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Sammanfattning 
Abstract 

Water is one of the most basic things in life and is something we come in contact with on a daily basis. To prevent diseases and infections, the 
drinking water is purified, mainly in order to reduce the number of pathogens. The most important groups of microorganisms in water purification 

are bacteria, viruses, and parasites. These groups are very different in many respects and are therefore reduced most efficiently by different 

purification processes. If more knowledge is gained, the waterworks can optimize the purification process. This would lead to a minimization of the 
risk of getting infections caused by consuming the drinking water. In this paper two models are used to describe and evaluate Borg’s waterworks, 

run by Norrköping Vatten AB.  

Good Disinfection Practice (GDP) is the result of a Norwegian project and is based on formulas and tables. First, the raw water quality is determined 
by evaluating the presence of microorganisms and the number of people supplied. Then deductions are made due to security precautions and water 

treatment besides disinfection etc.  Finally the disinfection is determined by calculating the reduction of the added chlorine to gain the  

Ct-value, which is the product of the contact time and concentration. By comparison of the raw water, the deductions and the disinfection, the 
purification process can be evaluated as sufficient or not.  

In Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) the purification process is modelled and concentrations of pathogens in the raw water are 

chosen. The program then calculates the reduction of the pathogens by the purification process. The result is also presented as probability of daily or 
annual infection and DALYs, which makes it possible to compare the risks of waterborne diseases with for example, the risk of traffic accidents. The 

US Environmental Protection Agency and the World Health Organization have determined the limit for the acceptable annual probability of 

infection due to water-related disease to 1/10,000 and 1 µDALYs. The advantage of the QMRA is that once you have modelled your purification 
process a variety of scenarios can be simulated. Unfortunately, it is difficult to estimate the concentrations of pathogens in the raw water and the 

acquired analysis are rarely made. Even literature values can be difficult to find, especially for viruses due to the difficulties in analysing them 

because of their small size.  

Both the models’ results showed that Borg’s waterworks reduction capacity is sufficient for bacteria, but not viruses and parasites. It is however 

difficult to say how accurate this conclusion is. In QMRA only literature values have been used as a basis to determine the risk for viruses and 

parasites. In fact, no parasites have been found when samples have been run on the raw water. But since an overestimation of the risk is to be 

preferred, literature values were used anyway. GDP showed only small shortcomings in the reduction of viruses and parasites and the values 

obtained from QMRA were in the same order of magnitude as the limit of DALYs. Therefore only small measures might be needed to lower the 

microbiological risks. The most important steps in the purification process are slow sand filtration, disinfection with free chlorine and precipitation 
and sedimentation with subsequent filtering. Elimination of the precipitating step results in the greatest risk of infection. 

 In all the scenarios simulated the likelihood of infections caused by bacteria is still acceptable.  The worst-case scenario would be a sewage water 

leak during heavy raining. The rain would cause excrement from cattle to be washed into and contaminate the raw water in addition to the sewage 

contamination. This provides the highest concentration of pathogens in the raw water and therefore also the greatest risk of infection. 
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Sammanfattning 
Vatten är ett livsmedel som vi kommer i kontakt med dagligen. För att inte råka ut för sjuk-

domar och infektioner renas dricksvattnet på vattenverken, främst för att reducera antalet 

patogener, d.v.s. sjukdomsframkallande mikroorganismer. Man brukar prata om tre grupper 

mikroorganismer i vattenrening; bakterier, virus och parasiter. Dessa grupper är vitt skilda i 

många avseenden och reduceras därför olika bra av olika reningssteg. Ju mer kunskap man 

kan få om reningsprocessen, desto bättre kan reningen optimeras. Därmed minimeras riskerna 

för konsumenterna att drabbas av infektioner. I det här arbetet används två modeller för att 

beskriva och utvärdera Borgs vattenverk som drivs av Norrköping Vatten AB.  

Modellen God desinfeksjonspraksis (GDP) är ett resultat av ett norskt projekt och baserar sig 

på formler och tabeller. Först avgörs råvattenkvaliteten genom att vattenverkets storlek och 

förekomst av mikroorganismer bedöms. Därefter görs diverse avdrag för förebyggande 

åtgärder, rening utöver desinfektion m.m. Slutligen bedöms desinfektionsgraden genom att 

det tillsatta klorets avklingning bestäms för beräkning av Ct-värdet; produkten av kontakttiden 

och koncentrationen. Genom att jämföra råvattenkvaliteten med avdragen och desinfektions-

graden kan en bedömning göras om huruvida reningsprocessen är tillräcklig eller inte.  

I Mikrobiologisk riskanalys (MRA) bygger man upp en modell av sitt vattenverk i ett 

program och väljer patogenhalter för råvattnet. Efter det beräknar programmet renings-

processens reduktion, riskerna för daglig respektive årlig sannolikhet för infektion samt 

DALYs, som gör att man kan jämföra risken för vattenburen smitta med exempelvis risken att 

förolyckas i trafiken. Det amerikanska naturvårdsverket och WHO har satt gränsen för den 

acceptabla årliga sannolikheten för infektion på grund av vattenrelaterad sjukdom till  

1/10 000 invånare respektive 1 µDALYs. Fördelen med MRA är att när man väl byggt upp 

sitt vattenverk i programmet kan olika scenarion simuleras genom att patogenhalterna 

varieras. Tyvärr är det svårt att uppskatta patogenhalterna då de provtagningar som skulle 

behövas sällan är gjorda. Även litteraturvärden kan vara svårt att hitta, särskilt för virus som 

är så små att de är svåra att analysera.  

Resultatet av bägge modellerna visade på att Borgs vattenverks reduktionsförmåga är 

tillräcklig med avseende på bakterier, men inte för virus och parasiter. I MRA är det 

emellertid svårt att säga hur korrekt detta påstående är, då endast litteraturvärden kunnat 

användas för de två sistnämnda patogenerna. En del provtagningar har gjorts och då har inga 

parasiter kunnat påvisas i råvattnet, men för att inte underskatta riskerna användes litteratur-

värdena ändå. GDP påvisade inga stora brister i reduceringen av virus och parasiter och i 

MRA låg resultatet i samma storleksordning som gränsen för DALYs. Eventuellt behöver 

alltså inga stora åtgärder vidtas för att minska de mikrobiologiska riskerna. De viktigaste 

stegen i reningsprocessen är långsamfiltrering, desinfektion med fritt klor och fällning och 

sedimentering med efterföljande filtrering. Infektionsrisken blir störst om fällningssteget slås 

ut.  

I samtliga simulerade scenarion låg infektionssannolikheten för bakterier fortfarande på en 

acceptabel nivå. Det värsta scenariot av de modellerade är om avloppsledningen från 

Skärblacka skulle börja läcka samtidigt som det regnar kraftigt. Det skulle leda till att 

förorening från betesmark spolas med ut i Motala Ström där råvattnet hämtas. Detta ger den 

högsta patogenhalten och därmed också den största infektionsrisken. 

 

  



Abstract 
Water is one of the most basic things in life and is something we come in contact with on a 

daily basis. To prevent diseases and infections, the drinking water is purified, mainly in order 

to reduce the number of pathogens. The most important groups of microorganisms in water 

purification are bacteria, viruses, and parasites. These groups are very different in many 

respects and are therefore reduced most efficiently by different purification processes. If more 

knowledge is gained, the waterworks can optimize the purification process. This would lead 

to a minimization of the risk of getting infections caused by consuming the drinking water. In 

this paper two models are used to describe and evaluate Borg’s waterworks, run by 

Norrköping Vatten AB.  

Good Disinfection Practice (GDP) is the result of a Norwegian project and is based on 

formulas and tables. First, the raw water quality is determined by evaluating the presence of 

microorganisms and the number of people supplied. Then deductions are made due to security 

precautions and water treatment besides disinfection etc.  Finally the disinfection is 

determined by calculating the reduction of the added chlorine to gain the Ct-value, which is 

the product of the contact time and concentration. By comparison of the raw water, the 

deductions and the disinfection, the purification process can be evaluated as sufficient or not.  

In Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) the purification process is modelled and 

concentrations of pathogens in the raw water are chosen. The program then calculates the 

reduction of the pathogens by the purification process. The result is also presented as 

probability of daily or annual infection and DALYs, which makes it possible to compare the 

risks of waterborne diseases with for example, the risk of traffic accidents. The US 

Environmental Protection Agency and the World Health Organization have determined the 

limit for the acceptable annual probability of infection due to water-related disease to 

1/10,000 and 1 µDALYs. The advantage of the QMRA is that once you have modelled your 

purification process a variety of scenarios can be simulated. Unfortunately, it is difficult to 

estimate the concentrations of pathogens in the raw water and the acquired analysis are rarely 

made. Even literature values can be difficult to find, especially for viruses due to the 

difficulties in analysing them because of their small size.  

Both the models’ results showed that Borg’s waterworks reduction capacity is sufficient for 

bacteria, but not viruses and parasites. It is however difficult to say how accurate this 

conclusion is. In QMRA only literature values have been used as a basis to determine the risk 

for viruses and parasites. In fact, no parasites have been found when samples have been run 

on the raw water. But since an overestimation of the risk is to be preferred, literature values 

were used anyway. GDP showed only small shortcomings in the reduction of viruses and 

parasites and the values obtained from QMRA were in the same order of magnitude as the 

limit of DALYs. Therefore only small measures might be needed to lower the microbiological 

risks. The most important steps in the purification process are slow sand filtration, 

disinfection with free chlorine and precipitation and sedimentation with subsequent filtering. 

Elimination of the precipitating step results in the greatest risk of infection. 

In all the scenarios simulated the likelihood of infections caused by bacteria is still acceptable.  

The worst-case scenario would be a sewage water leak during heavy raining. The rain would 

cause excrement from cattle to be washed into and contaminate the raw water in addition to 

the sewage contamination. This provides the highest concentration of pathogens in the raw 

water and therefore also the greatest risk of infection.  
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Förord 
Det här examensarbetet har genomförts tillsammans med Nina Andersson. Vi har författat 

varsin rapport men eftersom resultatet är detsamma och en del stycken delvis har skrivits eller 

skissats tillsammans är vissa avsnitt antagligen snarlika. Ett stort tack till Kristofer Dahlberg 

och Mats Kindahl på Norrköping Vatten som försett oss med fakta om de mest spridda saker.  

 

Förkortningar 
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GDP God desinfeksjonspraksis 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points  

MRA Mikrobiologisk riskanalys  

ODP Optimal desinfeksjonspraksis 

QMRA Quantitative Microbial Risk Assessment  

Stddev Standardavvikelse (standard deviation)  

TOC Totalt organiskt kol 

UV Ultraviolett  

VA Vatten och avlopp 
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1 Inledning  

1.1 Syfte 

Vatten är det viktigaste livsmedlet vi har och i Sverige är rent vatten en självklarhet. Därför är 

det viktigt att reningen av vattnet fungerar så att konsumenterna inte riskerar att bli sjuka när 

det dricks. I och med att klimatet förändras riskerar vi i Sverige bl.a. fler översvämningar 

vilket kan medföra större risker för smittspridning när vatten från exempelvis översvämmade 

betesmarker når dricksvattentäkter. Därför är det nu mer aktuellt att utvärdera riskerna med 

till exempel virusspridning som hittills inte är särskilt kartlagda.  

Det här arbetet syftar till att utvärdera vattenreningen på Borgs vattenverk med hjälp av två 

teoretiska modeller. Den första, God desinfeksjonspraksis (GDP), är resultatet från ett norskt 

projekt och är i första hand ett verktyg för att få värden på vilken grad av desinfektion som 

behövs beroende på råvattenkvaliteten. Den andra, Mikrobiologisk riskanalys (MRA), 

använder sig av ett dataprogram där en modell görs av vattenverket för att få en uppfattning 

av vilka delar av vattenreningen som är viktigast samt hur dricksvattenkvaliteten påverkas om 

exempelvis ett steg i reningsprocessen skulle slås ut.  

1.2 Frågeställning 

 Vilka styrkor och svagheter har de olika modellerna? 

 Baserat på råvattenkvaliteten, är vattenreningen tillräcklig idag?  

o Uppfylls kraven från the 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 Escherichia coli (E. coli)/100 ml i råvattnet?  

