockade 
partiklarna. Detta gör dem lättare vilket får dem att flyta upp till vattenytan där de kan 
avskummas. Luftbubblorna skapas genom att övertryck får råda i ett tryckkärl med rent vatten 
i vilket luft sedan löses. Då denna vattenlösning genom ventiler blandas med det flockade 
vattnet, uppstår ett tryckfall under en mycket kort tid vilket frigör minimala bubblor. Vid 
sedimentering avskiljs de flockade partiklarna från vattnet genom att de med tyngdkraftens 
hjälp sjunker till bottnen av bassängen. Dock krävs det att flockarna är tillräckligt stora och att 
de har en högre densitet än vattnet för att de ska sjunka till bottnen inom en rimlig tid [21].  
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2.5.2 Filtrering 
Filtrering används bland annat för avskiljning av de resterande flockarna vilka inte försvunnit 
i sedimenterings eller flotationssteget [21]. I denna rapport behandlas enbart långsamfilter och 
snabbfilter. Långsamfilter är ett biologiskt filter vilket består av en ca 1 m tjock sandbädd. 
Mikroorganismer vilka främst representeras av bakterier, alger och parasiter finns i 
långsamfiltret vilket hjälper till med att rena vattnet. De reducerar virus, bakterier och 
parasiter samt även vattnets färg, lukt och COD. Filtreringen av vattnet sker uppifrån och ned 
och sanden silar bort partiklar av en viss storlek. Emellertid fångas även mindre partiklar upp 
genom elektrisk attraktion. Storleken på sandkornen spelar en stor roll då en större storlek 
låter större partiklar passera men i gengäld tillåter ett snabbt flöde genom filtret. Ett filter vars 
storlek på sandkornen istället är mindre filtrerar bort mindre partiklar men får ett långsamt 
flöde som nackdel. Sandkornen är vanligtvis i storleksordningen 0,2-2 mm [24]. Snabbfilter är 
däremot ett adsorptionsfilter. Det består av aktivt kol vilket har en aktiv yta på ca 1000 m2/g. 
Dess uppgift är främst att ta bort vattnets lukt och smak [1]. Speciellt användbart är det på 
ytvatten som under sommaren kan ha en lukt av mossa, jord och fisk. Filtren måste spolas rent 
med jämna mellanrum vilket beror på att de täpps igen av partiklarna och därmed minskar 
flödeshastigheten [24]. 

2.5.3 Desinfektion 
Desinfektion innebär inaktivering av mikroorganismer. I dagsläget är klorering den mest 
använda desinfektionsmetoden i världen. Emellertid försöker flera vattenverk minska 
tillsatsen av klor och istället ersätta den eller komplettera med något annat desinfektionsmedel 
såsom ozon eller UV-ljus [18]. Även om klorering i första hand används som desinfektions-
medel verkar det även som oxidationsmedel [25]. Klorering inaktiverar virus och bakterier 
men har dålig effekt på parasiter [18]. Vid klorering står hypokloritsyra (HOCl) och 
hypokloritjoner (ClO-) i jämvikt med varandra och den dominerande formen beror på vattnets 
pH-värde. Vid pH-värden mellan fem och sju är hypokloritsyra den dominerande formen 
medan det vid högre pH-värden är hypokloritjoner som dominerar. Det är därför viktigt att 
kontrollera pH-värdet under desinfektionen då hypokloritsyra är ett effektivare 
desinfektionsmedel [26].  

1) Cl2 + H2O ↔ HOCl + H+ + Cl- [26]  

2) HOCl ↔ OCl- +H+ [26] 

I egenskap av desinfektionsmedel har klor ideligen betvivlats. Detta beror på att det trots den 
tidigare reningen kan förekomma humus (organiska ämnen) i vattnet då kloret tillsätts vilket 
det då kan reagera med [3], eftersom det är ett starkt oxidationsmedel [1]. Det bildas då 
organiska klorföreningar [3], trihalometaner (THM:s) [25], vilka i för höga halter kan vara 
cancerogena [3] och även ge upphov till lukt [1]. Då klormängden som tillsätts dricksvattnet i 
Sverige är mycket liten jämfört med i andra länder, [27] finns det inga bevis för att det skulle 
ske här [3]. Dessutom är fördelarna med klorering många fler än nackdelarna [27]. Genom att 
reagera hypokloritsyra med ammoniak (NH3) erhålls monokloramin (NH2Cl) och vatten.  

NH3 + HOCl → H2O + NH2Cl [1] 

Kloramin är ett svagt desinfektionsmedel [1] och en lång kontakttid är därmed nödvändig för 
att erhålla en effektiv desinfektion [25]. På grund av detta anses kloramin inte vara en 
säkerhetsbarriär [20]. Däremot upprätthåller kloramin den hygieniska vattenkvaliteten under 
distributionen från vattenverket via ledningsnätet till konsumentens kran [3]. En annan stor 
fördel med att använda kloramin är att det inte reagerar med humusämnen vilket fritt klor gör. 
Fritt klor är allt klor som inte är bundet till kloramin. Klor vilket däremot är bundet till 
kloramin benämns bundet klor. Totalt klor är summan av bundet klor och fritt klor [1].  
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2.6 Borgs vattenverk 
Borgs vattenverk försörjer omkring 110 000 personer med dricksvatten [28] och är därmed 
det största ytvattenverket i Norrköpings kommun [24]. Vid Borgs vattenverk efterföljs 
rekommendationerna om antalet barriärer från Livsmedelsverket. Detta för att 
dricksvattenreningen ska klara av de varierande kvaliteterna av råvattnet som kan förekomma. 
Barriärerna vilka är tre till antalet är: kemisk fällning med efterföljande filtrering, 
långsamfiltrering samt klorering. Borgs vattenverk hämtar råvattnet från Motala Ström. 
Vattnet i strömmen kommer från sjön Glan som ligger ca 3 km uppströms från vattenverket. 
Sjön Glan, Motala Ström och Borgs vattenverk finns utsatt på en karta som visas i Bilaga 8. 
Vid sjöns utlopp kontrolleras vattnets pH och konduktivitet vilket är ledningsförmågan. 
Därefter sker en grovrensning av råvattnet vid intagsgallret. Då vattnet har pumpats in i 
vattenverket mäts återigen konduktivitet och pH. Det första som sker med råvattnet inne i 
vattenverket är att dess hårdhet förstärks med 4-16 g/m3 koldioxid beroende på 
vätekarbonathalten (HCO3

-) i vattnet. Därefter tillsätts koagulanten i form av aluminiumsulfat 
[29], vilket får partiklarna i vattnet att flockas [24]. Efter detta justeras pH till 6,2-6,4 och 
vattnet leds därefter in i sex jämnlöpande flockningsbassänger i vilka flockarna sjunker till 
botten via sedimentering. I nästa steg av vattenreningsprocessen passerar vattnet genom 
snabbfiltren vilka är tolv stycken till antalet och består av finfördelat aktivt kol med en yta av 
360 m2 [29]. Det aktiva kolet avlägsnar både smakämnen och luktämnen [24]. Efter 
snabbfiltren höjs vattnets pH till 7,0 genom att kalkvatten tillförs. Vattnet filtreras därefter 
genom långsamfiltren vilka är nio sandfilter. Vattnet alkaliseras sedan tills pH 8,5 uppnås 
[29]. Detta görs främst för att minska korrosionen på ledningsnätet [21]. Därefter kontrolleras 
konduktivitet samt grumlighet. Det sista som händer med vattnet innan det distribueras till 
konsumenterna via ledningssystemet är först att natriumhypoklorit tllsätts. Det bildas då fritt 
klor vilket får verka under en kort tid innan ammoniumsulfat tillsätts vilket bildar kloramin. 
Halten av totalt klor blir omkring 0,3-0,35 mg/l [29]. Ct-värdet, vilket är produkten av 
desinfektionsmedlets koncentration (C) och kontakttiden (t) [18], antas få ett värde på 
omkring två till sex då halten av fritt klor ligger mellan 0,02-0,04 mg/l. Reningsprocessen ger 
sammanlagt tre säkerhetsbarriärer vilka är kemisk fällning med efterföljande filtrering, 
långsamfiltrering och klorering med natriumhypoklorit [29]. Det tar omkring åtta timmar för 
hela reningsprocessen av råvattnet till färdigt dricksvatten [24]. Hela reningsförloppets 
processchema kan ses i Figur 2 nedan. 

 
Figur 2: Processchema över Borgs vattenverk [29]. 



9  

3. Material och metoder  
Följande metoder kan användas för att uppskatta risker i vattenreningsprocessen eller risken 
för att konsumenten ska drabbas av vattenburen smitta. 

3.1 Hazard Analysis and Critical Control Points (HA CCP) 
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) är ett system som identifierar de 
kritiska punkterna hos processen, samt föreskriver gränsvärden som är godtagbara för dessa. 
Fördelarna med att använda HACCP är många. Bland annat kan fel upptäckas tidigt vilket gör 
att de kan inskränkas eller förebyggas tills en acceptabel nivå åstadkoms. Detta ger då upphov 
till en säkerhet för konsumenterna [30]. I Borgs HACCP ingår bland annat det kemiska 
fällningssteget, långsamfiltreingen och kloreringen [31]. 
 
HACCP- principerna 

• Identifiering av de kritiska styrpunkterna vilket leder till förebyggande åtgärder. 
• Identifiering av riskerna vilka är nödvändiga att förebygga. 
• Bestämning av vilka de kritiska gränsvärdena är för att uppnå en acceptabel process. 
• Etablering av metoder vilka övervakar de kritiska styrpunkterna.  
• Bestämning av vilka åtgärder som ska vidtas om gränsvärdena överskrids. 
• Etablering av rutiner vilka bekräftar att de ovanstående åtgärderna fungerar. 
• Etablering av ett dokumentationssystem [30]. 

3.2 Water Safety Plan (WSP) 
Water Safety Plan (WSP) är ett verktyg som tagits fram av WHO och kan användas för att 
garantera en säker vattentillförsel [18]. Syftet med att WSP införs är att arbeta förebyggande 
och därmed uppnå en god vattenkvalitet. Principer som utgör en del av HACCP ligger även 
till grunden för WSP [25]. 
 
Tre huvudsatser som utgör WSP 

• Identifiering av kontrollpunkter vilka identifierar riskerna i dricksvattnet samt 
garanterar dess hälsokvalitet. 

• Utvärdering av hela dricksvattensystemet för att fastställa om kvaliteten hos 
konsumenten är godtagbar.  

• Driftplanering vilken beskriver åtgärder som tas i bruk vid haverier och normaldrift. 
Dessutom skall ett dokumentationssystem upprättas för förbättringar och uppgradering 
[25]. 

3.3 Disability Adjusted Life Years (DALYs) 
Risken att drabbas av dricksvattenrelaterade sjukdom mot exempelvis risken för en 
trafikolycka är möjlig att jämföra med Disability Adjusted Life Years (DALYs). Vid 
användning av DALYs utnyttjas en skala mellan noll till ett där noll innebär normal hälsa och 
ett betyder död. Detta för att ge ett mått på hur allvarlig en viss risk medför för hälsan. 
Summan av alla förlorade år som orsakats av förtidig död benämns YLL och år som levts med 
funktionsnedsättning betecknas YLD. Summan av YLL + YLD = DALYs. 
Genom användning av DALYs kan påföljder av olika scenarier läggas ihop. Det kan 
emellertid vara svårt att få tillgång till uppgifter om spridning samt epidemiologiska fakta 
[25]. WHO satte år 2003 den acceptabla risken för att smittas av någon vattenrelaterad 
sjukdom till 1µ DALYs (1 × 10-6). Gränsvärdet för en patogen går vid 0,1µ DALYs [7]. 
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3.4 God desinfeksjonspraksis (GDP) 
Optimal desinfeksjonspraksis (ODP) är ett projekt från Norsk Vann. Projektet resulterade i två 
rapporter som senare fick en uppföljning kallad Veiledning til bestemmelse av god 
desinfeksjonspraksis. God desinfeksjonspraksis (GDP) är en modell vilken kan användas för 
att kontrollera om ett vattenverk besitter tillräckliga barriärer mot mikrobiologisk förorening. 
En hygienisk barriär innebär en minsta log-reduktion av bakterier med log 3 (99,9 % avskiljs), 
virus med log 3 samt parasiter med log 2 (99 % avskiljs). Modellen tar hänsyn till flera 
faktorer såsom råvattenkällan, vattenverkets storlek, övervakning av vattnet i anläggningen 
samt de vattenreningsåtgärder som för tillfället brukas [32]. 

3.4.1 GDP-begrepp 
• Kvalitetsnivå  
   Kvalitetsnivån är den hygieniska kvaliteten på råvattnet, vilken bland annat beror på 
   råvattenkällan [32]. 
 
• Barriärhöjd 
   Barriärhöjden är den totala log-reduktionen vilken totalt sett måste uppnås av vattenverket  
   för att reducera mikroorganismerna: parasiter, virus och bakterier [32]. 

 
• Log- kredit 
   Log- krediten formulerar värden för de åtgärder som bidrar till att öka vattenverkets    
   hygieniska barriärer. Åtgärderna omfattar vattenkällan och dess omgivande område samt  
   vattenbehandlingen med undantag av övervakning och slutdesinfektionen [32].  
 
• Log-reduktion  

Log-reduktionen är avskiljningsgraden av mikroorganismer. Log-reduktionen är resultatet 
av subtraktionen av de tre ovanstående punkterna. Den kan även uppskattas från det 
beräknade Ct-värdet samt ett litteraturvärde vilket beror på desinfektionens förutsättningar 
[32].  

3.4.2 Ct-begreppet 
Ytvatten genomgår reningssteg såsom kemisk fällning och långsamfiltrering vilka ger en 
reducerande effekt av virus, parasiter och bakterier. Utöver dessa reningssteg behöver även 
vattnet ofta genomgå desinfektion för att vattnet ska uppnå hygienisk kvalitet [1]. Då ett 
desinfektionsmedel tillsätts vattnet beror dess effekt på flera faktorer vilka är: kontakttiden (t), 
koncentrationen av desinfektionsmedlet (C), ämnen som påverkar reaktionerna och 
temperaturen. Produkten kallas av den anledningen för Ct-värdet och uttrycks i mg × min/l 
[1]. Hur stor inaktivering en viss koncentration och kontakttid ger beror på mikroorganismen i 
fråga [32]. Ju starkare desinfektionsmedel desto högre blir Ct-värdet. Emellertid finns det 
gränsvärden för tillåten koncentration av ett desinfektionsmedel, vilket leder till att 
kontakttiden istället förlängs då en större inaktivering eftersträvas [1]. Ct-värdena varierar 
emellertid mellan olika mikroorganismer då de inaktiveras vid olika koncentrationer av ett 
visst desinfektionsmedel [32].  
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3.4.3 Förbrukning av desinfektionsmedel 
Då ett desinfektionsmedel med koncentrationen Cdos har tillsatts vattnet kommer det snabbt att 
genomgå en oxidationsreaktion och avta med initialförbrukningen IF till initial-
koncentrationen Ci. Sedan sker en exponentiell minskning av desinfektionsmedlet med en viss 
nedbrytningskonstant (k) även kallad avklingningskonstant, som varierar med kontakttiden. 
Arean under kurvan vid en viss kontakttid motsvarar då Ct-värdet [32]. Nedan visar Figur 3 
ett typiskt utseende hos en graf över klorförbrukningen efter tillsats. 

  
Figur 3: Klorförbrukning efter tillsats [32]. 
 
För kloramin som desinfektionsmedel skiljer sig grafen över nedbrytningen. Den största 
skillnaden är att ingen snabb initialförbrukning sker som för klor eftersom kloramin inte är 
lika reaktivt. Detta leder till att Cdos därmed blir lika med Ci. Dessutom finns skillnaden att 
kloramin är ett svagare desinfektionsmedel än klor, omkring 200 gånger svagare än fritt klor 
[32]. Ett typiskt utseende hos en graf över kloraminförbrukning efter tillsats visas i Figur 4 
nedan. 

 
Figur 4: Kloraminförbrukning efter tillsats [32].  
 
Desinfektionsprocessen påverkas av vattnets pH, temperatur samt innehåll av partiklar och 
organiskt material. Temperaturens inverkan på desinfektionsmedlet är att det för var tionde 
grads temperaturökning av vattnet innebär en fördubbling av inaktiveringshastigheten. 
Påverkan av organiskt material sker genom att det reagerar med desinfektionsmedlet vilket 
gör det mindre effektivt än det ursprungliga. Klor kan som desinfektionsmedel även genom en 
oxidationsreaktion reagera med det organiska materialet vilket ger en minskad mängd 
desinfektionsmedel som resultat [32]. 
 
Nedan visar Figur 5 en översiktlig bild över de fem ingående stegen i GDP-modellen. 
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Figur 5: Översiktlig bild av GDP-modellens fem ingående steg [32]. 
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3.5  Mikrobiologisk riskanalys (MRA) 
Mikrobiologisk riskanalys (MRA) är ett dator-simuleringsprogram vilket används för att 
utföra riskanalyser inom dricksvattenproduktion. Modell är främst ämnad för svenska 
ytvattenverk. Den använder statistiska metoder för att beräkna vattenreningen av 
normaldriften samt sannolikheten av de mikrobiologiska riskerna för vattenburen sjukdom.  
MRA är användbart för att besvara frågor såsom vilka skydd som är viktigast att upprätthålla 
och huruvida de nuvarande driftsbetingelserna är tillräckligt bra. För att kunna studera ett 
vattenverk krävs tillgång till relativt omfattande data om det. Modellen har emellertid inlagda 
litteraturvärden ifall datamaterialet inte är komplett. Dock beror resultatets kvalitet på 
riktigheten hos de indata som används [7].  

3.5.1 Genomförande av MRA  
För att simulera ett scenario väljs tre mikroorganismer så att dessa representerar grupperna 
bakterier, virus och parasiter [9]. Råvattenkvaliteten kan därefter definieras genom att halter 
för var och en av de valda mikroorganismerna matas in. Normaldriften bestäms sedan genom 
att vattenreningsprocessens steg byggs upp. Därefter genomförs en känslighetsanalys som 
grundas på normaldriften men istället sätts till de sämsta tänkbara värdena för processen. 
Detta för att avgöra vilka reningsprocessens brister är. Det sista steget omfattar extrema fall 
vilket innebär omständigheter vilka ger dricksvattenkonsumenterna en ökad risk då de är 
avvikande från den normala driften. Exempel på detta är strömavbrott eller avbrott i 
kloreringen under en viss tid [7].  
 
Resultatet presenteras på fyra olika sätt. Dessa är: log-reduktion, daglig och årlig sannolikhet 
för att drabbas av infektion (Pinf) och DALYs. Enligt det Amerikanska naturvårdsverket 
(USEPA) ligger en acceptabel risk på 1/10 000 infekterade personer per år. Då denna risk har 
ansetts vara överskattad har även en strängare gräns angetts vilken är 1/1000 personer per år. 
Acceptabel risk beräknas genom att ta frekvensen multiplicerat med konsekvensen. 
Frekvensen är sannolikheten för att en bestämd händelse ska ske och multiplicerat med 
konsekvensen talar risken om hur många gånger som någonting sker. Exempelvis kan risken 
vara antalet insjuknade personer under ett års tid. Risken kan även beskrivas med DALYs 
som kan användas för att jämföra flera olika risker samt inkludera hur svår skadan blir för de 
drabbade [7]. Versionen av programmet Analytica som användes var 4.2.3.7, 2 februari 2010. 
I Figur 6 nedan visas MRA modellens förstasida där olika inställningar av patogener samt 
mikrobiologiska barriärer väljs.  

3.5.2 Scenarier som har undersökts genom simulering  med MRA 
•  Normaldriften med litteraturvärden och uppmätta halter 
•  Minskad effektivitet eller totalt utslagna processteg hos de mikrobiologiska   
    säkerhetsbarriärerna, vilka inkluderar: 

o kemisk fällning med efterföljande snabbfiltrering  
o långsamfiltrering 
o desinfektion med fritt klor och kloramin 

•  Hög koncentration av mikrobiologisk förorening i råvattnet vilket beror på:  
o Avloppsutsläpp  
o Avloppsutsläpp i kombination med översvämning av betesmark som följd  
o Bräddning av avlopp till följd av kraftigt regn under kortare tid än tre dygn 
o Bräddning och översvämning i Eksund efter tre dygn med tillskott av förorening  

från betesmark och avloppsslam från Herrebrotippen 
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Figur 6: MRA-modellens förstasida [7]. 
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4. Utförande  

4.1 GDP 

4.1.1 Steg 1 
I steg 1 fastställs barriärhöjden genom att kvalitetsnivån först avgörs utifrån Figur 7 med 
statistik från Bilaga 1 samt Bilaga 2. Kvalitetsnivån innebär den hygieniska kvaliteten på 
råvattnet och baseras på statistik av rutinanalyser från de senaste tre åren. För vattenverket 
Borg blev kvalitetsnivån Da vilket styrks av att de flesta ytvattenverken tillhör D-kategorin. 

 
Figur 7: Fastställande av råvattnets kvalitetsnivå [32]. 
 
Då kvalitetsnivån har bestämts kan den användas för att utläsa barriärhöjden i Tabell 1 nedan. 
Barriärhöjden är som tidigare nämnts den totala log-reduktionen vilken vattenverket totalt sett 
måste uppnå för att reducera mikroorganismerna: bakterier, virus och parasiter. I Borgs fall 
blev barriärhöjden 6b + 6v + 4p, vilket innebär två hygieniska barriärer. 
 
Tabell 1: Steg ett, barriärhöjden givet av vattenverkets storlek och kvalitetsnivå [32]. 
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4.1.2 Steg 2 

Steg 2 i GDP-modellen tar hänsyn till åtgärder för området, vattenkällan och den övriga 
vattenbehandlingen förutom slutdesinfektionen. Resultatet blir därmed log-krediten vilket 
innebär de existerande barriärerna, utöver desinfektionen, vilka vattenverket besitter [32]. 
Nedan visar Figur 8 en schematisk överblick av steg 2.  

 
Figur 8: Steg 2, log-krediten för vattenbehandlingen [32]. 

 
4.1.3 Steg 3 
När barriärhöjden totalt sett har bestämts för vattenverket utifrån tabell 1 samt log-krediten 
från steg 2, kan den nödvändiga log-reduktionen för slutdesinfektionen bestämmas genom 
steg 3. Den nödvändiga log-reduktionen för slutdesinfektionen vilken bör uppnås, erhålls 
genom att från barriärhöjdens resultat subtrahera resultatet för log-krediten [32]. 
Tillvägagångssättet för att genomföra steg tre visas i Figur 9 nedan.  

 

Figur 9: Steg 3, nödvändiga log-reduktionen i slutdesinfektionen [32]. 
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4.1.4 Steg 4 
I steg 4 används beräkningar för att bestämma desinfektionens Ct-värde. Detta kan sedan 
omvandlas till inaktiveringsgraden [32]. Steg 4 kan studeras i Figur 10 nedan. 
 

 
 
Figur 10: Steg 4, desinfektionens nuvarande inaktiveringsgrad [32]. 

 
4.1.5 Steg 5 
Huruvida vattenverket uppfyller kraven på mikrobiologiska barriärer fastslås i steg 5. Den 
nuvarande inaktiveringsgraden för desinfektionen subtraheras med den nödvändiga log-
reduktionen för slutdesinfektionen. Om resultatet blir positivt innebär det att vattenverket 
besitter tillräckliga hygieniska barriärer. Nedan visas steg 5 i Figur 11.   
  