 Vilka konsekvenser får utslagning av olika barriärer, d.v.s. har rätt styrpunkter 

identifierats och är gränserna i Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

rimliga? 

1.3 Avgränsning 

Modellerna bygger på omfattande indata och provtagningar under en längre tidsperiod, men 

då endast en provserie har gjorts speciellt för detta arbete är underlaget inte helt fullständigt.  

Där information inte kan inhämtas från faktiska förhållanden på vattenverket används istället 

teoretiska värden och litteraturvärden, vilket gör att resultaten blir osäkrare och delvis inte blir 

helt specifika för Borgs vattenverk. 

När arbetet inleddes var det tänkt att även vattenverket i Åby skulle ingå i studien. Eftersom 

Åby har bättre råvatten än Borg, krävs inte lika omfattande rening av vattnet för att uppnå 

dricksvattenkvalitet och därför hade det varit intressant att jämföra Borgs och Åbys vatten-

verk. Tyvärr kunde dock inte tillräckligt mycket data erhållas för Åby för att genomföra detta. 

Då de teoretiska värdena för de båda modellerna stämde dåligt in på Borgs vattenverk, kändes 

det heller inte meningsfullt att använda dessa (se rapportens diskussion för vidare resonemang 

om de teoretiska och estimerade värdena i modellerna).  
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1.4 Metod   

Arbetet är rent teoretiskt och inleds med en omfattande litteraturstudie av vattenrening och 

framför allt av de båda modellerna. Därefter appliceras kunskaperna om förhållandena på 

vattenverket i respektive modell för att åskådliggöra vattenreningen. Sedan görs en 

utvärdering av resultaten och frågeställningen besvaras.  

1.5 Källdiskussion 

Sammantaget har information i så stor utsträckning som möjligt sökts från organisationer som 

Svenskt Vatten och Naturvårdsverket. En högre trovärdighet uppnås då dessa är pålitliga 

källor. Beskrivningar av vattenrening har till stor del hämtats ur rapporter från Svenskt Vatten 

och Norsk Vann. Dessa får anses vara väl initierade även om en del rapporter har ett tiotal år 

på nacken. Självklart har de rapporter som beskriver modellerna haft extra stor betydelse i 

arbetet. Nationalencyklopedin har bidragit med fakta om mikroorganismer. Denna källa är 

troligen pålitlig, om än knapphändig. Tyvärr finns inte tillräckligt många källor att tillgå för 

att kunna tillåta någon egentlig urskiljning i ursprunget till halterna av mikroorganismer. 

2 Bakgrund  
I Sverige kan dricksvattnet komma från ytvatten eller grundvatten [1]. Grundvatten är oftast 

bättre råvatten eftersom det innehåller mindre organiskt material, färre mikroorganismer samt 

är stabilare med avseende på variationer i kvaliteten. Ytvatten är också mer påverkade av 

exempelvis jordbrukets näringsämnen och bekämpningsmedel [2]. Detta medför att ytvatten-

verk som regel kräver mer komplicerade reningsprocesser [1]. Tack vare Sveriges gynn-

samma geologi och klimat, speciellt sand- och grusavlagringarna som finns i exempelvis 

rullstensåsar, har vi mycket och lättillgängligt grundvatten [3]. Tillsammans med det s.k. 

konstgjorda grundvattnet, vilket innebär att vatten från sjö, älv eller å har filtrerats genom en 

grusavlagring, utgör grundvattnet nästan hälften av dricksvattnet i Sverige.  

I sjöar kan skillnader mellan vatten på olika djup uppstå. I det djupare vattnet kan syre-

tillgången vara liten om det finns mycket näring [2]. Temperaturen blir sällan lägre än 4°C, 

eftersom vattnets densitet är som högst då. Undantaget är stora, öppna sjöar där isen kan ha 

svårt att lägga sig om det blåser, vilket gör att kallare vatten kan nå botten. Det ytliga vattnets 

temperatur varierar med årstiderna och då syretillgången är god är den biologiska aktiviteten 

större vid ytan än djupare ner. Gränsen mellan det djupare och ytligare vattnet kallas språng-

skiktet. På hösten och våren blir skillnaden i temperatur över och under språngskiktet mindre. 

Det medför att vattnet blandas om, vilket gör att ytvattenverk har en märkbar förändring i 

råvattenkvalitet vid olika årstider. Temperaturen har stor betydelse för mikroorganismer i 

vatten och därmed även för smittorisken. Generellt ger en högre temperatur en snabbare 

tillväxt, men detta varierar från art till art. Däremot är överlevnaden för mikroorganismer 

längre vid låga temperaturer. Vid varmare temperaturer är konkurrensen från andra 

mikroorganismer dessutom större vilket gör att risken vattenburen smitta ökar vid lägre 

temperaturer.  

Statistiskt sett drabbas 1 av 10 000 svenskar per år av vattenburen sjukdom [1]. Lyckligtvis är 

utbrotten mindre allvarliga än tidigare. Vattenburna sjukdomsutbrott berodde i början på förra 

seklet ofta på användandet av dåligt konstruerade brunnar och obehandlat ytvatten. I och med 

den ökade hygienen har frekvensen av hepatit A och polio sjunkit. I slutet av 1900-talet 

visade statistiken att den vanligaste orsaken till sjukdomsutbrott var bakterien Campylobacter 

(se nedan) men ingen trend över åren kan påvisas. Däremot minskar antalet utbrott där 

orsaken är okänd, vilket är en följd av att bättre analysmetoder har utvecklats. 
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2.1 Mikroorganismer 

En mikroorganism är en encellig organism eller ingår i ett enklare cellaggregat utan cell-

differentiering [4]. Den är mikroskopiskt liten, d.v.s. mindre än en tiondels millimeter och kan 

därför inte ses utan förstoring. Bakterier, encelliga alger, jästsvampar, mikroskopiskt små 

svampar och protozoer räknas till mikroorganismerna. Även virus och parasitiska maskar 

omfattas ibland när man pratar om mikroorganismer. De viktigaste mikroorganismerna i detta 

sammanhang är givetvis de sjukdomsframkallande, d.v.s. bakterier, virus, mikroskopiskt små 

svampar, parasitiska maskar och protozoer. Egentligen är kunskapen om vilka sjukdoms-

framkallande mikroorganismer som finns i svenska vatten ganska liten [1]. Det har gjorts 

några studier men oftast får man nöja sig med slutsatser utifrån sjukdomsutbrott, 

epidemiologiska utbrott eller undersökningar från andra länder. Det går också att använda sig 

av indikatorer eller indikatororganismer, men förekomst av dessa är inte direkt relaterad till 

sjukdomsframkallande mikroorganismer. De kan dock användas som ett mått på förorenings-

graden. Nedan följer en mer ingående beskrivning av vad som karaktäriserar de olika typerna 

av mikroorganismer, med särskild vikt på de organismer som ligger i fokus i vattenrenings-

processen. 

2.1.1 Bakterier 
Bakterier uppträder i stort sett i alla naturliga miljöer, från Antarktis ismassor, varma källor, 

havsbottnar till vattendrag och i sediment flera kilometer under kontinenter och havs- 

bottnar [5]. De är encelliga organismer i mikroskopisk storlek och är avgörande i alla eko-

system, t.ex. i människors hud och tarmar. Sjukdomsframkallande bakterier sprids oftast 

direkt mellan människor och djur eller indirekt genom exempelvis förorenat vatten, livsmedel 

eller via insekter eller främmande föremål. I dagens läge har sjukdomar orsakade av 

sjukdomsframkallande bakterier i välfärdssamhället hämmats mycket genom förbättrad 

sanitet tillsammans med vacciner och läkemedel. Dock förekommer de ännu och nya 

sjukdomsframkallande bakterier upptäcks fortfarande. Därtill blir de tidigare kända 

bakterierna mer aggressiva och kan utveckla antibiotikaresistens. 

2.1.1.1 Koliforma bakterier 
Koliforma bakterier är en grupp bakterier till vilka man räknar många olika arter [6]. De flesta 

arterna är ofarliga för människor men vissa som lever i tarmen på varmblodiga djur är 

sjukdomsframkallande. Eftersom koliforma bakterier är lätta att påvisa i livsmedel och dricks-

vatten använder man dem som en indikator på förorening från avföring [7]. Denna kan bero 

på bristande hygien eller direkt kontakt med avloppsvatten och människor riskerar att 

insjukna. Emellertid behöver inte ett livsmedel eller dricksvatten vara förorenat bara för att 

koliformer kan påvisas eftersom alla inte förekommer i tarmen. För att bevisa fekal förorening 

letar man därför efter bakterien Escherichia coli (E. coli) som endast lever i tarmen hos djur 

och människor. E. coli är livsnödvändig för oss människor eftersom den producerar vitamin K 

och ger vanligtvis inte upphov till sjukdom [8]. Dock bildar vissa stammar, exempelvis 

enterohemorragiska Escherichia coli (EHEC), gifter som orsakar koleraliknande diarré eller 

dysenteri om man saknar immunitet, vilket ofta är fallet för turister. E. coli är upphov till en 

stor del av småbarnsdiarréerna som är allvarliga speciellt i utvecklingsländerna.  
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2.1.1.2 Campylobacter  
Campylobacter är en sorts bakterie som förekommer i tarmen hos olika djur, vanligast hos 

fåglar [9]. Flera arter Campylobacter är sjukdomsframkallande både för djur och människor 

och vanligaste smittkällan för människor är rå eller otillräckligt tillagad kyckling [9,10]. Det 

krävs en låg halt för att orsaka sjukdom, jämfört med exempelvis Salmonella och E. coli. En 

infektion orsakad av Campylobacter klassas som allmänfarlig och måste anmälas. 

Campylobacter påträffas i alla typer av vatten och har god överlevnadsförmåga, speciellt i 

vatten med mycket organiskt material och låg temperatur, men kan inte växa i det [9]. 

2.1.1.3 Salmonella 
Salmonella är den bakterie som orsakar en av de vanligaste livsmedelsburna infektionerna 

med utbredning över hela världen [11]. Smittokällan är ofta kött, ägg, mjölk och kryddor som 

inte tillagats tillräckligt eller på annat sätt undergått bakteriedödning. Salmonella kan även 

överföras genom avföringsförorenat vatten eller genom grönsaker som bevattnats med 

förorenat vatten. De flesta arterna av Salmonella är farliga för människor och många ger 

upphov till blodiga diarréer. Genom förbättrade vattenreningsmetoder har man i stora delar av 

världen lyckats utrota tyfoidfeber som orsakas av en Salmonella-art och som tidigare var den 

vanligaste vattenburna sjukdomen [9]. Dock sker fortfarande utbrott vid stora störningar, t.ex. 

översvämningar. Andra utbrott orsakade av mindre farliga Salmonella-varianter i vattnet 

förekommer med regelbundenhet och står för majoriteten av vattenburna sjukdomsutbrott i 

USA. Behandlat avloppsvatten utgör normalt ingen större risk då avskiljningen är 90 % och 

en relativt hög halt krävs för att orsaka infektion. Men det finns en större risk för utbrott under 

säsonger med varma perioder eftersom Salmonella trivs bättre när det är varmt.  

2.1.2 Virus 
Frågan huruvida virus är levande eller inte kan debatteras då de inte har någon egen 

ämnesomsättning [12]. De behöver en värdcell för att kunna föröka sig eftersom de utanför 

värdcellen endast är komplex av arvsmassa inneslutna i membran. Viruset utnyttjar 

värdcellens egen ämnesomsättning för att bilda de beståndsdelar som krävs för att bilda nya 

viruspartiklar. Infektionen av en cell kan ge olika scenarion; viruset kan föröka sig och 

förstöra värdcellen och därmed frisätta nya viruspartiklarna. Den kan också ske genom att 

viruset förökar sig medan värdcellen fortsätter leva och utsöndrar nya viruspartiklar. Viruset 

kan påverka värdcellens tillväxtreglering genom ofullständig förökning och ge upphov till 

cancer.  I det sista scenariot lever värdcellen vidare som förut medan viruset ligger vilande 

och kan när som helst påbörja förökningen som leder till värdcellens död. 