 

Figur 11: Steg 5, resultatet visar om de nuvarande barriärerna är tillräckliga [32].  
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4.2 MRA 

4.2.1 Val av parametrar 
Det finns i MRA-modellen möjlighet att ange halterna av mikroorganismerna i en rad olika 
statistiska fördelningar. I manualen till modellen har författarna använt sig av logaritmisk 
normalfördelning. Efter att ha plottat de uppmätta halterna av E. coli i ett histogram, antogs 
även dessa vara logaritmiskt normalfördelade utifrån formen på kurvan. Histogrammet kan 
ses i Bilaga 3. Då materialet antogs vara normalfördelat när det logaritmerats, beräknades de 
statistiska parametrarna efter detta. Därefter användes de antilogaritmerade värdena i MRA då 
normaldriften med de uppmätta halterna av E. coli simulerades. Eftersom E. coli inte hade 
påvisats i en del av de analyserade råvattenproverna, adderades ett till alla värden innan 
logaritmen beräknades. Detta eftersom det inte är möjligt att logaritmera värdet noll. Dessa 
beräkningar kan ses i Bilaga 2. Fördelen med logaritmering är att skillnaderna reduceras och 
därför betraktades heller inga värden som avvikande (så kallade outliers). Detta minskade 
osäkerheten eftersom standardavvikelsen annars blir större om värdena är mycket olika.  
 
Mikroorganismerna som användes i den första simuleringen av normaldriften var de som gav 
resultat i form av DALYs. Dessa är Campylobacter, Rotavirus och Cryptosporidium. Till 
denna simulering användes litteraturvärden och därefter utfördes samma simulering fast med 
E. coli istället för Campylobacter. Detta var för att resultaten från normaldriften med 
litteraturvärden skulle vara jämförbara med resultaten från normaldriften med uppmätta halter 
av E. coli. Med anledning av att inga parasiter har kunnat påvisas i SMI:s undersökningar av 
Borgs råvatten, antas dessa halter vara noll i simuleringen med egna värden. Halterna av 
mikroorganismerna som användes för simulering av normaldriften med litteraturvärden 
hämtades från manualen till MRA-modellen. De olika reningsstegen av dricksvattnet 
modellerades därefter med hjälp av uppmätta värden, beräkningar från GDP och fakta från 
drifthandboken över Borgs vattenverk. För den kemiska fällningen med efterföljande 
filtrering, användes värden från drifthandboken. Den initiella klorhalten (Ci) och kontakt-
tiderna beräknades från fakta med hjälp av formler från GDP. Avklingningskonstanten för 
kloreringen erhölls från uppmätta klorhalter i vattenverket. Om däremot inga uppmätta klor-
halter finns tillgängliga kan avklingningskonstanten uppskattas med MRA. En sådan 
simulering genomfördes och det uppskattade värdet användes sedan för jämförelse med den 
beräknade avklingningskonstanten från uppmätta värden. Resultatet av MRA kan som tidigare 
nämnts fås som daglig och årlig infektionssannolikhet (Pinf). Den övre gränsen för årlig Pinf 
är 1/10 000 och den undre gränsen är 1/1000 personer per år. För daglig Pinf fanns det dock  
inga tillgängliga gränser. Dessa beräknades då utifrån MRA-modellens formel från gränserna 
för årlig Pinf till daglig Pinf. Den övre gränsen för daglig Pinf blev 3/10 000 000 personer per 
dag och den undre gränsen blev 3/1 000 000 personer per dag. Beräkningarna för detta 
återfinns i Bilaga 6.  
 
Vid de olika scenarierna som undersöktes, användes samma betingelser för processen som vid 
normaldrift. Det enda som varierades var valet av mikroorganismer och dess halter. Valet av 
mikroorganismer för scenarierna baserades på rekommendationer ur manualen till MRA. I de 
fallen då ingen specifik mikroorganism hade tilldelats någon särskild betydelse användes de 
som kunde ge resultat i form av DALYs. Störst vikt lades vid bakteriehalterna med orsaken 
att det finns få undersökningar om virus- och parasithalter att ta del av. För att få en 
uppfattning om de olika processtegens barriäreffekter och betydelse för normaldriften gjordes 
även simuleringar där ett steg i taget uteslöts. De undersökta scenarierna är enbart valda 
utifrån ett mikrobiologiskt perspektiv och scenarier som påverkar halterna av dessa eftersom 
modellen enbart tar hänsyn till detta. 
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4.2.2 Scenario 1 
Vid Scenario 1 antogs avloppsledningen från Skärblacka springa läck vid Eksund. Området 
visas i Bilaga 8. Detta ansågs vara den sämsta punkten på ledningssträckan. Antalet anslutna 
till avloppsledningen är 5500 personekvivalenter [33]. Varje person producerar i genomsnitt 
180 l avloppsvatten/dygn [4]. Motala Ström har ett flöde på 302 400 m3/h [34] vilket blir 84 
m3/s. Utspädningsfaktorn beräknades som kvoten mellan Motala Ströms flöde och volymen av 
det producerade avloppsvattnet från Skärblackas invånare. Transporttiden för avloppsvattnet 
från läckan till råvattenintaget uppskattades till 1,5h efter uppgifter från Kristofer Dahlberg 
[33]. För att inte reducera föroreningsgraden genom att eliminera de övriga smittokällorna 
adderades de erhållna halterna av mikroorganismerna från modellen till halterna för normal-
driften. Den totala halten av detta matades sedan in och sannolikheten för infektion erhölls. 

4.2.3 Scenario 2 
Det förmodade avloppsutsläppet antogs vara detsamma som i Scenario 1. Översvämningen i 
Eksund antas bero på kraftigt regn vilket får spillning från den närliggande betesmarken att 
spolas ner i Motala Ström. Valet av betesdjur var nötkreatur och därmed togs endast hänsyn till 
detta vid bestämningen av halterna av patogener i spillningen. Regnet uppskattades till 150 
mm/dygn [35], baserat på rekordmängder från SMHI:s hemsida, och flödet ner i Motala Ström 
till 2500 l/s. Det område som förväntades översvämmas uppgick till 327 hektar av ängs- och 
odlingsmark [36] med 100 nötkreatur betandes [37]. Varje djur producerade i genomsnitt 23 
kg/spillning per dygn [38] och patogenerna förväntades överleva omkring tre månader. En 
eventuell överskattning av denna tid har kompenserats med att det inte togs någon hänsyn till 
gödslingen av åkermarken. Av djuren antogs 1 % vara positiva för E. coli och då ha en halt på 
1 × 107 bakterier/g spillning [39]. Sannolikheten att en djurbesättning var smittad av 
Cryptosporidium uppgick till 77 % vilket applicerades på dessa 100 djur. Halten uppgick till 
1,6 × 106/kg spillning för infekterade djur [38]. För rotavirus angavs andelen smittade uppgå 
till 85 % [40]. Då inga halter i spillningen fanns tillgängliga, användes därför den enda halten 
som fanns att tillgå. Denna var 10 × 109 utsöndrade viruspartiklar/g i fekalierna hos en 
människa som var infekterad av norovirus [14].  

4.2.4 Scenario 3  
Scenario tre innebar att bräddning sker i Eksund. Bräddningen innebar att utsläpp av 
avloppsvatten sker till följd av hydraulisk överbelastning vilket beror på för stor mängd vatten 
[41]. Bräddningen antogs ske till följd av kraftigt regn och strömavbrott i pumpstationen. 
Utspädningen beräknades öka på grund av det kraftiga regnet. Det beräknades som kvoten 
mellan det normala avloppsflödet på 3000 m3/dygn och ett förhöjt flöde på 10 000 m3/dygn 
[42]. Även Motala Ström förväntades få ett högre flöde på 100 m3/s [37] vilket gav en kortare 
transporttid, uppskattad till 1 timme. I övrigt användes samma förutsättningar som vid 
avloppsutsläppet i Scenario 1.  

4.2.5 Scenario 4 
Detta scenario ämnade beräkna risken som medfördes av patogener i avloppsslammet vilket 
läggs på Herrebrotippens deponi. Emellertid upptäcktes det under litteratursökningen att 
slammet inte förväntades utgöra någon risk. Detta då det var av god kvalitet och klarade de 
riktvärden som finns i den aktuella lagstiftningen [43]. Detta intygades sedan då ingen 
förekomst av EHEC hade kunnat påvisas i slammet enligt en svensk studie [44]. Tippen var 
därmed i första hand en risk med avseende på hälsofarliga kemikalier och metaller. Eftersom 
detta inte kan användas i modellen samt det faktum att mikroorganismerna inte förväntas 
påverka vattnet vid översvämning, ledde till att Scenario 4 inte genomfördes.  
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5. Resultat 

5.1 GDP 
Kvalitetsnivån av råvattnet bestämdes först till Da utifrån Figur 7. Därefter kunde 
barriärhöjden fastställas till 6b + 6v + 4p enligt Tabell 1. Detta innebär att vattenverket Borg 
bör besitta två hygieniska barriärer för att en tillräcklig reduktion av mikroorganismerna: 
bakterier, virus och parasiter ska ske. Med GDP beräknades desinfektionens effekt på 
vattenreningen med en teoretisk och en praktisk avklingningskonstant för jämförelse av 
skillnader. Resultaten av detta kan ses i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Resultat av beräkning av desinfektion enligt GDP. 

 
Genom att följa stegen i GDP-manualen kunde det i steg fem bestämmas om vattenreningen i 
dagsläget var tillräcklig för vattenverket Borg. I Tabell 5 nedan kan summeringen av 
avdragen för de förebyggande åtgärderna, reningen och desinfektion ses. Steg 3 och Steg 4 
samt Tabell 4.7 kan ses i Bilaga 5.   
 
Tabell 3: Steg 5 i GDP, summering och slutresultat.  

 Bakterier Virus Parasiter 
Steg 4 Beräknad desinfektion + Tab. 4.7               + 6,1 1,5 0,1 
Steg 3 Nödvändig slutdesinfektion*                        − 2 2 1 
Resultat  4,1 – 0,5 – 0,9 
Tillräcklig vattenrening  Ja Nej Nej 
* Om < 0 används värdet noll eftersom den beräknade desinfektionen inte kan  
    öka p.g.a. att de övriga reningsstegen är mer än tillräckligt för att rena vattnet 
 

5.2 MRA 
Avklingningskonstanten och Ct-värdet beräknades även med MRA. Eftersom det i modellen 
går att välja ett estimerat värde på avklingningskonstanten gjordes även en simulering med 
det. Därmed kunde jämförelse göras mellan detta och det som beräknats från de uppmätta 
klorhalterna. Resultaten av de olika metodernas beräkning av avklingningskonstanten och  
Ct-värdet kan ses i Tabell 4 nedan.  
 
Tabell 4: Jämförelse mellan desinfektionsparametrar vilka har beräknats med olika metoder. 

 Fritt klor Kloramin 
 Modellens 

estimering 
Uppmätta 

värden 
Modellens 
estimering 

Uppmätta 
värden 

Avklingningskonstant (k-värde) 0,13 0,003 0,00002 0,00088 
Ct-värde 0,49 5,96 34,77 33,09 

  Fritt klor Kloramin 
  Teoretiskt Praktiskt Teoretiskt Praktiskt 
Avklingningskonstant (k-värde) 0,028 0,003 0,0002 0,0003 
Ct-värde 34,09 5,97 32,44 33,03 
Log-reduktion bakterier 34,1 6,0 0,5 0,5 
Log-reduktion virus 8,5 1,5 0,0 0,0 
Log-reduktion parasiter (Giardia) 0,3 0,0 0,0 0,0 
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Log-reduktionen för de olika reningsstegen samt den totala log-reduktionen kan ses i Tabell 5.  
Dessa värden visade sig vara desamma för de olika simuleringarna av normaldriften där 
endast valet av patogener och patogenhalter varierades. Eftersom det inte förekom någon 
skillnad sammanställdes resultatet av log-reduktionen i samma tabell. Däremot uppvisades 
skillnader mellan den årliga infektionssannolikheten (Pinf) och DALYs. Dessa resultat finns 
redovisade i Tabell 7. 
 
Tabell 5: Log-reduktionen med de olika reningsstegen vid normaldrift.  

Log-reduktion Bakterier Virus Parasiter Totalt 
Kemisk fällning, sedimentering och  
efterföljande snabbfiltrering 1 2,1 3,0 3,2 8,3 
Långsamfilter 2 2,9 2,3 3,5 8,7 
Fritt klor 3 3,6 1,0 0,0 4,6 
Kloramin 4 0,2 0,1 0,0 0,3 
Totalt 8,9 6,3 6,7 21,9 
1 Conventional Treatment  i Figur 12 och Figur 13 
2 Slow Sand Filtration i Figur 12 och Figur 13 
3 Chlorination 1 i Figur 12 och Figur 13 
4 Chlorination 2 i Figur 12 och Figur 13     
 
Resultatet åskådliggörs även i två diagram nedan. I Figur 12 visar staplarna vilka reningssteg 
som har störst betydelse för log-reduktionen av de olika mikroorganismerna. Ur båda 
diagrammen kan samma resultat utläsas nämligen att för bakterier gav fritt klor den största 
log-reduktionen. Virus reducerades mest av kemisk fällning, sedimentering och efterföljande 
snabbfiltrering (Conventional Treatment). Parasiter reducerades mest av långsamfiltret men 
skillnaderna i log-reduktion är små mellan det reningssteget och Conventional Treatment. 
Skillnaderna kan ses i Tabell 5 ovan samt i figurerna 12 och 13 nedan. 
 

 
Figur 12. Log-reduktionen av mikroorganismer vid normaldrift med litteraturvärden av Campylobacter.   
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Figur 13 visar med staplarna vilken mikroorganism som reduceras mest vid varje reningssteg.  

 
Figur 13. Log-reduktion med reningsstegen vid normaldriften med litteraturvärden av Campylobacter.   
 
Log-reduktionen för de olika reningsstegen vid normaldrift, visades tidigare i Tabell 5. I 
Tabell 6 nedan redovisas resultatet från en simulering då patogenhalterna sattes till onormalt 
höga värden. Anledningen var att undersöka om log-reduktionen påverkades av detta. 
Emellertid blev det endast en ökning av log-reduktionen för fritt klor med 0,1 för parasiter.  
 
Tabell 6: Log-reduktionen för de olika reningsstegen vid normaldrift med onormalt höga patogenhalter. 

Log-reduktion Bakterier Virus Parasiter Totalt 
Kemisk fällning, sedimentering och  
efterföljande snabbfiltrering 1 2,1 3,0 3,2 8,3 
Långsamfilter 2 2,9 2,3 3,5 8,7 
Fritt klor 3 3,6 1,0 0,1 4,6 
Kloramin 4 0,2 0,1 0,0 0,3 
Totalt 8,9 6,3 6,7 21,9 
 

1 Conventional Treatment  i Figur 12 och Figur 13 
2 Slow Sand Filtration i Figur 12 och Figur 13 
3 Chlorination 1 i Figur 12 och Figur 13 
4 Chlorination 2 i Figur 12 och Figur 13     
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Halterna av E. coli, som detekterats i råvattnet, plottades i ett diagram för att fastställa om det 
förekom någon säsongsvariation av de högsta halterna av E. coli. Diagrammet kan ses i Figur 
14 nedan. De fyra högsta halterna har datum utsatta i diagrammet för att det ska bli enklare att 
utläsa säsongsvariationen. Emellertid har antalet provtagningar varierat under åren vilket 
medför att det periodvis saknas uppmätta halter. De exakta datumen för alla uppmätta halter 
återfinns i Bilaga 1. 
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Figur 14: Säsongsvariationen av E. coli i råvattnet. 

 
För att avgöra om det nuvarande gränsvärdet på 100 E. coli/100 ml i råvattnet är rimligt, 
genomfördes en simulering av normaldriften där halten av E. coli sattes till 100/100 ml. 
Resultatet redovisas i Tabell 7 nedan i form av daglig Pinf och årlig Pinf.  
 
Tabell 7: Sannolikheten att drabbas av infektion då gränsvärdet 100 E. coli/100 ml används. 
  Bakterier Virus Parasiter Totalt 
Daglig Pinf 1,5E-07 7,0E-06 1,0E-05 1,7E-05 
Årlig Pinf 5,6E-05 1,7E-03 1,6E-03 3,3E-03 
 
En simulering genomfördes även där råvattnet inte renades och litteraturvärden med 
Campylobacter användes. Detta var av nyfikenhet för att jämföra risken att drabbas av 
infektion med den för råvattnet som genomgått rening. Sannolikheten visas i Tabell 8 i form 
av daglig Pinf och DALYs. 

 
Tabell 8: Ingen rening av råvattnet med litteraturvärden av Campylobacter. 

Medelvärden Bakterier Virus Parasiter Totalt 
Daglig Pinf 0,096 0,150 0,057 0,303 
DALYs 2,2E-03 7,3E-04 1,6E-03 4,5E-03 
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Log-reduktionen för de olika reningsstegen kunde tidigare ses i Tabell 5. I nedanstående 
Tabell 9 redovisas skillnaderna för de olika simuleringarna av normaldriften med den årliga 
sannolikheten att drabbas av infektion och DALYs. I samma tabell redovisas även resultaten 
för scenariot som undersökte vilka konsekvenser som utslagning av olika barriärer får. Dessa 
genomfördes genom att normaldriften modifierades genom att ett reningssteg i taget uteslöts 
och resultaten för dessa noterades. Skillnaden i resultaten för virus och parasiter beror på att 
MRA baserar sig på iterationer vilket innebär att flera simuleringar utförs av modellen som 
sedan beräknar medelvärdet av dessa. Detta leder till att samma resultat inte erhålls mellan 
körningar vid olika tillfällen.  
 
Tabell 9: Infektionsrisken vid normaldrift samt vid  olika simuleringar med ett utslaget reningssteg i taget.  

 Bakterier Virus Parasiter Totalt 1 
Litteraturvärden med  
Campylobacter utan rening 
Daglig Pinf 2  0,096 0,150 0,057 0,303 
DALYs 2,2E-03 7,3E-04 1,6E-03 4,5E-03 
Litteraturvärden med  
Campylobacter 
Årlig Pinf  2,2E-06 1,7E-03 1,6E-03 3,3E-03 
DALYs 4,9E-09 1,3E-06 3,0E-06 4,2E-06 
Litteraturvärden med  
E. coli 
Årlig Pinf 5,7E-09 1,5E-03 1,5E-03 3,0E-03 
DALYs Inte tillgängligt 1,1E-06 2,6E-06 3,7E-06 
Uppmätta värden på E. coli  
och parasithalten satt till noll 3 

Årlig Pinf  2,0E-06 1,5E-03 0 1,5E-03 
DALYs Inte tillgängligt 1,1E-06 0 1,1E-06 
Utan kemisk fällning med  
efterföljande filtrering 4 
Årlig Pinf  1,3E-04 1,0E-01 7,5E-02 1,8E-01 
DALYs 2,9E-07 7,5E-05 1,3E-04 2,1E-04 
Utan långsamfilter 4 
Årlig Pinf  5,2E-04 4,4E-02 7,1E-02 1,2E-01 
DALYs 1,2E-06 3,2E-05 1,3E-04 1,6E-04 
Utan fritt klor 4 
Årlig Pinf  8,2E-03 9,9E-03 1,6E-03 2,0E-02 
DALYs 1,8E-05 7,3E-06 3,0E-06 2,8E-05 
Utan kloramin 4 
Årlig Pinf  3,9E-06 1,9E-03 1,6E-03 3,4E-03 
DALYs 8,5E-09 1,4E-06 3,0E-06 4,4E-06 
1 Summan har beräknats från exakta värden vilket gör att summan av de avrundade värdena i tabellen inte alltid 

blir exakt samma  
2 Pinf står för sannolikhet för infektion 
3 Anledningen till att parasithalten sattes till noll var av anledningen att inga parasiter har påvisats  
   i analyser av råvattnet. 
4 Patogener har valts som i simuleringen med litteraturvärden med Campylobacter 
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I nedanstående diagram åskådliggörs de tidigare redovisade resultaten för daglig Pinf, årlig 
Pinf och DALYs. I samtliga diagram finns gränsvärden utsatta vilka visar om resultatet 
överstiger dessa. I Figur 15 redovisas resultatet i form av årlig Pinf för normaldriften med 
litteraturvärden och uppmätta halter samt gränsvärdet på 100 E. coli/100 ml. 

Årlig Pinf

Gränsvärdet 
100 E. coli /100 ml

Normaldrift                          
uppmätta värden 

E. coli

Normaldrift 
litteraturvärden 

E. coli
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1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00
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Virus

Parasiter

1/1000 personer per år

1/10 000 personer per år

 
Figur 15: Årliga infektionssannolikheten av normaldriften och gränsvärdet. 
 
Figur 16 visar årlig Pinf för normaldriften med Campylobacter och de utslagna reningsstegen. 
Staplarna visar vilka av de ingående reningsstegen som är mest kritiska att upprätthålla. 
Överskridande av en gräns innebär att reningssteget har stor betydelse vid normaldrift. 
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Figur 16: Årliga infektionsrisken för de utslagna reningsstegen. 
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Resultatet som redovisas i Figur 17 nedan är DALYs för normaldriften med Campylobacter 
och de utslagna reningsstegen. 
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Figur 17: DALYs för normaldriften och de utslagna reningsstegen. 

 
5.3 Scenarier 
De olika scenariernas patogenhalter och bidrag till den dagliga infektionssannolikheten 
redovisas i de nedanstående tabellerna. Eftersom de simulerade scenarierna endast antas gälla 
under en kort tidsperiod, redovisas resultatet enbart i form av daglig Pinf. För att inte 
eliminera de övriga smittokällorna och därmed minska den normalt förekommande 
föroreningen, adderas de erhållna halterna av mikroorganismerna från normaldriften till 
halterna för varje scenario.  

5.3.1 Scenario 1 
Resultatet som det simulerade avloppsutsläppet vid Eksund medför, visas i Tabell 10 nedan i 
form av daglig Pinf. 
 
Tabell 10: Resultatet av patogenhalter och den dagliga infektionsrisken för Scenario 1. 

Halter Bakterier Virus 1 Parasiter 
Normaldrift med uppmätta värden av E. coli 37,43 1,00 0,399 
Avloppsutsläpp 7,1E-10 941 0,149 
Totalt 2 37,43 942 0,548 
Daglig Pinf 5,5E-09 3,9E-03 8,4E-06 
1 Orimligt högt värde för avloppsutsläppet med virus omtalas av författarna till MRA-manualen 
2 Används som medelvärde med gsdev:1 i simulering 
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5.3.2 Scenario 2 
Tabell 11 nedan visar resultatet av daglig Pinf som det simulerade avloppsutsläppet vid 
Eksund i kombination med översvämning av den närliggande betesmarken medför. 
 
Tabell 11: Resultatet av patogenhalter och den dagliga infektionsrisken för Scenario 2. 

Halter Bakterier Virus 1 Parasiter 
Normaldrift med uppmätta värden av E. coli 37,43 1,00 0,399 
Avloppsutsläpp 7,1E-10 941 0,149 
Översvämning betesmark 1256 1,00E+08 15,50 
Totalt 2 1293 1,00E+08 16,05 
Daglig Pinf 1,9E-07 5,5E-01 3,1E-04 
1 Orimligt högt värde för avloppsutsläppet med virus omtalas av författarna till MRA-manualen 
2 används som medelvärde med gsdev:1  

5.3.3 Scenario 3  
Resultatet av Scenario 3 redovisas i form av daglig Pinf i Tabell 12 nedan. Scenariot 
förutsätter att bräddning sker i Eksund till följd av kraftigt regn.  
 
Tabell 12: Resultatet av patogenhalter och den dagliga infektionsrisken för Scenario 3. 