Virus kan använda alla levande organismer som värdceller, d.v.s. alla typer av celler kan 

infekteras [9]. Flera olika sorters virus finns i vatten, exempelvis rotavirus, norovirus och 

adenovirus. Just dessa används i MRA-modellen och beskrivs därför närmare nedan. På grund 

av att viruspartiklar är väldigt små, 20–300 nm, är det svårt att mäta halterna i vatten, vilket 

gör riskbedömningen problematisk [9,12]. För att späda på problematiken ytterligare är även 

en del av virustyperna mycket motståndskraftiga mot desinfektion, de flesta mot klor men en 

del, exempelvis adenovirus, även mot ultraviolett (UV) ljus [9]. Eftersom det idag inte finns 

några standardiserade metoder för att analysera virus, finns inga krav på hur höga halter virus 

som får finnas kvar efter avloppsrening och inte heller krav på inaktivering. 
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2.1.2.1 Rotavirus 
Rotavirus kan infektera både människor och djur och förekommer över hela världen [13]. 

Viruset orsakar mag- och tarmbesvär och är det viktigaste upphovet till diarré hos småbarn. 

Denna kan medföra allvarlig sjukdom som följd av vätskebristen som uppkommer. Rotavirus 

är mycket smittsamt, överlever länge i vatten och har påträffats i både ytvatten och grund-

vatten [9]. Det är även vanligt förekommande i orenat avloppsvatten och överlever avlopps-

reningens sekundära steg men är känsligt mot fritt klor, ozon och UV-ljus. 

2.1.2.2 Adenovirus 
Det finns flera olika sorter adenovirus och det kan ge olika sjukdomar, exempelvis mag- och 

tarmbesvär och ögoninfektioner [9]. Smitta mellan arter kan inte ske, människor kan alltså 

inte smittas av djur. I dricksvatten är förekomsten låg även om det påvisats i många ytvatten, 

merparten dock av varianter som inte kan smitta människor. Det är trots detta intressant att 

studera viruset eftersom det förekommer i höga halter i primärslammet i reningsverk för 

avloppsvatten. Adenovirus kan överleva extrema miljöer men motståndskraftigheten mot 

desinfektion skiljer sig stort hos olika varianter av viruset. 

2.1.2.3 Norovirus  
Detta virus är orsaken till vinterkräksjukan som är den i Sverige vanligaste magsjukan 

orsakad av mikroorganismer med sina 100 000-200 000 fall/år [14]. Smitta kan ske via 

livsmedel, från person till person och via dricksvattnet [9]. Viruset är mycket litet och svår-

analyserat men är förmodligen vanligt förekommande i vattentäkter och motståndskraftigt 

mot pH, klor, klordioxid och temperatur. 

2.1.3 Parasiter   
Protozoer, som också benämns urdjur, är encelliga organismer av spridda karaktärer; de kan 

vara parasitiska eller frilevande och vara av väldigt varierande storlek [9,15]. För att inte 

orsaka förvirring benämns gruppen parasiter i resten av rapporten. Spridningen sker ofta 

genom s.k. cystor, vilket är en sorts ägg- eller sporstadium, som är mycket tåliga [9]. 

Eftersom olika arter av parasiter kan skilja sig mycket från varandra varierar även 

sjukdomarna som orsakas av dem [16].   

2.1.3.1 Giardia  
Denna parasit kan smitta via livsmedel, vatten eller mellan människor och orsakar diarré [17]. 

Infektioner sker över hela världen, framför allt i mindre vattenverk och distributions- 

system [9]. Överlevnaden är lång i kallt vatten och områden med just kallt vatten har haft de 

flesta utbrotten. Cystorna är tåliga mot desinfektion och dör inte av enbart klorering.  

2.1.3.2 Cryptosporidium  
Parasiten Cryptosporidium sprids från person till person, men smitta kan även ske via livs-

medel och vatten [9]. Cystorna finns i alla typer av vatten i hela världen och dess tjocka 

väggar gör att de kan stå emot kyla bra. Detta gör att de kan överleva även i de kalla nordiska 

vattnen, vilket tidigare varit orsak till oenighet. Man har genom studier kunnat påvisa ett 

samband mellan närvaro av Cryptosporidium och turbiditeten, d.v.s. vattnets grumlighet [18]. 

Endast en låg turbiditet är dock ingen garanti för att vattnet inte innehåller några 

Cryptosporidium. Symptom på infektion är diarré och nedsatt allmäntillstånd och kan vara 

farligt för små barn, äldre och personer med försvagat immunförsvar [19]. I USA har reglerna 

skärpts efter ett utbrott i Milwaukee 1993 där 400 000 personer blev sjuka när smittan spreds 

via dricksvattnet [9]. I Sverige har endast ett fall upptäckts där utbrott orsakats av smitt-

spridning via dricksvattnet [19].  
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2.2 Vattenrening 

2.2.1 Kemisk fällning  
I Sverige innehåller de flesta ytvattnen partiklar av olika slag som gör vattnet brunfärgat och 

grumligt [20]. Eftersom många av dessa partiklar är mycket små använder man kemisk 

fällning för att koagulera dem och därmed bilda flockar som är lättare att avlägsna. Den 

vanligaste koagulanten är aluminiumsulfat vars uppgift är att neutralisera den negativa 

laddningen hos partiklarna i vattnet. Partiklarnas laddning är beroende av pH-värdet och 

därför är kontroll av pH viktigt under flockbildningen. Omrörning under flockningen är 

önskvärt eftersom det underlättar för partiklarna att komma i kontakt med varandra och bilda 

större flockar.  För ännu effektivare flockning kan en s.k. hjälpkoagulant tillsättas för att 

utjämna laddningar vilket gör att partiklarna slår sig samman fortare. Hjälpkoagulanten gör 

även att det optimala pH-intervallet för flockningen breddas, vilket har särskild betydelse för 

mjuka vatten med låg alkalinitet där intervallet ofta är snävt. Innan vattnet når flocknings-

kamrarna justerats pH och koagulanten tillsätts. Inblandningen ska ske snabbt men 

flockningskamrarnas omrörare får inte ha för hög hastighet eftersom flockarna då slås sönder. 

Efter flockningskamrarna följer sedimentering för att avskilja flockarna från vattnet. 

Sedimentering innebär att man låter partiklar sjunka till botten och för att de ska göra det 

relativt snabbt krävs att flockarna inte är för små eller har för låg densitet. Sedimenterings-

bassängerna har ofta flera våningar för att på så sätt öka effekten. 

Ett alternativ till sedimentering är flotation, där man får flockarna att flyta upp till ytan istället 

för att låta dem sjunka till botten [20]. Detta sker genom att mycket små luftbubblor bubblas 

upp genom vattnet och fäster vid flockar och partiklar och får dem att följa med upp till ytan 

där de sedan avskummas. Denna metod kan vara bättre än sedimentering i de fall där man har 

mycket lätta partiklar, eftersom luftbubblorna stiger med högre hastighet än den partiklarna 

skulle sjunkit med. Det finns en variant av flotation med snabbfilter som kallas flotationsfilter, 

där man har ett sandfilter under flotationsbassängen. Detta gör att man kan eliminera det 

tunga slammet och restflockarna vid filterspolningen.  

Robustheten hos den kemiska fällningen i egenskap av mikrobiologisk barriär har  

ifrågasatts [21]. Processens barriärverkan påverkas av halterna av humusämnen och partiklar, 

vilka kan stiga markant vid kraftig nederbörd. Detta är farligt eftersom störningarna uppstår 

samtidigt som det är stor risk för att råvattnet förorenas vid exempelvis avrinning från 

betesmarker eller bräddning av avloppsledningar. 

2.2.2 Filtrering 
Filter kan användas till att avskilja många olika ämnen och därför är variationen bland filter-

material stor [20]. Det finns i huvudsak två sorters filter; snabbfilter och långsamfilter, där 

den stora skillnaden är hur mycket vatten som passerar per tidsenhet och area. Fysikaliska 

filter är snabbfilter, oftast med sand som filtermaterial. Sandfiltret fungerar dels som en sil 

men kan också avskilja mycket mindre partiklar genom adsorption och sedimentation. På 

senare tid har nya material utvecklats och numera kan olika sorters membran användas i 

filtreringen [21]. Försök har visat att organiskt material, färg och mikroorganismer kan 

avskiljas med membranfiltrering. Kemiska filter påverkar vattnets egenskaper och kan 

exempelvis användas för att höja pH, reducera järn och mangan eller minska halten av vissa 

joner [20]. Adsorptionsfilter har aktivt kol som filtermaterial och används för att reducera 

organiska föreningar samt lukt och färg i vattnet. Biologiska filter använder sand som 

filtermaterial men med mindre storlek på sandkornen än i snabbfiltren. I långsamfiltren bryts 

organiskt material ned vilket gör att färg och lukt reduceras. Även järn- och manganhalterna 

kan minskas men den stora fördelen med långsamfilter är avskiljningen av mikroorganismer. 
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2.2.3 Desinfektion  
I Sverige och Norge har desinfektion, d.v.s. inaktivering av mikroorganismer, varit den 

viktigaste åtgärden för att förebygga sjukdom orsakad av mikroorganismer i dricksvatten [22].  

Vid desinfektionen i vattenverk är de vanligaste metoderna klorering, ozonering och UV-

bestrålning. För att bedöma hur effektivt desinfektionsmedlet är mot en viss mikroorganism 

använder man s.k. Ct-värden, vilket är produkten av koncentrationen (C) och kontakttiden (t). 

Ett svagare desinfektionsmedel kräver ett högre Ct-värde för att uppnå samma inaktiverings-

grad som ett starkare desinfektionsmedel. Vid UV-bestrålning används intensiteten istället för 

koncentrationen, för att erhålla ett mått på den s.k. UV-dosen. 

I beräkningen av Ct-värdet kan kontakttiden behöva justeras, beroende på hur bra 

omblandningen i vattnet är [22]. I en stor bassäng kan skillnader i desinfektionsmedlets 

koncentration uppkomma i olika delar av bassängen. Dessutom kan vattnet i vissa delar stå 

stilla medan det i andra delar färdas fortare, vilket gör att kontakttiden blir kortare och risken 

att mikroorganismer överlever desinfektionen ökar. För att kompensera för detta kan man 

använda en s.k. hydraulisk faktor i beräkningen av kontakttiden vilken tar hänsyn till 

omblandningen. 

2.2.3.1 Klorering  
Traditionellt har klorering varit den vanligaste desinfektionsmetoden [22]. Desinfektionen 

med klor sker i flera olika former, antingen i form av klordioxid, fritt aktivt klor eller bundet 

aktivt klor [23]. Klordioxid har en god desinfektionseffekt och bildar inga biprodukter som 

ger smak och lukt eller är cancerogena. Däremot bryts klordioxid snabbt ner vilket gör att 

man inte får någon långvarig effekt. Fritt aktivt klor är en benämning på vattnets innehåll av 

löst klor, underklorsyrlighet (HOCl) och hypokloritjoner (ClO
-
) vilka står i jämvikt med 

varandra. Vilken form som dominerar beror på vattnets pH-värde. När klorgas tillsätts sker 

reaktion (1) varefter den bildade underklorsyrligheten kan dissociera enligt reaktion (2) och 

bilda hypokloritjoner.  

                                                       
                                                                      

Klorgas förekommer aldrig löst i reningsprocessen då det endast existerar vid låga pH- 

värden [23]. Vid neutrala pH-värden finns allt klor i form av underklorsyrlighet och vid höga 

pH-värden i form av hypokloritjoner. Detta gör att man måste ha pH under kontroll eftersom 

underklorsyrlighet är ett mycket effektivare desinfektionsmedel än hypokloritjonen. Då pH 

oftast hålls över 7,5 av hänsyn till korrosion, förekommer klor normalt mest som den mindre 

desinficerande hypokloritjonen [9].  

När fritt klor tillsätts i desinfektionen sker omedelbart en snabb förbrukning av en del av 

kloret till följd av att klor även är ett oxidationsmedel [22]. Efter denna reducering av 

klorhalten sker avklingningen av kloret långsammare. Detta behöver därför tas med i 

beräkningen för att få en så exakt uppskattning av Ct-värdet som möjligt. En schematisk bild 

över fritt klors avklingning ses i figur 1.  



9 

 

 

Figur 1. Avklingningen av fritt klor [22]. 

Om klor kommer i kontakt med kvävehaltiga organiska föreningar, ammoniak eller 

ammoniumjoner bildas kloraminer [23]. Även kloraminer har en desinficerande effekt och 

används vid vattenrening. Beroende på vid vilket pH reaktionen sker samt halten fritt klor och 

ammonium kan olika kloraminer bildas. Då reaktionerna sker vid pH över 8,5 bildas mest 

monokloramin, vilket är den önskade kloraminen. Tillsammans benämns alla kloraminer 

bundet aktivt klor, desinfektionseffekten av fritt aktivt klor är dock mycket större. Fördelen 

med kloramin är att det kan användas för att förebygga tillväxt av mikroorganismer ute i 

ledningsnätet eftersom avklingningen är långsammare än för fritt klor [22]. Dessutom saknar 

kloramin den snabba förbrukningen som sker direkt vid tillsats av fritt klor. Avklingningen 

för kloramin ses i den schematiska bilden i figur 2.  

 

Figur 2. Avklingningen av kloramin [22]. 

Sammanlagt brukar fritt och bundet aktivt klor kallas totalt aktivt klor. Vid desinfektion med 

klorering kan skadliga biprodukter, som trihalometaner, bildas [25]. Om halten naturligt 

organiskt material och klordosen är hög ökar risken att de oönskade biprodukterna bildas, 

men om kloramin används istället för klor minskar den. 
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2.2.3.2 Ozonering 
Ozon kan användas i desinfektion av dricksvatten då det inaktiverar mikroorganismer 

effektivare än klor, vilket kan vara användbart för vatten med höga halter av parasiter [22,23].  

Ozon är starkt oxiderande och kan därför även nyttjas för att minska halten organiskt material, 

lukt, färg och smak. Om vattnet innehåller bromid kan ozoneringen generera den oönskade 

biprodukten bromat, som kan vara hälsovådligt [22]. 

2.2.3.3 UV-bestrålning 
Den bakteriedödande effekten hos UV-ljus beror på att detta orsakar en fotokemisk reaktion i 

DNA vilket gör att detta skadas [23]. Det leder i sin tur till att bakteriens celldelning och 

näringsupptag påverkas och på så vis inaktiveras bakterien. UV-bestrålning är mycket 

effektivt mot parasiter, vilket gör att intresset ökar för denna metod [22]. Desinfektions-

förmågan påverkas av många saker; t.ex. beläggningar på lamporna och vattnets färg och 

grumlighet. Nackdelen med denna metod är att den inte ger någon desinficerande effekt ute i 

ledningsnätet, men å andra sidan bildas inga farliga biprodukter av den [23]. 

2.3 Regler och lagar  

Dricksvatten är ett livsmedel och produktionen och kvaliteten på produkten är därmed 

reglerad av omfattande lagar [26]. Då dricksvattnet ska vara rent och hälsosamt krävs att det 

inte innehåller för höga halter av mikroorganismer eller ämnen som är skadliga för 

människor. Det åligger den som producerar och distribuerar dricksvattnet att göra analyser för 

att kontrollera att de faktiska halterna inte överskrider gränsvärdena. Det är många 

myndigheter som är inblandade i lagstiftningen rörande olika delar av dricksvatten-

produktionen [27]. Den viktigaste är Livsmedelsverket som har det centrala tillsynsansvaret 

för dricksvattenanläggningar, medan exempelvis Naturvårdsverket har hand om 

vattenskyddet. 

För att skydda vattentäkter som används för dricksvattenproduktion kan kommunen eller 

länsstyrelsen införa vattenskyddsområden för mark- eller vattenområden [28]. Detta regleras i 

miljöbalken och kan innebära förbud mot bl.a. hantering av petroleumprodukter och 

kemikalier, gödselprodukter och båttrafik. 

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter ska dricksvattenberedningen vara försedd med 

nödvändigt antal säkerhetsbarriärer för att motverka mikrobiologisk förorening [26]. En 

säkerhetsbarriär kan bygga på två principer; avskiljning eller inaktivering [29]. Exempel på 

avskiljning kan vara fällning eller filtrering medan inaktivering innebär desinfektion. När ett 

vattenverk kräver flera barriärer är det önskvärt att barriärerna är av båda slagen för att få så 

effektivt skydd som möjligt. Då kloramin kräver lång kontakttid p.g.a. sin låga desinfektions-

förmåga betecknas inte desinfektion med detta som en säkerhetsbarriär av Livsmedels- 

verket [1]. Däremot kan det användas som sekundär desinfektion, d.v.s. förebygga 

mikrobiologisk tillväxt i ledningsnätet. I Sverige har, av tradition, kloramin räknats som 

säkerhetsbarriär likvärt med desinfektion med klor vilket medfört att många vattenverk 

formellt inte har någon säkerhetsbarriär med inaktivering.  

Då man pratar om hur effektiv desinfektionen är brukar man använda logaritmiska termer 

(log-reduktion). En inaktivering på 99 % av mikroorganismer är likvärdig med ett värde på  

2 i log-reduktion [29]. Enligt GDP ska en säkerhetsbarriär ha en inaktivering av bakterier och 

virus med 3-log (99,9 %) och parasiter med 2-log [22]. Log-reduktionen för desinfektionen 

kan beräknas utifrån Ct-värdet och temperaturen och om fritt klor används tas hänsyn även till 

pH.   
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2.4 Norrköping Vatten AB 

Aktiebolaget Norrköping Vatten ägs av Norrköpings kommun och förser kommunens 

invånare med dricksvatten och renar avloppsvattnet [30]. Företaget äger och sköter vatten- 

och reningsverken, ledningsnäten och vattenreservoarerna. Provtagningarna för kontroll av 

vattenkvaliteten sköts av företagets eget ackrediterade laboratorium. 

2.4.1 Borgs vattenverk 
Borgs vattenverk ligger vid Motala Ström och hämtar sitt vatten därifrån [31]. Vattnet i 

Motala Ström kommer från sjön Glan som ligger ca 3 km uppströms från vattenverket. För 

närvarande finns inget skyddsområde runt Glan, men ett sådant håller på att arbetas fram. 

Borgs vattenverk försörjer ca 100 000 personer med vatten [32]. 

På väg in i vattenverket grovrensas vattnet genom ett intagsgaller [33]. För att höja 

alkaliniteten (motståndskraftigheten mot försurning) och hårdheten på vattnet tillsätts 

koldioxid och därefter koagulanten aluminiumsulfat [33,34]. Vattnet leds in i sex parallella 

flockningssystem som följs av två olika sorter sedimenteringsbassänger, tre av varje [33]. 

Efter detta filtreras vattnet i 12 snabbfilter med aktivt kol för att sedan, efter en pH-justering, 

ledas till 9 stycken långsamfilter med filterbädd av sand. När vattnet gått igenom föregående 

steg alkaliseras det igen och sedan tillsätts ammoniumsulfat och natriumhypoklorit. Detta 

bildar kloramin men fortfarande med en viss halt fritt klor.  

Reningsprocessen ger sammanlagt tre säkerhetsbarriärer; kemisk fällning med filtrering, 

långsamfiltrering och klorering med hypoklorit [33]. I figur 3 ges hela processchemat för 

Borgs vattenverk. 

Figur 3. Processchema för Borgs vattenverk [33]. 
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3 Metoder 

3.1 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP, innebär att en kartläggning av en 

verksamhet genomförs med syfte att identifiera kritiska styrpunkter i en produktion [21,35]. 

Målet med detta är att förebygga och hitta fel och störningar så tidigt som möjligt för att 

kunna åtgärda dessa innan produkten når kunden. I Borgs HACCP ingår bl.a. fällningssteget, 

långsamfiltret och kloreringen [36]. 

3.2 God desinfeksjonspraksis (GDP)  

Projektet Optimal desinfeksjonspraksis (ODP) från intresseorganisationen Norsk Vann 

resulterade i en rapport som väckte intresse hos både norska och svenska dricksvatten-

producenter [22,37]. Detta gjorde att en uppföljning genomfördes i samarbete mellan Norsk 

Vann och Svenskt Vatten vilket ledde fram till rapporten Veiledning til bestemmelse av god 

desinfeksjonspraksis [22]. Denna vägledning innehåller beräkningar och hjälpmedel för att 

kunna säkerställa att ett vattenverk har tillräcklig rening. I GDP görs utvärderingen av 

vattenverket genom beräkningar och ett sorts poängsystem med avseende på vilka resurser 

vattenverket besitter. 

Steg 1 i modellen är att definiera sin råvattenkvalitet [22]. Denna skall bygga på en 

omfattande provtagning av mikroorganismer för att bli så precis som möjligt. Baserat på det, 

samt vattenverkets storlek, bestäms sedan vilken vattenrening som krävs i form av log-

reduktion.  

Därefter ges avdrag i steg 2 utifrån förebyggande åtgärder kring vattendraget och reningssteg i 

vattenreningsprocessen utöver desinfektionen [22]. Detta utförs genom att flera tabeller fylls i 

angående övervakning av råvattenkvalitet och av driften av vattenbehandlingsanläggningen. 

Dessa åtgärder summeras och dras ifrån log-reduktionen för råvattnet i steg 3. Detta resulterar 

i den nödvändiga log-reduktionen för desinfektionssteget.  

Sedan följer steg 4 där beräkningar av Ct-värdet ger vattenverkets faktiska log-reduktion i 

desinfektionen [22]. Eftersom Borgs vattenverk använder sig av klorering, beskrivs dessa 

beräkningar lite mer ingående här. För att beräkna Ct-värdet krävs information om hur fort 

avklingningen av kloret sker. Denna kan beräknas både praktiskt och teoretiskt, beroende på 

tillgången av uppmätta klorhalter. Om inga halter finns tillgängliga får man förlita sig på de 

teoretiska beräkningarna som enbart baserar sig på vattnets innehåll av organiskt material. Att 

det organiska materialet används i beräkningen beror på att förbrukningen av klor sker 

snabbare i vatten med stort organiskt innehåll. I de praktiska beräkningarna används helt 

enkelt uppmätta skillnader i klorhalter i ett känt tidsintervall.  

Steg 5 innebär subtraktion mellan det nödvändiga och faktiska värdet (steg 3 och 4) och avgör 

sedan ifall desinfektionen är tillräcklig för att ge en tillfredsställande dricksvattenrening [22]. 

En översikt över stegen i GDP ses i figur 4. 
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Figur 4. Översikt över GDP [22]. 
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3.3 Mikrobiologisk riskanalys (MRA) 

Kvantitativ mikrobiologisk riskanalys (QMRA) är, liksom HACCP, ett förebyggande sätt att 

arbeta [9]. Målet är att erhålla en mer exakt beräknad riskbedömning genom att använda 

statistiska metoder istället för uppskattningar från experter. Med denna metod eftersträvas en 

bättre skattning av de faktiska riskerna. 

MRA är en modell som tagits fram för riskanalys inom dricksvattenrening [9]. En rapport från 

projektet som ledde fram till modellen har getts ut av Svenskt Vatten AB, vilket är ett service-

bolag till branschorganisationen Svenskt Vatten som företräder vatten- och avlopps- (VA) 

verken och bolagen i Sverige [9,38,39]. Modellen är avsedd för svenska ytvattenverk och är 

tänkt att ge en bedömning av hur väl vattnet renas i ett vattenverk [9]. I modellen (version 28 

januari 2010), som används i programmet Analytica (version 4.2.3.7, 2 februari 2010), bygger 

man upp sin reningsprocess och kan då själv välja scenarion, då exempelvis ett reningssteg 

fallerat eller råvattenkvaliteten blivit sämre. Resultatet från en körning av programmet 

presenteras på 4 olika sätt; som log-reduktion för processen, daglig och årlig infektions-

sannolikhet och som Disability Adjusted Life Years (DALYs). Det sistnämnda är en slags 

viktning av hälsobördan som tar hänsyn till hur lång och allvarlig nedsättningen av hälsan är 

samt antalet levnadsår som går förlorade [1]. Detta möjliggör jämförelse mellan risker av helt 

olika slag; t.ex. risken för vattenburen smitta och risker i trafiken [9].  