Halter Bakterier Virus 1 Parasiter 
Normaldrift med uppmätta värden av E. coli 37,43 1,00 0,399 
Avloppsutsläpp 1,8E-10 235 0,037 
Totalt 2 37,43 236 0,436 
Daglig Pinf 5,8E-09 1,2E-03 9,4E-06 
1 Orimligt högt värde för avloppsutsläppet med virus omtalas av författarna till MRA-manualen 
2 används som medelvärde med gsdev:1  

 
En sammanställning av resultatet i daglig Pinf från scenarierna, visas i Figur 18 nedan. 
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Figur 18: Dagliga infektionssannolikheten för scenarierna samt gränsvärdet. 
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6 Diskussion  

6.1 GDP 
Enligt GDP-modellen behöver Borgs vattenverk besitta två hygieniska barriärer för att 
råvattnet ska genomgå en tillräcklig reduktion av bakterier, virus och parasiter. Detta uppfylls 
även i verkligheten då vattenverket efterföljer rekommendationerna från livsmedelsverket.  
Resultatet om huruvida reningen av råvattnet i dagsläget är tillräcklig visade att reduktionen 
av bakterier klarade gränsen medan virus och parasiter inte uppfyllde gränsvärdena. Vad 
gäller virus krävs det få viruspartiklar för att smitta en människa och en smittad person sprider 
även enormt många virus. Emellertid överskred varken virus eller parasiter gränsen med så 
mycket att det krävs ytterligare en hygienisk barriär för att reduktionen av dem ska bli 
tillräcklig. Med detta i åtanke samt det faktum att inga parasiter har påvisats i råvattnet kan 
vattenreningen av dem ändå tänkas vara tillräcklig.  
 
De beräknade Ct-värdena uppvisade stora skillnader då beräkningarna användes med och utan 
uppmätta halter av fritt klor. Skillnaden blev att det teoretiskt beräknade Ct-värdet blev 
orimligt högt medan det praktiskt beräknade Ct-värdet låg inom ett förväntat intervall. 
Anledningen till varför GDP-beräkningen med teoretiska värden inte gav något rimligt  
Ct-värde berodde antagligen på att det inte kunde appliceras på Borgs vattenverk. Detta var 
antagligen en konsekvens av att Ci-värdet i verkligheten inte ligger inom det i GDP-manualen 
krävda intervallet på 0,25-3 mg/l. Denna teori stöds av de uppmätta halterna senare i 
processen samt att det praktiskt beräknade Ci-värdet blev 0,06 mg/l. Ci-värdet som beräknades 
teoretiskt och som kan ses i Bilaga 4, hamnade emellertid inom intervallet. Det blev 
emellertid orimligt högt i verkligheten då värdet blev större än den från början tillsatta 
klorhalten vilket inte är möjligt. En stor del av fritt klor förbrukas dessutom vid bildningen av 
kloramin vilket gör det höga Ci-värdet ännu mer orealistiskt. Ct-värdena för kloramin var 
emellertid nästintill desamma för de beräknade och uppmätta värdena. Ct-värdena blev höga 
vilket beror på att det krävs en hög koncentration av kloramin för att uppnå en effektiv 
reduktion av mikroorganismerna. Den beräknade avklingningskonstanten blev även den högre 
i de teoretiska beräkningarna vilket var en konsekvens av det höga Ci-värdet. Därmed går det 
inte att använda de teoretiska beräkningarna för Borgs vattenverk då halten av fritt klor är för 
låg. Avklingningskonstantens värde blev betydligt lägre för kloramin än för fritt klor. Detta är 
befogat då kloramin förbrukas långsammare än fritt klor. Log-reduktionen blev även mindre 
för kloramin än för fritt klor vilket beror på att fritt klor är ett starkare desinfektionsmedel och 
därmed ger en bättre reduktion.  
 
Från början var det även tänkt att examensarbetet skulle omfatta vattenverket Åby. De båda 
vattenverken skulle därmed ha jämförts då de har olika reningsprocesser och kvaliteter på 
råvattnet. Emellertid visade det sig att detta inte var genomförbart då det i dagsläget inte fanns 
tillräckligt mycket uppgifter om klorhalterna för att GDP-modellen skulle kunna användas. 
En annan svårighet med GDP-manualen var att tolka det norska språket till svenska. Detta 
gällde främst vid bestämningen av gränserna för log-krediten samt den maximala log-krediten 
inom de olika åtgärderna, då dessa ibland var svåra att tolka.  
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6.2 MRA 
Ct-värdena blev med MRA-modellen liknande trots att avklingningskonstanterna för kloramin 
skiljde sig från varandra. Anledningen till detta är förmodligen att båda konstanterna är 
mycket låga och att tiden som användes är relativt kort. Eftersom de uppmätta värdena är 
baserade på de aktuella förhållandena kan den avklingningskonstanten anses vara mest 
tillförlitlig. Vad gäller fritt klor visade det sig att MRA-modellens estimering av avklingnings-
konstanten gav ett väldigt lågt Ct-värde. Orsaken till detta beror antagligen på att den initiella 
klorhalten som användes var hämtad från GDP-beräkningarna. I GDP-modellen är detta inte 
den egentliga klordosen eftersom det även tas hänsyn till att det sker en snabb förbrukning vid 
tillsatsen. Ci-värdet som beräknades i GDP är halten efter den initiella förbrukning och det är 
alltså denna som har använts i MRA-modellen. Estimeringen av avklingningskonstanten är 
högre i MRA vilket ska kompensera för den initiella förbrukningen som sker vid tillsattsen då 
modellen avser att använda den riktiga klordosen. Av denna anledning blir Ct-värdet för lågt 
när modellens estimering av avklingningskonstanten används. De uppmätta värdena som 
används i MRA har däremot inte genomgått någon tidigare beräkning av avklingnings-
konstanten. Detta gav därför ett rimligt Ct-värde.  

Normaldriften simulerades med litteraturvärden av Campylobacter och E. coli samt även med 
uppmätta värden av E. coli. Resultatet visade emellertid att log-reduktionen inte påverkades 
av de olika valen och halterna av mikroorganismerna. Emellertid erhölls inget resultat för 
parasiterna vid normaldriften med uppmätta halter av E. coli. Detta berodde på att halten hade 
satts till noll eftersom inga parasiter har påvisats i råvattnet. Resultatet av årlig Pinf för 
bakterier, visade att samtliga simuleringar av normaldriften var inom gränsvärdena. Däremot 
överskred resultatet av litteraturvärdena både den övre och undre gränsen med virus och 
parasiter. Även för normaldriften med uppmätta halter av E. coli överskred virus båda 
gränserna. Trots att de uppmätta halterna av E. coli var betydligt högre än litteraturvärdena 
blev resultatet av årlig Pinf för bakterier i samma storleksordning som för litteraturvärdena av 
Campylobacter. Däremot blev dessa resultat mycket större än resultatet för litteraturvärdet av 
E. coli. Resultatet för den totala risken i DALYs erhölls enbart med Campylobacter.  
Resultatet för detta blev att enbart bakterier klarade båda gränserna medan virus och parasiter 
överskred den enskilda gränsen för en patogen. Därmed överskreds även den totala gränsen. 
Det är emellertid svårt att veta hur tillförlitligt resultatet är då det är litteraturvärden som har 
använts och dessa har ansetts vara osäkra. Halten kan därmed vara en överskattning vilket 
skulle leda till en ökad risk. Då simuleringarna med E. coli inte kan få resultat i form av 
DALYs, är det svårt att veta hur det påverkas av valet av bakterier. Emellertid kan det tänkas 
att eftersom resultatet i årlig Pinf blev omkring 1000 gånger högre är det troligt att DALYs 
påverkas likadant. Den stora skillnaden beror antagligen på att litteraturvärdet för E. coli är tio 
gånger lägre än för Campylobacter. 
 
Resultatet av simulering där råvattnet inte renades och litteraturvärden med Campylobacter 
användes, visade att både gränserna för daglig Pinf och DALYs överskreds. Det visade sig 
som väntat att risken för smitta är mycket hög och att det därför är viktigt att rena råvattnet.  
Simuleringen där halterna sattes till onormalt höga värden visade emellertid att den enda 
skillnaden var en ökning med 0,1 för log-reduktionen av parasiter. Vad gäller simuleringen av 
gränsvärdet på 100 E. coli/100 ml visade resultatet att det är en rimlig gräns. Detta då inget 
gränsvärde överskreds för resultatet som erhölls i form av daglig Pinf och årlig Pinf.  
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Simuleringen av normaldriften där ett reningssteg i taget uteslöts, genomfördes för att avgöra 
vilka reningssteg som var mest kritiska att upprätthålla. Resultatet visade att de viktigaste 
reningsstegen var kemisk fällning och långsamfilter samt fritt klor. Om något av dessa steg 
slutar att fungera, medför det en stor ökning av risken för att drabbas av vattenburen sjukdom. 
Kemisk fällning och snabbfiltrering hade störst effekt på virus och parasiter. För årlig Pinf 
och DALYs överskreds båda gränsvärdena av virus och parasiter då detta reningssteg uteslöts. 
Även bakterier överskred med liten marginal den undre gränsen. Då långsamfiltret uteslöts 
visade resultatet att virus och parasiter överskred båda gränsvärdena för årlig Pinf och 
DALYs. Långsamfiltret var även det reningssteg som gav störst effekt för parasiterna. 
Bakterier överskred den undre gränsen i båda fallen men även den övre gränsen för DALYs. 
Fritt klor var som väntat det reningssteg som hade den största effekten på bakterier. Om fritt 
klor utesluts kommer båda gränserna att överskridas för årlig Pinf och DALYs. Dessutom 
överskred även virus och parasiter båda gränserna vilket gjorde att fritt klor även totalt sett var 
viktigt att upprätthålla. 

En stor osäkerhet med MRA-modellen är uppskattningen av patogenhalter. Det beror på att få 
av de valbara patogenerna analyseras av vattenverken i Sverige. Vid Borgs vattenverk fanns 
statistik om E. coli men i MRA-modellen kunde endast E. coli O157 väljas. Detta kan ha 
bidragit till felaktigheter då halterna av E. coli inte är helt representativa för E. coli O157. 
Dessutom fanns markanta skillnader mellan litteraturvärdena från MRA-manualen och de 
uppmätta halterna från Borgs vattenverk. De uppmätta halterna av E. coli har baserats på 
provtagning under många år och kan därmed anses ge en bra bild av verkligheten. Däremot 
kritiseras litteraturvärdenas trovärdighet i MRA-manualen. Detta förklaras med att 
osäkerheten hos dessa halter är påtaglig och en del av dem har baserats på studier från andra 
länder än Sverige.  