Gränsen för den vattenrelaterade sjukdomsrisken har WHO satt till 1 µDALYs och det 

amerikanska naturvårdsverket 1/10 000 infekterade personer/år [9]. Den senare gränsen menar 

vissa är överdriven och att en risk på 1/1 000 är acceptabel. Det bör anmärkas att gränsen för 

DALYs gäller den totala risken, d.v.s. alla mikroorganismer tillsammans samt även de risker 

som gifter och dylikt medför. Det kan uppskattas att en patogen bidrar med 10 % till den 

totala risken, stämmer detta ger det en gräns på 0,1 µDALYs per patogen.  

Modellen kräver relativt omfattande data från vattenverket som ska studeras [9]. Ifall data-

materialet inte är komplett, kan man använda sig av i modellen redan inlagda litteraturvärden. 

Då kvaliteten på indata styr hur bra resultaten blir garanteras inga absoluta värden. Däremot 

kan olika scenarion jämföras med varandra utan problem för att se hur stor påverkan på 

dricksvattnet dessa ger. 

Det första steget i modellen är att välja indikatororganismer; en för bakterier, en för virus och 

en för parasiter [9]. Bakterierna som kan användas i MRA är Campylobacter, Salmonella och  

E. coli 0157, virussorterna är adenovirus, rotavirus och norovirus och parasiterna är 

Cryptosporidium och Giarda. Därefter definieras råvattenkvaliteten genom att halter för var 

och en av de valda mikroorganismerna matas in. Sedan bygger man upp vattenverkets 

reningsprocess steg för steg. I varje steg väljs vilken typ av rening man har, t.ex. filtrering 

eller desinfektion, och hur effektiv reningen är. Det är möjligt att ange manuellt hur stor 

avskiljningsgraden är i de enskilda stegen, men information angående detta finns inte alltid 

tillgänglig. Därför har modellen också förvalda värden för avskiljningen. Om data rörande 

perioder där reningen inte fungerat optimalt finns att tillgå kan även detta matas in i modellen. 

I desinfektionssteget kan uppmätta klorhalter användas för att beräkna avklingningen av 

kloret, men även här kan fördefinierade värden användas. Som avslutning anges exponering, 

d.v.s. hur mycket vatten en person i området konsumerar, och sedan kan resultatet beräknas. 

Hela förstasidan kan ses i figur 5, vilken också ger en bra överblick över de olika stegen. 
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Figur 5. Förstasidan i MRA-modellen [9]. 
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4 Utförande  

4.1 GDP 

När råvattnets kvalitet i form av log-reduktion bestämts, gjordes avdrag för diverse före-

byggande åtgärder och rening utöver desinfektionen. Därefter beräknades Ct-värdet. För att 

beräkna kontakttider användes data om volymer och flöden som tillhandahölls av  

Norrköping Vatten. Dessutom tillämpades en hydraulisk faktor enligt modellen för att 

kompensera att flödet inte var optimalt. En viktig del i beräkningen var avklingnings-

konstanten som beskriver hur fort kloret förbrukas. Det fanns flera formler för detta att tillgå i 

vägledningen och det gjordes två uträkningar för att undersöka om resultaten skilde sig åt. 

Den teoretiska beräkningen använde sig endast av totalt organiskt kol (TOC) för att bestämma 

avklingningshastigheten medan den praktiska använde sig av klorhalter uppmätta vid olika 

punkter i processen. Utifrån dessa erhölls därför också två Ct-värden för både fritt klor och 

kloramin. Sedan beräknades desinfektionens log-reduktion, både praktiskt och teoretiskt. Den 

praktiska log-reduktionen användes sedan i de fortsatta beräkningarna för att fastställa 

huruvida desinfektionen var tillräcklig i förhållande till råvattenkvaliteten och övriga åtgärder.  

4.2 MRA 

För den första simuleringen som utfördes, användes litteraturvärden för de patogener som 

kunde ge resultat i form av DALYs (Campylobacter, rotavirus och Cryptosporidium). Sedan 

genomfördes en simulering med E. coli istället för Campylobacter för att kunna jämföra 

resultaten från normaldriften med uppmätta värden, eftersom inga uppmätta halter för 

Campylobacter fanns att tillgå. Parasiter har inte kunnat påvisas i Smittskyddsinstitutets 

undersökningar av Borgs råvatten så dessa halter antogs vara noll i simuleringen med egna 

värden. Halterna för normaldriften med litteraturvärdena hämtades från manualen till MRA-

modellen. Därefter modellerades de olika reningsstegen, med hjälp av fakta från drift-

handboken över vattenverket, uppmätta värden och beräkningar från GDP. Fällningssteget 

med efterföljande snabbfiltrering och långsamfiltreringen baserades på driftmanualen. I 

kloreringen erhölls avklingningskonstanten genom att samma uppmätta klorhalter som 

användes i GDP matades in. I MRA finns även ett estimerat värde på avklingningskonstanten 

som kan användas då inga uppmätta klorhalter finns. Denna konstant antecknades och 

brukades i en körning i jämförelsesyfte. Den initiella klorhalten hämtades ur beräkningarna i 

GDP och likaså kontakttiderna.  

Förutom variationer i vattenkvaliteten kan driften av vattenverket skapa olika scenarion. Olika 

steg i reningen kan delvis eller helt slås ut. Filtren kan bli igensatta, kemikalier kan doseras fel 

eller mätutrustning som styr dosering kan ge felaktiga värden för att nämna några saker som 

kan gå fel. För att få en uppfattning om de olika processtegens barriäreffekter och betydelse 

för normaldriften gjordes simuleringar där ett reningssteg i taget uteslöts. 

Man kan tänka sig många olika scenarion där vattenkvaliteten skulle kunna försämras 

avsevärt. Då E4:an passerar i närheten skulle en bilolycka kunna påverka vattnet, i synnerhet 

om en transport med farligt gods är inblandad. Kraftiga regn kan göra att gödsel och 

bekämpningsmedel från åkrar och avföring från betesmarker spolas med i stora mängder och 

på så vis ökar föroreningen av vattnet. Andra möjligheter är utsläpp från industrier eller 

avsiktligt sabotage av råvattnet. Då modellen endast tar hänsyn till mikroorganismer, beskrivs 

endast scenarion som påverkar halterna av dessa. 
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Vid de olika scenarierna användes samma betingelser för reningsprocessen som vid normal-

drift, d.v.s. endast patogener och patogenhalter varierades. För att kunna jämföra de olika 

scenarierna användes samma mikroorganismer i samtliga fall. I bilaga 3 kan en karta över 

berörda områden ses.  

I scenario 1 simuleras en läcka på avloppsledningen från Skärblacka. Läckan uppstår i 

Eksund, vilket är sämsta tänkbara ställe i förhållande till vattenverket. Uppgifter om antalet 

personekvivalenter anslutna till avloppsledningen och transporttiden från läckan till råvatten-

intaget bidrog Norrköping Vatten med. Varje person producerar 180 liter avloppsvatten per 

dygn vilket gjorde att utsläppets storlek kunde beräknas [9]. Utspädningsfaktorn uppskattades 

genom förhållandet mellan avloppsutsläppets storlek och Motala Ströms flöde  

(302 400 m
3
/timme) [40]. Vattnets transporttid från läckan är 1,5 timmar [41]. För att inte 

reducera föroreningsgraden genom att eliminera de övriga smittokällorna adderades de av 

modellen beräknade patogenhalterna för avloppsutsläppet till normaldriftshalterna.  

Scenario 2 simulerar en översvämning i Eksund till följd av kraftigt regn samtidigt som 

samma avloppsläckage som i scenario 1 inträffar. Regnet uppskattades till 150 mm per dygn 

och rinner ut i Motala Ström med flödet 2500 liter per sekund [42,43]. Det översvämmade 

området uppgår till en yta av 327 hektar. Marken är ängs- och odlingsmark och en flock på 

100 kor antas beta där. Detta medför att regnvattnet kommer vara förorenat av avföring från 

korna. Varje djur producerar 23 kg/träck per dygn och mikroorganismerna förväntas överleva 

ca 3 månader [44,45]. 1 % av djuren antas vara positiva för E. coli och då ha en halt på  

10
7 

bakterier/g träck [45].
 
Sannolikheten att en djurbesättning är smittad av Cryptosporidium 

är 77 % vilket appliceras på dessa 100 djur [44]. Halten uppgår till 1,6 x10
6
 stycken/kg 

spillning för infekterade djur. För rotavirus uppges andelen smittade till 85 % [46]. Inga halter 

i träck fanns tillgängliga varför en uppgift på 10 miljarder utsöndrade viruspartiklar/g 

avföring hos människa infekterad med norovirus användes [47].  

I scenario 3 inträffar ett strömavbrott i pumpstationen i Eksund vilket orsakar en avlopps-

bräddning där. Samtidigt regnar det kraftigt vilket gör att extra mycket vatten rinner i 

ledningen. Situationen är i stort sett samma som i scenario 1. Skillnaderna är att utspädningen 

beräknas bli högre p.g.a. det kraftiga regnet. Ökningen i utspädningsfaktorn beräknades som 

kvoten mellan det normala avloppsflödet på 3000 m
3
/dygn och ett förhöjt flöde på  

10 000 m
3
/dygn [48]. Även Motala Ström förväntas få ett högre flöde, 100 m

3
/s, vilket ger en 

kortare transporttid, uppskattad till 1 timme [49].  

Scenario 4 var en tänkt förvärring av scenario 3. När tillräckligt mycket regn fallit blir det 

översvämning liksom i scenario 2 men den här gången antas vattnet även nå avfallsupplaget i 

Herrebro vilket bidrar ytterligare till förorening av råvattnet. Tippen är i första hand en källa 

till förorening av metaller men eftersom dessa inte kan användas i modellen tas endast hänsyn 

till att tippen täckts med avloppsslam som kan höja patogenhalterna. Tyvärr kunde inte 

tillräckligt underlag hittas för att göra en uppskattning av föroreningen från Herrebro. Men 

slammet sägs vara av bra kvalitet och undersökningar har inte kunnat påvisa EHEC i  

slam [50,51].  

Se bilaga 3 för en fullständig redogörelse av de använda parametrarna i varje specifik 

simulering. 
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5 Resultat 

5.1 Analys av bakteriestatistik 

Inledningsvis gjordes kort analys av tillgängliga data för att få en känsla för bl.a. hur 

bakteriehalterna varierar med årstiderna (figur 6) samt för att erhålla värden att använda i de 

båda modellerna.  

 

Figur 6. Översikt över årstidsvariationer av E. coli-halter i råvattnet. 

I MRA-modellen finns möjligheten att ange halterna av de olika mikroorganismerna i en rad 

olika statistiska fördelningar. I exemplet och handboken till modellen har författarna använt 

sig av logaritmisk normalfördelning. Utifrån de existerande data för Borgs vattenverk gjordes 

histogram med hjälp av Microsoft Excel (se figur 7) och dessa indikerar också att en 

logaritmisk normalfördelning kan vara ett bra sätt att modellera bakteriehalterna.  
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Figur 7. Fördelning av E. coli-halter från provtagning på råvattnet. 
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Då materialet antas vara normalfördelat när det logaritmerats beräknades de statistiska 

parametrarna efter att halterna logaritmerats och sedan användes de antilogaritmerade 

värdena. Eftersom noll inte är möjligt att logaritmera adderades ett till alla värden innan 

logaritmen beräknades. När värdena antilogaritmerats subtraherades de med ett. Alla steg i 

beräkningarna samt rådatan hittas i bilaga 1 och det slutgiltiga resultatet presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Statistiska parametrar för E. coli-halterna i råvattnet. 