6.3 Jämförelse mellan GDP och MRA 
Med GDP-modellen visualiseras beräkningarna för användaren. Emellertid kräver den mycket 
tid för optimal förståelse och eftersom det är en teoretisk beräkningsmodell så gäller det att 
användaren är noggrann. Nackdelen med modellen är att den inte gick att använda för att 
beräkna det teoretiska Ct-värdet för Borgs vattenverk. Detta berodde på att halten av fritt klor 
var för låg och då den inte låg inom det intervall som krävdes för de teoretiska beräkningarna, 
blev det orimligt högt. Styrkan hos MRA-modellen ligger i att den inte kräver lika stor 
förståelse utan att det bara är att mata in data så beräknar modellen resultatet. Det går därmed 
även snabbt att genomföra en simulering och även snabbt se skillnaden då olika parametrar 
väljs. Svagheten med modellen är svårigheten att veta hur modellen beräknar dem och med 
vilka litteraturvärden. De mikroorganismer som var valbara i MRA-modellen fanns emellertid 
inte tillgängliga som uppmätta halter i råvattnet för det undersökta vattenverket. Enda 
undantaget var E. coli men denna var då av fel grupp. Därmed var den enda möjligheten att 
utföra simuleringarna med den uppmätta halten av E. coli samt litteraturvärden. Emellertid är 
litteraturvärdena från MRA-manualen mycket osäkra och det står även skrivet i manualen att 
underlaget är svagt. En stor nackdel med MRA-modellens resultat i form av DALYs är att 
detta endast erhålls för kombinationen Campylobacter, Rotavirus och Cryptosporidium. 
Användaren måste även tolka resultatet och det står skrivet i modellen att resultatet ska tolka 
med varsamhet. Det finns även osäkerheter med beräkningarna och då speciellt för 
patogenhalterna. Detta beror på brist av information. MRA kunde dessutom förbättras som 
program då det har vissa buggar och brister såsom desinfektionssteget. Om modellerna 
jämförs är MRA-modellen svårare att sätta sig in i samt att beräkningarna bakom resultaten är 
mer komplexa att förstå än de som används i GDP-modellen. 
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Vid uträkningen av avklingningskonstanten använder båda modellerna sig av samma 
beräkning då de uppmätta respektive teoretiska värdena beräknas för fritt klor. Avklingnings-
konstanterna skiljer sig emellertid något mellan modellerna vilket beror på att GDP 
beräkningarna utförs i Excel och då kan fler decimaler användas. Däremot kan värdena 
avrundas till att bli desamma. Vad gäller Ct-värdena är de för kloramin liknande i samtliga 
fall då de jämförs både inom och mellan modellerna. De största skillnaderna av Ct-värdena är 
de för fritt klor mellan det teoretiskt beräknade Ct-värdet i GDP och det av MRA-modellens 
estimerade Ct-värde. Skillnaden beror antagligen på att avklingningskonstanterna är olika. 
Detta beror på att GDP använder sig av logaritmen i beräkningen för fritt klor men inte i 
beräkningen för kloramin. MRA använder sig däremot av samma beräkning för fritt klor och 
kloramin. Log-reduktionen uppvisade emellertid skillnader för både fritt klor och kloramin. 
Störst är skillnaden för bakterier. Att skillnader uppstår trots liknande Ct-värden, kan bero på 
att GDP använder sig av vad som kallas för dimensionerade Ct-värden vid omvandling av  
Ct-värde till log-reduktion. MRA använder sig däremot av ett litteraturvärde vilket 
multipliceras med Ct-värdet för att beräkna log-reduktionen. Av denna anledning, samt att 
MRA-modellen inte likt GDP-modellen tar hänsyn till de övriga åtgärderna som vattenverket 
har vidtagit för att säkra vattenreningen, betraktas den mest tillförlitliga modellen i det här 
fallet vara GDP. Båda modellerna emellertid gav samma resultat som visade att 
vattenreningen är tillräcklig för bakterier men inte för virus och parasiter. Därmed anses båda 
modellerna vara tillförlitliga.  

6.4 Scenarier 
Scenarierna simulerades med en del fakta som innehöll osäkerheter. Detta beroende av att de 
ibland var uppskattningar eller osäkra litteraturvärden. Parametrarna som användes 
överskattandes ibland för att inte riskerna skulle underskattas.  

6.4.1 Scenario 1 
När avloppsutsläppet simulerades påverkades inte halterna som väntat. Bakteriehalterna som 
erhölls var mycket små och bidrog inte nämnvärt till den totala halten som användes i 
sannolikhetsberäkningen. Vad den låga bakteriehalten för avloppsutsläppssimuleringen beror 
på är oklart men förslagsvis har det med litteraturvärdena som ligger till grund för 
beräkningarna att göra. Virushalterna blev däremot i storleksordningen 1 000-10 000 gånger 
för höga och detta fel påtalas i modellen. Författarna har emellertid ingen lösning på 
problemet utan menar att inga direkta fel finns i beräkningarna. Möjligen ligger felet i 
litteraturvärdet för utsöndringen från infekterade personer och därför hanteras halterna med 
stor skepsis. Parasithalten för avloppsutsläppet blev i ungefär samma storleksordning som vid 
normaldriften. Eftersom halterna blev så oväntat små vid simuleringen av avloppsutsläppet 
lades halterna för normaldriften till dessa. Detta kan motiveras med att modellen ignorerar 
andra normalt förekommande föroreningar när avloppsutsläpp simuleras. Eftersom det inte 
förekom någon skillnad i bakteriehalten jämfört med vid normaldriften, måste sannolikheten 
för infektion med avseende på bakterier också förbli oförändrad. Eftersom virushalterna inte 
kan anses realistiska kan inte heller risken för infektion anses vara det. Resultatet av risken 
erhölls i form av daglig Pinf. Det visade sig att både virus och parasiter överskred båda 
gränserna för infektionsrisken. Bakterier klara emellertid gränsvärdena då inget av dessa 
överskrids.  
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6.4.2 Scenario 2 
Osäkerheterna i detta scenario är främst regnmängden, området som översvämmas, hur lång 
överlevnaden är för mikroorganismerna samt halterna och andelen smittade djur. Detta gäller 
framförallt för virus då få fakta finns tillgängliga. Regnmängden är en mycket grov 
uppskattning utifrån uppmätta rekordmängder av extrem nederbörd från SMHI. Dessutom 
antas allt regnvatten rinna ut i Motala Ström. Arean som översvämmas är hämtat från gamla 
uppgifter om invallningen området. Denna uppgift kan därför ha ändrats sedan dess. 
Dessutom har ingen hänsyn tagits till var området för betesmarken är beläget. Det exakta 
antalet betande nötkreatur är okänt men uppskattningen ligger inom ett rimligt intervall. 
Mikroorganismernas överlevnad är en grov uppskattning utifrån litteraturen då ingen 
reduktion av dessa antas ske. Denna överskattning kan kompenseras med att gödslingen av 
åkermarken inte inkluderas. Andelen smittade djur av E. coli har baserats på en svensk studie 
och kan därmed anses vara tillförlitlig. Halten i spillningen är mer osäker då den är ett 
minimum för förekomsten. Sannolikheten för att ett djur skulle vara smittat med 
Cryptosporidium är hämtat från en världsomfattande studie och gäller dessutom egentligen för 
sannolikheten att en flock är smittad. Halten är även den hämtad från samma studie som 
sannolikheten. Dessutom är den enbart baserad på vuxna djur. Andelen smittade av rotavirus 
är högst osäker. Detta beror på att studien är amerikansk och värdena endast är en 
uppskattning av andelen smittade vuxna djur. Vad gäller halten kunde inga uppgifter på detta 
hittas och därför valdes halten av en annan sorts virus som en infekterad människa utsöndrar.  

Det framgick av Figur 19 att det värsta tänkbara scenariot av de simulerade är Scenario 2. 
Detta eftersom det ger den högsta patogenhalten och därmed också ger upphov till den största 
infektionsrisken av scenarierna. Sannolikheten för att drabbas av daglig infektion orsakad av 
bakterier ligger strax under gränsvärdet på 3/10 miljoner smittade per dag. Virus och parasiter 
ligger emellertid över båda gränsvärdena men dessa är mycket osäkra. Främst gäller 
osäkerheten vid avloppsutsläpp, som tidigare nämnts, men eftersom värdet vid översvämning 
av betesmark är så pass mycket högre blir felet vid avloppsutsläppet försumbart. Den höga 
sannolikheten för virusinfektion beror på att den utsöndrade halten är väldigt hög. Eftersom 
denna gäller för människor finns ingen möjlighet att bedöma riktigheten i resultatet. Det är 
även svårt att bedöma parasithaltens rimlighet för översvämningen. Det kan dock tyckas att 
halten inte borde vara hundra gånger större än den för avloppsutsläppet. 
 

6.4.3 Scenario 3  
Vid utförandet av Scenario 3 fanns flera osäkerheter. Valet av transporttid var inte helt 
självklart. Det kunde även tänkas att bräddningen av avloppsvattnet skulle göra att det blev 
stående och inte når Motala Ström lika fort. Däremot skulle ett kraftigt regn bidra till att 
vattnet kunde nå råvattenintaget snabbare än vanligt på grund av ett högre vattenflöde i 
Motala Ström men också för att avloppsvattnet snabbare skulle nå Motala Ström. En kortare 
tid kändes rimligare och användes därför. Båda möjligheterna simulerades emellertid i MRA 
men gav mycket små skillnader i både patogenhalter och infektionssannolikheter. Resultatet i 
form av daglig Pinf visade att infektionsrisken för bakterier ligger inom gränserna och därför 
är acceptabel. Däremot överskrider både virus och parasiter båda gränsvärdena. Risken för 
infektion med virus är som väntat för hög på grund av tidigare nämnda orsaker.  
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7. Slutsatser 
Med avseende på användarvänlighet är GDP-modellen enklare än MRA-modellen då vissa 
steg efterföljs och beräkningarna visualiseras för användaren. I MRA-modellen är det 
emellertid enkelt att mata in valda mikroorganismer och deras halter men däremot är 
beräkningarna bakom funktionerna svårare att följa. Nackdelen med GDP var att den inte var 
applicerbar på det valda vattenverket då det inte blev något rimligt resultat av det teoretiska  
Ct-värdet. Det var en konsekvens av att halten av fritt klor var för låg och inte låg inom det 
intervall som krävdes för de teoretiska beräkningarna. Detta beror antagligen på att det 
förekommer skillnader i vattenreningen och att olika gränsvärden förekommer i Sverige och 
Norge. Den största nackdelen med GDP-modellen var att den var mycket tidskrävande. Både 
för att få full förståelse av modellen samt att utföra de ingående beräkningarna. Styrkan hos 
MRA-modellen ligger i att det går snabbt att genomföra en simulering. Däremot ligger 
svagheten med modellen i litteraturvärdena då de av författarna till manualen anses vara 
mycket osäkra. Detta beror på brist av information och svagt underlag. MRA kunde dessutom 
förbättras som program då det har vissa brister i desinfektionssteget. En annan nackdel med 
MRA-modellen är att resultatet i form av DALYs endast erhålls för en viss kombination av 
mikroorganismer nämligen Campylobacter, Rotavirus och Cryptosporidium. Det går därför 
inte att jämföra detta resultat med det för en simulering där E. coli används. MRA-modellen 
baserar sig på iterationer vilket gör att samma resultat inte erhålls mellan körningar vid olika 
tillfällen. Skillnaderna är emellertid små och blir obetydliga vid avrundning. Slutsatsen som 
kan dras av arbetet med de båda modellerna är att det är bra att börja arbetet med GDP-
modellen då den ger en bra inblick i ämnet medan MRA-modellen är svårare att sätta sig in i 
samt att beräkningarna bakom resultaten är mer komplexa att förstå än de som används i 
GDP-modellen. 

Angående vattenreningen av råvattnet är resultatet överensstämmande för de båda modellerna. 
Detta resultat erhölls med MRA då både litteraturvärden med Campylobacter och E. coli 
användes samt för de uppmätta halterna av E. coli. Resultatet visade att vattenreningen är 
tillräcklig för bakterier men inte för virus och parasiter. Dessa patogener är dock mycket 
osäkra och svåra att analysera vilket har lett till att osäkerheten i resultaten för dem är stora. 
Dessutom överskred varken virus eller parasiter gränsen med så mycket att det krävs 
ytterligare en hygienisk barriär för att reduktionen av dem ska bli tillräcklig. Med detta i 
åtanke samt det faktum att inga parasiter har påvisats i råvattnet kan vattenreningen av dem 
ändå tänkas vara tillräcklig.  
 
Resultatet av simuleringen där ett reningssteg uteslöts i taget, visade att reningsstegen som var 
mest kritiska att upprätthålla var den kemiska fällningen, långsamfiltret samt fritt klor. Om 
något av dessa slutar att fungera, medför det en stor ökning av risken att drabbas av 
vattenburen sjukdom. Det kemiska fällningssteget gav störst effekt på virus men hade även 
stor effekt på parasiter. Emellertid hade långsamfiltret den största effekten på parasiterna. Fritt 
klor gav som väntat den största effekten på bakterier. Då bland annat fällningssteget, 
långsamfiltret och totala kloreringen ingår i Borgs HACCP kan slutsatsen dras att detta bör 
utökas till att omfatta även fritt klor. Det är emellertid svårt att övervaka denna gräns online 
då det rör sig om låga halter. 
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Vad gäller simulering där halten av E. coli sattes till gränsvärdet 100/100 ml, visade det sig  
att inget gränsvärde överskreds för resultaten som var i form av daglig Pinf och årlig Pinf. 
Därmed kan slutsatsen dras att gränsvärdet på 100 E. coli/100 ml är en rimlig gräns att 
använda innan en utökad kontroll av barriärernas effektivitet behöver utföras. I Figur 14 
visade diagrammet, med de analyserade 100 ml proverna, att förekomsten av de höga halterna 
av E. coli varierade beroende på årstiden.  De högsta halterna uppmättes under 
sommarmånaderna vilket antagligen beror på att andelen organiskt material i vattnet är högre 
då och även temperaturen vilket gynnar tillväxten av bakterier. Emellertid var de högsta 
uppmätta halterna av E.coli under det nuvarande gränsvärdet vid Borg på 100 E. coli/100 ml. 
Då simuleringen där halten av E.coli sattes till 100/100 ml visade att vattenreningen ändå är 
tillräcklig, kan slutsatsen dras att inga extra analyser behöver genomföras under denna period 
av året. 
 