Statistiska parametrar  (antal/L) 

Medel 37,43 

Median 50,00 

Standardavvikelse (stddev) 4,77 

5.2 GDP 

Utifrån bakteriestatistiken och vattenverkets storlek konstaterades att råvattnet behövde rening 

i log-reduktion på 6 för bakterier, 6 för virus och 4 för parasiter (6 b + 6 v + 4 p). Effekten av 

desinfektionen beräknades med en teoretisk och en praktisk avklingningskonstant och 

resultatet ses i tabell 2 (alla beräkningar och formler kan studeras i bilaga 2).  

Tabell 2. Resultat av beräkning av desinfektion enligt GDP. 

  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 

 

Jämförelsen mellan desinfektionen och råvattenkvaliteten med avdrag för förebyggande 

åtgärder gjordes i det sista steget, kallat steg 5 i vägledningen. Denna visas nedan i tabell 3, de 

övriga tabellerna som leder fram till resultatet återfinns i bilaga 2.   

Tabell 3. Sista steget (Steg 5), summering och slutresultat av GDP. 

Log-reduktion   Bakterier Virus Parasiter 

Steg 4 Beräknad desinfektion + Tab. 4.7 (enligt GDP) + 6,1 1,5 0,1 

Steg 3 Nödvändig slutdesinfektion (råvattenkvaliteten 

           med avdrag för förebyggande åtgärder) - 2 2 1 

Resultat  

 

4,1 – 0,5 – 0,9 

Tillräcklig vattenrening  Ja Nej Nej 
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5.3 MRA  

I tabell 4 visas resultaten av desinfektionen. Som nämnt i utförandet har modellen egna 

estimerade värden på avklingningskonstanten som man kan välja att använda. I jämförelse-

syfte har dessa tagits med i tabellen tillsammans med de som beräknats från de uppmätta 

klorhalterna.  

Tabell 4. Resultat i form av desinfektion från MRA. 

 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 

 

När hela reningsprocessen modellerats erhölls log-reduktionen för respektive reningssteg samt 

den totala reduktionen, vilka visas i tabell 5. För att undersöka om värdena påverkades av 

patogenhalterna sattes dessa till onormalt höga värden. Enda skillnaden blev en ökning av 

reduktionen av parasiter till 0,1 för fritt klor. 

Tabell 5. Log-reduktion för normaldriften i MRA. 

 

 

  

 

Bakterier Virus Parasiter Totalt 

Kemisk fällning med efterföljande filtrering
1 

2,1 3,0 3,2 8,3 

Långsamfilter 2,9 2,3 3,5 8,7 

Fritt klor
2
  3,6 1,0 0,0 4,6 

Kloramin
3
  0,2 0,1 0,0 0,3 

Totalt 8,9 6,3 6,7 21,9 
1 
Conventional treatment i figur 8 och 9 

2 
Chlorination 1 i figur 8 och 9 

3 
Chlorination 2 i figur 8 och 9 
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Resultatet visas även i två diagram för att göras mer åskådligt. Figur 8 visar vilka reningssteg 

som har störst betydelse för de olika patogenerna medan figur 9 visar vilken patogen som 

reduceras mest av respektive reningssteg.  

 

 

Figur 8. Resultatet i staplar som visar vilket reningssteg som har störst betydelse för respektive 

mikroorganism. 

 

 

Figur 9. Resultatet i staplar som visar vilken mikroorganism som reduceras mest av de olika reningssteg. 
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MRA genererar, förutom resultat i form av log-reduktion, också sannolikheten för infektion. 

Resultaten varierar för varje körning eftersom modellen använder iterationer. Även om 

värdena inte blir exakt samma vid olika körningar är de i samma storleksordning vilket gör att 

de kan jämföras. I figur 10-12 ges resultatet från olika simuleringar, i bilaga 3 ses de inmatade 

halterna av varje mikroorganism samt de exakta värdena för riskerna. Som tidigare nämnt kan 

tolerabel sannolikhet för infektion vara totalt 1 µDALYs eller 0,1 µDALYs per patogen 

respektive 1/10 000 eller 1/1 000 per år. För att kunna bedöma risken för daglig infektion 

användes modellens formel, som återfinns i bilaga 3, för att räkna om gränserna per år till 

sannolikhet per dag. Gränsen på 1/10 000 personer per år motsvaras av 3/10 000 000 och 

gränsen på 1/1 000 av 3/1 000 000. För tydlighets skull är både den högre och lägre gränsen 

utsatt i figurerna.  

I figur 10 visas den årliga sannolikheten för infektion för normaldriften. Den sista stapeln 

visar risken när E. coli-halten uppgår till gränsvärdet för utökad kontroll av barriärernas 

effektivitet. Virushalterna är desamma i samtliga körningar utom den för gränsvärdet och 

exemplifierar variationen i modellen. I simuleringen med de uppmätta värdena sattes 

parasithalten till noll vilket gjorde att även risken blev noll varför den stapeln saknas.  

 

 

Figur 10. Årlig sannolikhet för infektion vid normaldrift. 
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Figur 11 och 12 visar hur risken för vattenburen smitta påverkas av att de olika reningsstegen 

inte fungerar. Figurerna visar samma resultat men i olika former. Även normaldriften har 

inkluderats för att åskådliggöra skillnader. I figur 12 gäller gränsen på 1 µDALYs den totala 

risken. Den andra gränsen är en uppskattning av gränsen per patogen.  

 

Figur 11. Årlig sannolikhet för infektion vid fallerande rening. 

 

 

Figur 12. Risken för infektion i form av DALYs.  
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I tabell 6-8 redovisas patogenhalterna för de olika scenarierna och i figur 13 visas den dagliga 

sannolikheten för infektion. Den dagliga risken passar bättre att använda här eftersom de 

simulerade förhållandena enbart är gällande en kort period.  

Tabell 6. Scenario 1 Avloppsutsläpp. 

Halter (stycken/L) Bakterier Virus Parasiter 

Normaldrift (Egna värden för E. coli) 37,43 1,00 0,399 

Avloppsutsläpp 7,1× 10
-10

 941 0,149 

Totalt 37,43 942 0,548 
 

Tabell 7. Scenario 2 Avloppsutsläpp och översvämning. 

Halter (stycken/L) Bakterier Virus Parasiter 

Normaldrift (Egna värden för E. coli) 37,43 1,00 0,399 

Avloppsutsläpp 7,1× 10
-10

 941 0,149 

Översvämning betesmark 1256 1,0× 10
8
 15,50 

Totalt 1293 1,0× 10
8
 16,05 

 

Tabell 8. Scenario 3 Avloppsbräddning.  

Halter (stycken/L) Bakterier Virus Parasiter 

Normaldrift (Egna värden för E. coli) 37,43 1,00 0,399 

Avloppsutsläpp 1,8× 10
-10

 235 0,037 

Totalt 37,43 236 0,436 

 

 

Figur 13. Daglig sannolikhet för infektion för de olika scenarierna. 
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6 Diskussion  

6.1 Analys av bakteriestatistik  

Detta är en viktig del i arbetet eftersom den spelar stor roll för resultatet i MRA. Antagandet 

att värdena var logaritmiskt normalfördelade baserades delvis på att litteraturvärdena i MRA-

manualen modellerades så. Detta styrktes av histogrammet i figur 7 där fördelningen visar 

drag av logaritmisk normalfördelning. Det är stora variationer i bakteriehalterna vid olika 

årstider, halterna är betydligt högre på hösten vilket påverkar de statistiska parametrarna. 

Framförallt standardavvikelsen blir större när värdena skiljer sig mycket åt, vilket gör att 

osäkerheten blir större. Fördelen med logaritmering är att skillnaderna reduceras markant och 

därför betraktades heller inga värden som avvikande (s.k. outliers).  

6.2 GDP 

I GDP erhålls stora skillnader mellan Ct-värdena för fritt klor då praktiska värden respektive 

teoretiska beräkningar används. Det teoretiskt beräknade Ct-värdet blir orimligt högt medan 

det praktiska värdet ligger på en förväntad nivå. Orsaken till att den teoretiska beräkningen 

inte gav ett tillfredsställande resultat är antagligen att den inte kan appliceras på Borgs 

vattenverk. Det teoretiskt beräknade Ci-värdet blev orimligt högt då det ligger på en nivå över 

den tillsatta klorhalten. Dessutom förbrukas en stor del av kloret vid bildningen av kloramin 

vilket gör värdet mer orealistiskt. Enligt GDP-manualen ska Ci-värdet vara 0,25-3 mg/l för att 

beräkningarna ska vara applicerbara. Man kan misstänka att värdet inte ligger inom dessa 

gränser utifrån de uppmätta halterna senare i processen. Detta bekräftas sedan av det praktiskt 

beräknade 0,063 mg/l vilket inte ligger inom gränserna för de teoretiska beräkningarna. Det 

höga Ci-värdet är antagligen anledningen till att även avklingningskonstanten blir högre i de 

teoretiska beräkningarna. De teoretiska beräkningarna går alltså inte att använda för Borgs 

vattenverk eftersom halten för fritt klor är för låg.  

Resultaten av beräkningarna för kloramin stämde väl överens med varandra. Avklingnings-

konstanten blir betydligt lägre än för fritt klor vilket är rimligt då fritt klor förbrukas snabbare 

än kloramin. Som väntat fick det fria kloret högre värden för reduktionen än kloraminet, då 

det förra har större desinfektionseffekt. Bakterier påverkas mest av klor vilket log-reduktionen 

också visar. De låga värdena för log-reduktionen av parasiter bekräftar deras stora 

motståndskraft mot desinfektion.  

Vad gäller log-avdragen är det svårt att bedöma hur korrekta dessa är. För det första kan 

nämnas att då GDP-manualen är på norska kan fel ha begåtts på grund av språkproblem. Men 

då de språkliga skillnaderna mellan svenska och norska inte är särskilt stora och lexikon finns 

att tillgå, är detta förhoppningsvis inte en allför stor felkälla. Visst grubbel orsakades av 

gränserna för maximalt avdrag inom de respektive åtgärderna. Det var inte alltid självklart 

vad som avsågs och manualen skulle kunna förtydligas i det avseendet. Det reflekterades även 

över att det maximala avdraget för rening utöver desinfektionen var oväntat lågt.  
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6.3 MRA 

6.3.1 Desinfektion 
Resultatet från MRA gällande fritt klor visar att modellens estimering av avklingnings-

konstanten ger ett väldigt lågt Ct-värde. Detta beror antagligen på att den använda initiella 

klorhalten är hämtad från GDP-beräkningarna. I GDP är detta inte den egentliga klordosen 

eftersom hänsyn tas till att det sker en snabb förbrukning vid tillsatts. Det Ci som beräknas i 

GDP är halten efter denna förbrukning och det är denna som använts i MRA. Eftersom MRA 

avser att använda den riktiga klordosen är modellens estimering av avklingningskonstanten 

högre för att kompensera för förbrukningen vid tillsatts. Detta är anledningen till att Ct-värdet 

blir för lågt när modellens estimering av avklingningskonstanten används. När de uppmätta 

värdena används i MRA görs en beräkning av avklingningskonstanten på samma sätt som i de 

praktiska beräkningarna i GDP. Då har redan den initiella förbrukningen tagits med i 

beräkningen varför Ct-värdet blir rimligt.  

Avklingningskonstanterna för kloramin skiljer sig ganska mycket från varandra men ger trots 

detta liknande Ct-värden. Det beror antagligen på att båda konstanterna är väldigt små och att 

tiden som används är relativt kort. Dock ska nog den avklingningskonstanten som härstammar 

från de uppmätta värdena anses som den troligaste eftersom den baserar sig på empiriska data 

för de aktuella förhållandena.  

6.3.2 Normaldrift  
Vad gäller fallet med bakteriehalterna är fallet osäkert. Det är oroväckande att litteraturvärdet 

skiljer sig så kraftigt från de uppmätta värdena. I manualen påtalas litteraturvärdenas 

osäkerhet och de uppmätta halterna av E. coli kan anses ha stark trolighet eftersom de baseras 

på provtagning under många år. En sannolik anledning till de stora skillnaderna är att det i 

MRA ska användas data för E. coli 0157. Litteraturvärdet i manualen är hämtat från en 

kanadensisk studie och ger ett värde för EHEC, vilket sägs ska ge en fingervisning om 

storleksordningen. Därför ska kanske inte för stor vikt läggas vid detta värde. Tyvärr kan nog 

inte de uppmätta värdena sägas vara mycket mer tillförlitliga i modellen eftersom E. coli-

halterna inte heller är representativa för E. coli 0157.  