För att bestämma hur höga patogenhalter som reningsprocessen klarar, utfördes en simulering 
där halterna sattes till onormalt höga värden. Emellertid var den enda skillnaden som erhölls, 
jämfört med vid normaldrift, en ökning med 0,1 för log-reduktionen av parasiter. Därmed 
verkar reningsprocessen vara mycket tillfredsställande för upprätthållande av vattenkvaliteten 
även vid onormalt höga halter. Resultatet av de simulerade scenarierna var enhälligt då det 
enbart var bakterier som i samtliga fall gav ett resultat inom gränsvärdena av daglig Pinf. 
Både virus och parasiter överskred däremot båda gränsvärdena. Slutsatsen som kan dras av de 
simulerade scenarierna är att dessa blev mycket osäkra. Detta var en konsekvens av att det 
inte fanns tillräckligt med nödvändiga uppgifter och fakta att ta del av. Scenarierna skulle 
därför bli pålitligare om mer specifika uppgifter för det undersökta området samt fler svenska 
studier fanns tillgängliga. Dessutom innehöll MRA-modellen brister vid simulering av 
avloppsutsläpp, då halterna av virus blev i storleksordningen 1 000-10 000 gånger för höga. 
Detta kan förhoppningsvis rättas till i nyare versioner av programmet, vilket skulle förbättra 
modellen och leda till en mer trovärdig simulering.  
 
Huruvida kraven från WHO uppfylls är svår att svara på. Detta beror på att de har satt den 
totala risken för att smittas av någon vattenrelaterad sjukdom till gränsvärdet 1µ DALYs. 
Emellertid går det med MRA-modellen enbart att erhålla resultat i form av DALYs för 
mikroorganismerna Campylobacter, rotavirus och Cryptosporidium. Därmed gav enbart 
normaldriften med litteraturvärden av Campylobacter ett resultat i form av DALYs. Det gick 
därför inte att jämföra detta resultat med dem som erhölls för normaldriften där uppmätta 
halter av E. coli och litteraturvärden av E. coli användes. Resultatet av normaldriften med 
litteraturvärden av Campylobacter visade att enbart bakterier låg inom gränsen. Både virus 
och parasiter överskred däremot gränsvärdet. Dessa patogener är emellertid mycket osäkra att 
analysera på grund av den ringa storleken. Dessutom har inte parasiter kunnat påvisas i 
råvattnet av SMI. Det är även svårt att veta hur pålitliga litteraturvärdena för patogenerna är. 
Om de är överskattade har även risken för dem blivit det. Vad gäller WSP, som är framtaget 
av WHO för att garantera en säker vattentillförsel, kan slutsatsen dras att Borgs vattenverk 
följer denna förebyggande metod då liknande principer som utgör en del av HACCP även 
ligger till grunden för WSP.  
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Bilaga 1: Råvattenstatistik 
Tabell 13: Förekomsten av E. coli i Borgs råvatten. 

Datum E. coli i råvatten 
(antal/l)* 

Addition med 1 logaritmen 

2004-01-07 20 21 1,32221929 
2004-05-10 20 21 1,32221929 
2004-05-17 50 51 1,70757018 
2004-06-07 50 51 1,70757018 
2004-07-12 220 221 2,34439227 
2004-08-16 80 81 1,90848502 
2004-09-13 330 331 2,51982799 
2004-10-11 110 111 2,04532298 
2005-05-16 20 21 1,32221929 
2005-06-13 20 21 1,32221929 
2005-07-18 110 111 2,04532298 
2005-08-15 80 81 1,90848502 
2005-09-19 50 51 1,70757018 
2005-10-17 170 171 2,23299611 
2006-05-15 0 1 0 
2006-06-12 80 81 1,90848502 
2006-07-24 20 21 1,32221929 
2006-08-14 790 791 2,89817648 
2006-09-18 20 21 1,32221929 
2006-10-16 50 51 1,70757018 
2007-05-14 20 21 1,32221929 
2007-06-12 20 21 1,32221929 
2007-07-16 130 131 2,1172713 
2007-08-20 130 131 2,1172713 
2007-09-17 70 71 1,85125835 
2007-10-15 70 71 1,85125835 
2008-05-12 0 1 0 
2008-06-09 130 131 2,1172713 
2008-07-14 110 111 2,04532298 
2008-08-11 460 461 2,66370093 
2008-09-15 70 71 1,85125835 
2008-10-13 40 41 1,61278386 
2008-11-03 70 71 1,85125835 
2008-11-13 20 21 1,32221929 
2008-12-09 30 31 1,49136169 
2009-01-12 20 21 1,32221929 
2009-02-02 0 1 0 
2009-03-02 50 51 1,70757018 
2009-03-16 110 111 2,04532298 
2009-04-06 50 51 1,70757018 
2009-05-12 80 81 1,90848502 
2009-06-08 20 21 1,32221929 
2009-07-13 110 111 2,04532298 
2009-08-10 110 111 2,04532298 
2009-09-14 120 121 2,08278537 
2009-09-28 80 81 1,90848502 
2009-11-02 50 51 1,70757018 
2009-11-30 130 131 2,1172713 
2010-01-18 120 121 2,08278537 
2010-02-22 10 11 1,04139269 
2010-03-22 60 61 1,78532984 
2010-03-29 100 101 2,00432137 
2010-04-06 20 21 1,32221929 
2010-04-12 40 41 1,61278386 
2010-04-12 40 41 1,61278386 
2010-04-19 70 71 1,85125835 
2010-04-26 0 1 0 
2010-05-03 20 21 1,32221929 
2010-05-10 0 1 0 
2010-05-17 0 1 0 
2010-05-24 0 1 0 

* värden med ”<”-tecken har satts till 0 
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Bilaga 2: Statistiska parametrar och beräkningar  
 
Tabell 14: Statistiska parametrar, beräknade utifrån statistiken i Bilaga 1. 

Statistiska parametrar för halterna av E. coli i råvattnet 
 Beräknat från logaritmerade värden Anti-logaritmerat Subtraktion med 1 
Medel 1,5847 38,43 37,43 
Median 1,7076 51 50 
Standardavvikelse 
(Stddev) 0,6788 4,77  
 
 
Tabell 15: Statistik som användes vid steg ett i GDP. 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Antal prover 8 6 6 6 9 13 13 
Antal prover med påvisad förekomst  8 6 5 6 8 12 9 
Antal prov med E. coli > 10/100 ml 3 2 1 2 3 5 2 
Andel prov med E. coli > 10/100 ml 37,5 % 33,3 % 16,7 % 33,3 % 33,3 % 38,5 % 15,4 % 
* Statistiken gäller endast fram till 2010-05-24 
 
 
Tabell 16: Kontakttiden. 

kontakttiden 
Del 1: 

Rör till lågreservoar 
Del 2: 

Lågreservoar 
Del 3: 

Rör högzon 
Volym på kontakttanken (V)  37,7 m3 4000 m3 19,2 m3 
Flöde (Q) 1100 m3/h 1100 m3/h 250 m3/h 
Volym på kontakttanken/Flödet (V/Q) 2,06 min 218,18 min 4,62 min 
Hydraulisk faktor (t10/T) 1 0,5 1 
t = (V/Q) × (t10/T)  2,06 min 109,09 min 4,62 min 
 
 
Tabell 17: Uppmätta data 

Datum/ 
klockslag 

Totalt klor före 
lågreservoar (mg/l) 

Fritt klor före 
lågreservoar (mg/l) 

Totalt klor 
utgående (mg/l) 

Fritt klor 
utgående (mg/l) 

Nivå i låg-
reservoar (m)* 

Flöde in i låg-
reservoar 

(m3/timme) 
100709 12:40 0,29 0,03 0,27 0,03 3,04 1410 
100712 08:00 0,31 0,04 0,29 0,04 4,34 1072 
100713 08:30 0,34 0,07 0,31 0,03 4,35 1072 
100714 07:45 0,35 0,06 0,31 0,05 4,12 1065 
100715 09:45 0,34 0,05 0,31 0,03 4,12 900 
100716 09:35 0,34 0,04 0,32 0,03 4,05 1042 
100719 09:50 0,37 0,07 0,34 0,08 4,12 982 
100720 08:30 0,37 0,06 0,32 0,06 4,05 1012 
100722 08:50 0,36 0,1 0,33 0,06 3,97 1028 
100723 08:35 0,4 0,09 0,31 0,02 3,97 1012 
100726 07:45 0,41 0,05 0,33 0,05 3,64 1402 
100727 08:00 0,36 0,05 0,32 0,06 4,18 1050 
100728 08:00 0,4 0,09 0,33 0,05 4,12 1035 
100729 08:00 0,39 0,07 0,34 0,05 4,28 1020 
100730 08:00 0,4 0,07 0,33 0,04 4,23 1005 

Medel  0,0627  0,0453 4,0387 1074 
Kloramin = Totalt klor- fritt klor. Medel: Kloramin före lågreservoar: 0,30 mg/l, kloramin utgående: 0,27 mg/l 
*1 m i lågreservoaren motsvaras av volymen 1000 m3 
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Bilaga 3: Diagram 
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Figur 20: Antalet E. coli/100 ml under vattenreningsprocessen. 
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Figur 21: Antalet koliforma bakterier/100 ml under vattenreningsprocessen. 
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Figur 22: Antalet mikroorganismer/100 ml under vattenreningsprocessen. 
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Figur 22: Histogram över uppmätta halter av E. coli i råvattnet. 
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Bilaga 4: Beräkningar med GDP-modellen 

Fritt klor 
 
Teoretisk beräkning 
TOC 3,7 mg/l 

Cut  0,05 mg/l 

Ci  0,99 mg/l 

k  0,028 mg/(l × min) 
 

För att beräkna Ci-värdet kombinerades 
formlerna för Cut och k-värdet: 

)( tk
iut eCC ×−×=  och  

0,0
010,0

040,0013,0 +
×

−×−×=
TOC

C
CTOCk i

i

 
Detta löstes sedan grafiskt. 
För att beräkna avklingningskonstanten 
användes samma beräkning som ovan: 
 
 
Ct-värdet beräknades enligt  

)1( )( tki e
k

C
Ct ×−−×=  

Praktisk beräkning 
Cin  0,06 mg/l 

Cut  0,05 mg/l 

k   0,003 mg/(l × min) 

Ci  0,06 mg/l 

t

C

C

k in

ut









−

=
ln

 

( )tk
ut

i
e

C
C ×−=  

 

 

 

Ct-värdet beräknades enligt  

  ( )( )tki e
k

C
Ct ×−−×= 1  

 

Kloramin 
Teoretisk beräkning 
TOC 3,7 mg/l 

Cut  0,27 mg/l 

k 0,0002 mg/(l × min) 

Cdos  0,29 mg/l 

( )TOCk +××= − 1103,3 5  

tkCC utdos ×+=  

( )
2

2
t

ktCCt dos ××−×=  

 

Praktisk beräkning 

Cin   0,30 mg/l 

Cut  0,27mg/l 

k  0,0003 mg/(l × min) 

Cdos  0,30 mg/l 

t

CC
k utin −

=  

tkCC utdos ×+=  

( )
2

2
t

ktCCt dos ××−×=  
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Bilaga 5: Tabeller till GDP 
 
Tabell 18: Övervakningens log-kredit. 

GDP-tabell 3.8 Log-kredit för övervakning av råvattenkvaliteten* Bakterier  
Kategori 
för åtgärd    Barriäråtgärd Log-kredit 

             Virus 
Parasiter 

Ökad prov-
tagnings-
 frekvens 

Införande av utvidgad mikrobiologisk analys av 
råvattnet 

Max för kategori:  
0,5 b + 0,5v + 0,5p       

• minst som angivet för riskbaserat provprogram 0,5b + 0,5v + 0,5p 0 0 0 

• minst som angivet för nätkontroll 0,25b + 0,25v + 0,25p 0 0 0 
Summa   0 0 0 

Online-
mätning  
av vatten-
kvaliteten  

Onlinemätning av turbiditet och/eller E. coli  
Max för kategori:  
1b + 1v + 0,75p    

• som underlag för att sätta in andra barriäråtgärder 
än avstängning av råvattentillförseln 0,25b + 0,25v + 0,25p 0 0 0 
• med automatisk avstängning av råvattentillförsel 
från aktuell källa vid överskridning av gränsvärde 1b + 1v + 0,75p 0 0 0 
• med alarm och manuell avstängning av 
råvattentillförseln från aktuell källa vid överskridelse 
av gränsvärde 0,75b + 0,75v + 0,5p 0 0 0 

Onlinemätning av färg 
 Max för kategori:  
1b + 1v + 0,75p    

• med automatisk avstängning av råvattentillförsel 
från aktuell källa vid överskridning av gränsvärde 1b + 1v + 0,75p 0 0 0 
• med alarm och manuell avstängning av 
råvattentillförseln från aktuell källa vid överskridelse 
av gränsvärde 0,75b + 0,75v + 0,5p 0 0 0 

Summa    0 0 0 

*Inom varje kategori av åtgärder kan man maximalt ge det log-kredit som den mest omfattande åtgärden ger  

Totalt maxvärde   1 1 0,75 

Total summa  0 0 0 

Resultat GDP-tabell 3.8   0 0 0 
 
 
Tabell 19: Vattenbehandlingens log-kredit. 

GDP-tabell 3.9 Bestämmelse av log-kredit i vattenbehandlingsanläggning med god   
                           partikelseparation 

Bakterier           
Virus  

Vattenbehandlingsmetod Log-kredit   Parasiter 

Långsamfiltrering (filterhastighet <0,5 m/h)  2 b +2 v + 2 p 2 2 2 

Flockning + sedimentering (ev. flotation) + filtrering 3) 3 b + 3 v + 2,5 p 3 3 2,5 

Summa   5 5 4,5 

1) Gäller också biofilter, jonbytarfilter, marmorfilter och kolfilter     

2) Förutsatt genomsnittlig turbiditet i producerat vatten <0,2 NTU    

3) Förutsatt tillräcklig flockningskemikalie och god övervakning så att turbiditeten i producerat vatten <0,1 NTU 

Totalt maxvärde 3 b + 3 v + 3 p    

Total summa  5 5 4,5 

Överskrider maxvärde  3 3 3 

Resultat GDP-tabell 3.9   3 3 3 
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Tabell 20: Driftövervakningens log-kredit. 

GDP-tabell 3.10 Log-kredit för övervakning av driften av    
                             vattenbehandlingsanläggningen Bakterier  

Kategori för 
åtgärd Övervakning och reaktionsåtgärd Log-kredit 

         Virus 
Parasiter 

Online över-
vakning av 
vattenkvalitet 
med eventuell 
reaktionsåtgärd 
vid över-
skridelse av 
gränsvärde 
  

Online mätning av turbiditet, färg eller annan 
parameter som är till för att övervaka om den 
aktuella åtgärden fungerar som förväntat 

Max för kategori: 
1 b + 1 v + 0,75 p       

• Av råvattenkvalitet - för optimal process-
styrning av vattenbehandlingsanläggningen 0,5 b + 0,5 v + 0,5 p 0 0 0 

• Av dricksvattenkvalitet - med automatisk 
avstängning av råvattentillförsel 1 b + 1 v + 0,75 p 0 0 0 

• Av dricksvattenkvalitet - med alarm och 
manuell korrigering av driftssituationen så att 
normala förhållanden återupprättas vid 
överträdelse av gränsvärde 

0,5 b + 0,5 v + 0,5 p 0,5 0,5 0,5 

Summa    0,5 0,5 0,5 
Kontinuerlig 
övervakning och 
reaktionsåtgärd 
vid förlust av 
ström-
försörjning 

Kontinuerlig mätning och överföring till 
kontrollcentral av data rörande ström-
försörjning till viktiga delar av vattenverket 

Max för kategori: 
0,75 b + 0,75 v + 0,75 p    

• med automatisk start av reservströms-
aggregat vid bortfall av strömförsörjning 0,75 b + 0,75 v + 0,75 p 0,75 0,75 0,75 
• med automatisk avstängning av råvatten-
tillförsel vid bortfall av strömtillförsel  

0,5 b + 0,5 v + 0,5 p 0,5 0,5 0,5 

Summa     1,25 1,25 1,25 

Överskrider maxvärde   0,75 0,75 0,75 

Totalt maxvärde    1 1 0,75 

Total summa  1,25 1,25 1,25 

Överskrider maxvärde  1 1 0,75 

Resultat GDP-tabell 3.10   1 1 0,75 
 
 
 
Tabell 21: Steg 3 i GDP. 

Steg 3, GDP-Figur 3.5 Bestämmelse av krav på slutdesinfektionen  

 Log-kredit Bakterier Virus Parasiter 

Tab. 3.2 Barriärhöjd + 6 6 4 

Tab. 3.8 Källans log-kredit - 0 0 0 

Tab. 3.9, 3.10 Vattenbehandlingens log-kredit* - 4 4 3,75 

*Totalt maxvärde  4,5 4,5 3 

Nödvändig log-reduktion i slutdesinfektionen   2 2 1 
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Tabell 22: Steg 4 i GDP. 

Steg 4 - GDP-tabell 4.7 Åtgärder  % av log-reduktion beräknad från Ct-värdet* 

A) Åtgärd vid kortvarigt doseringsbortfall av kemiskt desinfektionsmedel  

Bakterier  
Virus 

Parasiter  

Bristande åtgärd ger maximalt avdrag på 10 % – 0,65 – 0,15 – 0,01 

1. Automatisk avstängning av all vattenproduktion  
(kräver att det är tillräcklig utjämningskapacitet/buffertvolym i systemet) 10 %    

2. Alarm och automatisk start av reservdoseringsutrustning 5 % 0,32 0,08 0,00 
Summa avdrag:  – 0,32 – 0,08 0,00 

B) Åtgärd för att reducera risken för doseringsbortfall av kemiskt desinfektionsmedel   

Bristande åtgärd ger maximalt avdrag på 15 % – 0,97 – 0,23 – 0,01 

1. Reservströmsaggregat installerat  10 % 0,65 0,15 0,01 

2. Reservdoseringsutrustning för desinfektion installerat 5 % 0,32 0,08 0,00 
3. Utjämningsvolym (placerat efter desinfektionsanläggningen) som kan 

tillfredsställa vattenbehovet när vattenproduktionen stoppas vid doserings-
bortfall (dricksvattentank, högreservoar eller liknande för volym för minst 12 
timmars försörjning) 10 %    

Summa avdrag:  0 0 0 

C) Andra åtgärder     

Bristande åtgärd ger maximalt avdrag på 10 % – 0,65 – 0,15 – 0,01 

1. Tillfredsställande mätutrustning installerat (restklor/restozon) 5 % 0,32 0,08 0,00 

2. Lager med kritisk reservutrustning (klordoseringspumpar, ozonelektroder, 
cirkulationspump, mätelektroder etc.) 5 % 0,32 0,08 0,00 

3. Tillfredsställande rutiner för rengöring, kontroll och kalibrering av sensorer för 
mätning av restklor och restozon (minimum månatlig kontroll/kalibrering) 5 % 0,32 0,08 0,00 

Summa avdrag:  0* 0* 0* 

* Summan av inaktiveringsavdrag inom varje huvudkategori kan inte överstiga maximalt avdrag på grund av 
bristande åtgärd inom huvudkategorin 

Log-reduktion från kloramin  0,50 0,05 0,03 

Log-reduktion från fritt klor  5,97 1,49 0,05 

Summa  6,47 1,54 0,07 

Resultat GDP-tabell 4.7    6,14 1,47 0,07 
 
 



45  

Bilaga 6: Beräkningar till MRA-modellen 
 
Pinf daily    365)inf1(1inf dailyPannualP −−=  
Tabell 23: Omräkning av gränsvärden för annual Pinf till gränsvärden för daily Pinf. 
 Övre gräns  Undre gräns 
Pinf annual (antalet infekterade personer per år) 1/10 000  1/1 000  
Pinf daily (antalet infekterade personer per dag) 2,74/10 000 000  2,74/1 000 000  

Scenarierna  
Tabell 24: Beräkning av indata till Scenario 1. 
Scenario 1 
Personer anslutna till avloppet 5500  
Volym avloppsvatten 180 l/(personer × dygn) ×  5500 personer = 990 000 l/dygn 
Motala Ströms flöde 302 400  m3/timme = 7,26 × 109 l/dygn 
Utspädningsfaktor 7,26 × 109 l/dygn/990 000 l/dygn = 7331 
Transporttid  1,5 timmar = 0,0625 dagar 
 
Tabell 25: Beräkning av indata till Scenario 2. 

Scenario 2 
Översvämmat område 327 ha 
Nederbörd 150 mm 
Volym regn 150 l/m2 
Mängd vatten 4,91 × 108 l 
Utspädning 84 m3/s/2 500 l/s = 33,6 
Mängd spillning producerat per djur 23 kg/dag 
Mängd spillning per 3 mån   23 kg/dag × 90 dagar = 2070 kg 
Antal djur 100 
Patogener E. coli  Rotavirus Cryptosporidium 
Andel smittade djur 1 % 85 % 77 % 
Antal smittade djur 1 85 77 
Halt i spillning (stycken/kg) 1 × 1010  1 × 1013  1,6 × 106  
Antal per 3 mån och djur (stycken) 2 × 1013  2 × 1016  3 × 109 
Totalt antal patogener (stycken) 2 × 1013  2 × 1018  3 × 1011 
Halt i vatten ut i Motala Ström (stycken/l) 42 201,83  3,59 × 109  5 × 102 
Halt i Motala Ström (stycken/l) 1256  1,07 × 108  15,5 
 
Tabell 26: Beräkning av indata till Scenario 3. 

Scenario 3 
Personer anslutna till avloppet 5500  
Volym avloppsvatten 180 l /(personer × dygn) × 5500 personer = 990 000 l/dygn 
Motala Ströms flöde 100 m3/sekund = 8,64 × 109 l/dygn 
Normalt avloppsflöde 3 000 m3/dygn 
Högt avloppsflöde 10 000 m3/dygn 

Utspädningsfaktor 
(7,26 × 109 l/dygn/990 000 l/dygn) ×  
(10 000 m3/dygn/3 000 m3/dygn) = 7331 

Transporttid  1 timme = 0,0417 dagar 
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Bilaga 7: MRA-protokoll  
 

 
Figur 23: Normaldrift med litteraturvärden av Campylobacter. 
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Figur 24: Normaldrift med litteraturvärden av E. coli. 
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Figur 25: Normaldrift med uppmätta halter av E. coli. 
 

 



49  

 
Figur 26: Scenario 1, avloppsutsläpp vid Eksund. 
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Figur 27: Scenario 1, avloppsutsläpp vid Eksund. 
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Figur 28: Scenario två, avloppsutsläpp och översvämning av betesmark i Eksund. 
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Figur 29: Scenario tre, bräddning i Eksund till följd av kraftigt regn. 
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Figur 30: Scenario tre, bräddning i Eksund till följd av kraftigt regn. 
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Bilaga 8: Karta över det undersökta området  
 

 

Figur 30: Karta över det undersökta området med sjön Glan, Motala Ström, Borgs vattenverk, 
                 Eksund och Herrebro utsatta. Kartan är skapad med Google Earth. 
 