Log-reduktionen påverkades inte av de olika halterna och valen av bakterier. Fällningssteget 

och långsamfiltreringen gav de största totala inaktiveringarna medan kloramin som väntat 

bidrog minst. För de enskilda mikroorganismerna hade fritt klor den största effekten för 

inaktivering av bakterier medan fällningssteget gav störst effekt på virus. Parasiterna 

reducerades främst av långsamfiltret. Totalt sett inaktiveras bakterier mest av renings-

processen. Både kloramin och det fria kloret gav mycket små värden för parasiter, vilka vid 

avrundning blev noll. Faktum var att värdena var negativa, något som i praktiken inte är 

möjligt. Resultatet beror på att modellen använder sig av iterationer, detta påverkar emellertid 

inte det totala resultatet.  

Enligt sannolikheten för infektion är reningen för bakterier tillräcklig i normaldrift med 

Campylobacter medan den för virus och parasiter ligger strax över den mindre hårda gränsen. 

Resultatet för den totala risken i DALYs överskrider gränsen, beroende på de höga värdena 

för virus och parasiter som båda enskilt är högre än det tillåtna värdet. Det är svårt att säga hur 

tillförlitligt resultatet är då det är litteraturvärden som används. Parasithalten sägs uttryckligen 

vara en trolig överskattning av halterna i svenska ytvatten trots att den baseras på en äldre 

svensk studie. En internationell studie ligger till grund för virushalten och därmed kan 

applicerbarheten här betvivlas ytterligare.  



27 

 

När Campylobacter byttes mot E. coli sjönk infektionsrisken rejält trots att litteraturvärden 

användes i båda fallen. För virus och parasiter beror skillnaderna på modellens användning av 

iterationer. Det är svårt att säga hur bakterierisken i DALYs påverkades eftersom modellen 

endast ger resultat för Campylobacter, men eftersom sannolikheten för infektion blev 

betydligt lägre är det troligt att DALYs påverkas likadant. Att risken är lägre för E. coli beror 

bland annat på att litteraturvärdet är lägre men skillnader i dos-responsfunktionerna och 

värdena som MRA använder sig av är också en trolig orsak.  

De uppmätta E. coli-halterna var betydligt högre än litteraturvärdena vilket naturligtvis 

medförde att infektionsrisken ökade. Risken blev nu i samma storleksordning som för 

Campylobacter vilket eventuellt kan tyda på att halten ändå inte är orimlig. Sannolikheten för 

infektion orsakad av E. coli klarar den hårdare gränsen oavsett om litteraturvärden eller 

uppmätta halter används. I simuleringen med egna värden sattes parasithalten till noll. Detta 

påverkade inaktiveringen för dessa då modellen behöver en halt för att kunna beräkna log-

reduktionen. Eftersom riskerna för virus och parasiter i de tidigare simuleringarna är betydligt 

högre än den för bakterier, påverkades den totala risken mer av förändringen i parasithalten än 

den i bakteriehalten. Därför erhölls en större total risk med litteraturvärdena. Huruvida detta 

är rimligt eller inte kan diskuteras. Eftersom endast ett fåtal provtagningar med avseende på 

parasiter har gjorts är det osäkert hur representativa dessa är. Det är därför antagligen en 

underskattning att anta en parasithalt på noll trots att inga parasiter kunnat påvisas i råvattnet.  

Sannolikheten för infektion när 100 E. coli/100 ml används i modellen överskrider inte det 

hårdare gränsvärdet. Det ligger i ungefär samma storleksordning, vilket tyder på att halten kan 

vara ett bra värde för utökad kontroll.  

6.3.3 Uteslutning av reningssteg 
När reningsstegen i tur och ordning uteslöts visade det sig att fritt klor var av störst betydelse 

för reduktionen av bakterier, vilket bekräftas av figur 8. För virus och parasiter var det istället 

fällningssteget som hade den största effekten på reduktionen. Detta stämmer för virus med 

resultaten i figur 8 men inte för parasiterna som enligt figur 8 reducerades mest av långsam-

filtret. Dock är skillnaderna små både i figur 8 och i figur 11. Störst blir risken när fällnings-

steget slutar fungera, men även ett utslaget långsamfilter ger en stor risk. Eftersom normal-

driftens DALYs-värde ligger över gränsen gör självklart även värdena när reningsprocessen 

inte är optimal också det. Sannolikheten för bakterieinfektion är acceptabel enligt gränsen  

1/1 000 i samtliga fall utom när desinfektionen med fritt klor inte fungerar. När fällnings-

steget är utslaget ligger värdet i närheten av den hårdare gränsen medan avlägsnande av 

långsamfiltreringen gör att den gränsen passeras. För virus överskrids gränsen 1/1 000 i 

samtliga fall. Då kloramin slås ut ligger värdet strax över gränsen och skulle kunna 

accepteras. Parasiternas risker blir alltför höga när fällningssteget och långsamfiltret avlägsnas 

medan en icke-fungerande klorering ger värde strax över gränsen 1/1 000.  

Anmärkningsvärt är att samma patogener inte ger största värdet när man jämför figur 11 och 

12. Mätt i DALYs ger faktiskt bakterier det högsta enskilda värdet när fritt klor utesluts. I alla 

fall utom ett ligger riskerna på samma sida gränserna oberoende vilket sätt risken mäts på. 

Undantaget gäller bakterier när fällningssteget utesluts där risken är acceptabel för gränsen  

1 µDALYs men inte i för gränsen 1/10 000 i sannolikhet för infektion, även om övertrampet 

inte är stort. Om samma gräns för DALYs istället jämförs med gränsen på 1/1 000 blir läget 

det omvända när långsamfiltret inte fungerar. Detta är egentligen inte en korrekt bedömning 

av risken i DALYs eftersom gränsen gäller totalt för alla tänkbara patogener och gifter.  Om 

en gräns på 0,1 µDALYs per patogen används istället, landar alla staplar på samma sida 

gränsen som för sannolikheten 1/10 000.  
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6.3.4 Scenarion 
Simuleringarna av de olika scenarierna innehåller stora osäkerheter då de ofta bygger på 

grova uppskattningar och beräkningar. Därför bör inte de absoluta värdena för 

infektionsrisken ges så stor betydelse. Däremot är det intressant att se i vilken storleks-

ordning värdena landar på och en bedömning om vilket som är det allvarligaste scenariot kan 

göras. Genomgående för scenarierna är att parametrarna hellre överskattats för att inte 

riskerna ska underskattas.  

I scenario 1 simulerades ett avloppsutsläpp och de erhållna halterna blev inte som förväntade. 

Bakteriehalten var mycket liten och bidrog inte nämnvärt till den totala halten som användes i 

sannolikhetsberäkningen. Hur detta kom sig är inte helt klart, men en gissning är att det har 

med litteraturvärdena som ligger till grund för beräkningarna att göra. Virushalterna däremot 

blev väldigt höga, detta påtalas i modellen men författarna menar på att inga direkta fel finns i 

beräkningarna. Möjligen ligger orsaken i värdet för utsöndringen av viruspartiklar från 

infekterade personer. Virushalterna antas vara för höga och betraktas med stor skepsis. 

Parasithalten för avloppsutsläppet blev i ungefär samma storleksordning som vid normal-

driften. Eftersom bakterie- och parasithalterna blev så oväntat små adderades halterna för 

normaldriften till dessa när infektionsrisken skulle beräknas. Detta motiveras av att modellen 

ignorerar alla andra källor till förorening då avloppsutsläppsalternativet används.  

Då ingen skillnad erhölls i bakteriehalten, jämfört med normaldriften, måste sannolikheten för 

infektion med avseende på bakterier också förbli oförändrad vid avloppsutsläpp. Eftersom 

virushalterna inte kan anses realistiska kan inte heller risken för infektion anses vara det. Den 

dagliga risken liknar i storleksordningen den årliga risken för att drabbas av virusinfektion 

från dricksvattnet! Risken för infektion orsakad av parasiter får anses hög då den hårdare 

gränsen för den årliga sannolikheten går vid 1/10 000. Det är dock svårt att jämföra den årliga 

och den dagliga risken. I modellen återfinns en formel som ska omvandla den dagliga risken 

till en årlig. Men vid kontroll med miniräknare stämmer inte alltid resultatet med resultatet 

som erhålls i modellen, så eventuellt ligger ytterligare något till grund för beräkningen. Om 

nämnda formel används för att beräkna den motsvarande gränsen för den dagliga risken blir 

den ungefär 3/10 miljoner. Detta kan vara rimligt eftersom risken för infektion orsakad av 

bakterier då fortfarande är lägre medan parasitrisken ligger över detta värde.  

I scenario 2 användes samma patogenhalter som i det första scenariot, men utökades med en 

översvämning orsakad av mycket regn. Regnmängden är en mycket grov uppskattning utifrån 

uppmätta rekordmängder från extrem nederbörd från SMHI. Dessutom antas allt regnvatten 

rinna ut i Motala ström. Detta kan vara en stor källa till fel i simuleringen. Även området som 

översvämmas av regnet är osäkert. Ytan är hämtad från en gammal uppgift och kan därför ha 

ändrats under årens lopp. Dessutom har ingen hänsyn tagits till var i området det skulle finnas 

betande djur. Det exakta antalet kreatur är okänt men den antagna siffran ligger inom ett 

rimligt intervall. Mikroorganismernas överlevnad är en grov uppskattning utifrån litteraturen. 

Det är inte sant att alla mikroorganismer skulle överleva i 3 månader, utan en viss reducering 

sker. Däremot är överlevnaden för en del av dem längre än 3 månader vilket gör att felet blir 

mindre. Denna överskattning av överlevnad kan eventuellt även kompenseras av gödsling på 

området i fråga. Andelen djur smittade 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 minimivärde 

för förekomsten i träck. Den smittade andelen är högst osäker vad gäller rotavirus. Detta beror 

på att studien som uppgiften hämtades från är amerikansk och endast är en uppskattning av 

andelen smittade vuxna djur. Ingen uppgift om halt i träck kunde hittas. Därför användes 

istället halten av ett annat virus i infekterad mänsklig avföring. Tyvärr finns ingen möjlighet 

att bedöma hur stort felet blir på grund av bristen på information.  
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Sannolikheten att ett djur skulle vara smittat med Cryptosporidium är hämtat från en 

världsomfattande studie och gäller egentligen för sannolikheten för att en flock är smittad. 

Även halten är hämtad från samma studie och är enbart baserad på vuxna djur. Därför är 

osäkerheten i värdena relativt stor, men uppgifterna för virus är fortfarande de sämsta. 

Sannolikheten för att drabbas av bakterieinfektion ligger strax inom gränsvärdet på  

3/10 miljoner. För virus är risken för stor, men värdet är mycket osäkert. 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 viruspartiklar vid infektion 

är väldigt hög. Eftersom denna gäller för människor finns som sagt ingen möjlighet att 

bedöma riktigheten i resultatet. Det är även svårt att bedöma parasithaltens rimlighet för 

översvämningen. En reflektion är att det är tveksamt om den halten verkligen ska vara hundra 

gånger större än den för avloppsutsläppet. Liksom för virus ligger även sannolikheten för 

infektion över gränsvärdet.  

Vid avloppsbräddningen i scenario 3 var valet av transporttid inte helt självklart. Å ena sidan 

skulle en bräddning av avloppsvattnet kunna göra att vattnet blev stående och inte skulle nå 

Motala Ström lika fort. Å andra sidan skulle ett kraftigt regn göra att vattnet färdades till 

råvattenintaget snabbare än vanligt, dels p.g.a. högre vattenflöde i Motala Ström men också 

för att avloppsvattnet snabbare skulle rinna ut i Motala Ström. En kortare tid kändes rimligare 

och användes därför. Båda möjligheterna provades emellertid i MRA men gav mycket små 

skillnader i både patogenhalter och infektionssannolikheter. Den dagliga infektionsrisken för 

bakterier kan anses acceptabel, men inte de för virus och parasiter. Risken för parasiter ligger 

i ungefär samma storleksordning som den gränsen 3/1 miljon medan värdet för virus som 

väntat är för hög på grund av tidigare nämnda orsaker i avloppsutsläppssimuleringen.  

Tyvärr kunde ingen simulering av scenario 4 göras eftersom tillräckligt underlag saknades. 

Men vissa antaganden kan ändå göras utifrån det som fanns. Patogenhalterna i över-

svämningen av betesmarken översteg vida halterna från avloppsutsläppet. Eftersom avlopps-

slammet inte bör innehålla särskilt höga halter patogener kan det antas att även dessa blir 

försumbara i jämförelse med föroreningen från betesmarken. Halterna och riskerna borde 

därför inte skilja sig mycket från dem i scenario 2.  
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6.4 Jämförelse mellan GDP och MRA 

De båda modellerna använder sig av samma beräkning för avklingningskonstanterna när de 

uppmätta värdena respektive praktiska beräkningen utförs för fritt klor. Då fler decimaler 

används i GDP där beräkningarna sker i Microsoft Excel är konstanterna inte exakt lika, men 

avrundningen blir densamma. Detta styrker det tidigare resonemanget att dessa konstanter är 

riktigare än den teoretiskt beräknade i GDP och MRA-modellens estimering. Ct-värdena är i 

princip identiska men trots detta skiljer sig log-reduktionen för framför allt bakterier åt. Detta 

beror på att GDP använder sig av s.k. dimensionerade Ct-värden för omvandling av Ct-värde 

till log-reduktion medan MRA använder ett litteraturvärde som multipliceras med Ct-värdet. 

Skillnaderna är mindre för virus och parasiter vilket kan bero på log-reduktionen är lägre för 

dessa.  

Ct-värdena för kloramin är ungefär samma i samtliga fall. Det teoretiska värdet i GDP och 

MRA-modellens estimering skiljer sig mest från varandra, vilket tyder på att de praktiska 

värdena ger en mer korrekt bild av verkligheten. Emellertid skiljer sig dessa mer från varandra 

än de för fritt klor. Orsaken till detta är att skillnaden mellan avklingningskonstanterna är 

större. Denna beror på att GDP använder sig av logaritmen i beräkningen för fritt klor men 

inte i beräkningen för kloramin. MRA däremot använder sig av samma beräkning oavsett 

klorform. Skillnaderna i log-reduktionen för kloramin är, precis som för fritt klor, störst för 

bakterier. Det kan tyckas märkligt att samma reduktion inte erhålls trots att Ct-värdena är så 

lika som de faktiskt är. Då det har påtalats att MRA har vissa brister i just desinfektionen, 

betraktas GDP som mer tillförlitlig i det avseendet. Att MRA ger lägre inaktivering än GDP 

är i sammanhanget positivt, eftersom de beräknade riskerna då snarast är överskattningar av 

den verkliga risken.  Trots att GDP och MRA ger olika värden för log-reduktionerna, visar 

ändå båda modellerna att reningen är tillräcklig med avseende på bakterier, medan den inte är 

tillfredsställande vad gäller virus och parasiter. Eftersom brister i patogenhalterna påtalats för 

MRA bör även något angående GDP nämnas. I den senare modellen ges endast ett värde 

utifrån vattenverkets storlek samt provtagningar av bakterier och eventuellt parasiter. Detta 

gör att det inte är den faktiska råvattenkvaliteten som beskrivs, utan snarare ett värde för 

vilken rening som bör uppfyllas av vattenverket i fråga för att risken för vattenburen smitta 

ska vara tillräckligt liten.  

Det är inte helt lätt att jämföra användarvänligheten mellan GDP och MRA eftersom 

modellerna skiljer sig så mycket åt. GDP kräver egentligen inte så mycket av användaren, det 

gäller mest att hitta rätt formel. Däremot krävs mycket kunskap om vattenverket och driften 

av detta när tabellerna för log-avdrag fylls i. MRA ser vid första anblick rätt simpelt ut och 

går säkert att använda utan att man fördjupar sig i beräkningar och dylikt. Risken med det är 

dock att man då inte upptäcker osäkerheterna i modellen. Mycket i MRA handlar om att 

uppskatta rätt halter av patogener. Det finns få vattenverk som har gjort de provtagningar som 

krävs och bra litteraturvärden är svåra att hitta. Framför allt vore det bra om de provtagningar 

för E. coli som finns att tillgå kunde användas. En klar fördel med MRA framför GDP är att 

olika scenarion kan simuleras. Men återigen kräver det mycket av användaren när det gäller 

att uppskatta patogenhalterna. För normaldriften kan det rekommenderas att bägge modellerna 

används för att på så vis styrka resultaten. Speciellt i desinfektionen är det bra att styrka 

MRA-modellens värden med beräkningarna hämtade från GDP.  
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7 Slutsatser 
Den största fördelen med GDP är att användaren får större förståelse för resultatet i och med 

att allt arbete görs för hand. Det är också en nackdel, eftersom det kräver mycket tid att sätta 

sig in i. I MRA är förhållandet nästan det motsatta, det krävs inte mycket för att använda 

modellen. Men användaren får heller ingen förståelse för resultatet, vilket medför att resultatet 

inte kan utvärderas ordentligt. Att sätta sig in MRA och beräkningarna bakom resultaten är 

mycket svårare än för GDP. Det beror till stor del på programmet Analyticas utformning och 

det är tidskrävande att bli bekant med både modellen och programmet. När det hindret har 

överkommits är patogenhalterna det stora problemet. Det är den största nackdelen med MRA. 

Förhoppningsvis kommer detta lösas så småningom med fler kartläggningar av patogener i 

svenska vatten. För att få en exaktare bedömning skulle omfattande provtagningar behöva 

göras med avseende på de specifika patogener som används i MRA. Detta borde utföras både 

på råvatten, men även avloppsvatten vid olika kraftiga regn och vatten som blivit förorenat av 

exempelvis betesmark. På detta sätt skulle olika scenarion kunna beskrivas mer 

verklighetstroget.  

Resultatet från GDP och MRA är samstämmigt när det gäller vattenreningen. Processen är 

tillräckligt bra när det gäller bakterier, men inte vad gäller virus och parasiter. Detta oavsett 

om Campylobacter eller E. coli används i MRA. GDP påvisade inga stora brister i 

reduceringen av virus och parasiter och i MRA låg resultatet inte alltför långt över gränserna. 

Eventuellt behöver alltså inga stora åtgärder vidtas för att minska de mikrobiologiska riskerna. 

Gränsvärdet för utökad provtagning är 100 E. coli/100 ml enligt HACCP för Borgs 

vattenverk. Denna gräns kan sägas vara rimlig, då sannolikheten för infektion vid denna 

bakteriehalt ligger strax under det amerikanska naturvårdsverkets gränsvärde för vad som är 

en acceptabel risk.  

Det är inte lätt att säga vilket steg som är det viktigaste i vattenreningen. Både fällningssteget 

och långsamfiltreringen är viktiga för reduceringen av virus och parasiter. Infektionsrisken 

blir ungefär lika stor när ett av dem slås ut, lite högre när fällningssteget elimineras. Med 

avseende på bakterier däremot är det fria kloret det som ger den största reningen. Totalt sett är 

fällningssteget en aning viktigare än långsamfiltreringen. Men riskerna för virus- eller parasit-

infektion är de osäkraste p.g.a. de osäkra patogenhalterna. Då dessa är de dominerande i de 

totala riskerna är det svårt att bedöma hur korrekta dessa är. I Borgs HACCP ingår fällnings-

steget, långsamfiltrering och klorering. Sammantaget kan man därför säga att de viktigaste 

styrpunkterna har identifierats. För kloreringen gäller den kritiska gränsen för totalt klor. 

Eftersom det fria kloret har stor betydelse för reduceringen av bakterier, skulle eventuellt en 

kritisk gräns sättas även för enbart fritt klor.  

Samtliga scenarion har en acceptabel sannolikhet för infektion orsakad av bakterier. Risken 

för virusinfektion går inte att bedöma i scenarierna eftersom simulering av avloppsutsläpp inte 

ger ett realistiskt värde. Då normaldriften inte ger acceptabel risk för virus och parasiter kan 

den följaktligen heller inte bli det i scenarierna, där patogenhalterna är högre. Det värsta 

scenariot av de modellerade är om avloppsledningen från Skärblacka skulle börja läcka 

samtidigt som det regnar kraftigt. Detta skulle medföra att förorening från betesmark spolas 

med ut i Motala Ström där råvattnet hämtas. Detta ger den högsta patogenhalten och därmed 

också den största infektionsrisken. 
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Bilaga 1 Råvattenstatistik och klorhalter 
Datum E. coli 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 

 
 

 

 
 
  

Statistiska parametrar för E. coli–halterna i råvattnet 

 

Beräknat från logaritmerade värden Antilogaritmerat Subtraktion med 1 

Medel 1,5847 38,43 37,43 

Median 1,7076 51 50 

Standardavvikelse (Stddev) 0,6788 4,77 

 

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  0,06  0,05 4,04 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 2 Beräkningar och tabeller till GDP  
(hämtade ur GDP-manualen [22]) 

 

 
* den utökade kartläggningen med riskbaserat provprogram har inte gjorts  

 

 

 
  

 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 % 
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Kontakttider 
Del 1:  

Rör till lågreservoar 

Del 2:  

Lågreservoar 

Del 3:  

Rör högzon 

Volym på kontakttanken (V)  37,7 m
3
 4000 m

3
 19,2 m

3
 

Flöde (Q) 1100 m3
/h 1100 m

3
/h 250 m

3
/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 

 

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: 

                  och  

                      
        

   
       

Detta löstes sedan grafiskt. 

För att beräkna avklingningskonstanten 

användes samma beräkning som ovan: 

                      
        

   
       

Ct-värdet beräknades enligt  

    
  

 
             

Praktisk beräkning 

Cin  0,06 mg/l 

Cut  0,05 mg/l 

k   0,003 mg/(l*min) 

Ci  0,06 mg/l 

  
   

   
   

 
 

   
   

       
   

Ct-värdet beräknades enligt  

    
  

 
             

 

 

 

Kloramin 
 

Teoretisk beräkning 

TOC 3,7 mg/l 

Cut  0,27 mg/l 

k 0,0002 mg/(l*min) 

Cdos  0,29 mg/l 

                   

             

                
 

 
 

Praktisk beräkning 

Cin   0,30 mg/l 

Cut  0,27mg/l 

k  0,0003 mg/(l*min) 

Cdos  0,30 mg/l 
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Tabell 3.8 Log-avdrag för övervakning av råvattenkvaliteten* Bakterier  

Kategori 

för åtgärd     Barriäråtgärd Log-avdrag 

             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-avdrag som den mest omfattande åtgärden ger  

Totalt maxvärde   1 1 0,75 

Total summa  0 0 0 

Resultat tabell 3.8   0 0 0 

 

 

 

Tabell 3.9 Bestämmelse av log-avdrag i vattenbehandlingsanläggning med god 

partikelseparation 

Bakterier           

Virus 

Vattenbehandlingsmetod Log-avdrag   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 tabell 3.9   3 3 3 

 

  



 

39 

 

Tabell 3.10 Log-avdrag för övervakning av driften av 

vattenbehandlingsanläggningen Bakterier 

Kategori för 

åtgärd Övervakning och reaktionsåtgärd Log-avdrag 

         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 tabell 3.10   1 1 0,75 

 

 

 

Steg 3 - Fig. 3.5 Bestämmelse av krav på slutdesinfektionen 

 

 

Log-avdrag Bakterier Virus Parasiter 

Tab. 3.2 Barriärhöjd (krävd inaktivering för hela vattenverket) + 6 6 4 

Tab. 3.8 Källans log-avdrag - 0 0 0 

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

*Totalt maxvärde 

 

4,5 4,5 3 

Nödvändig inaktiveringsgrad i slutdesinfektionen   2 2 1 
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Steg 4 - Tabell 4.7 Åtgärder  % av inaktiveringsgrad 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 Tab. 4.7    6,14 1,47 0,07 
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Bilaga 3 Karta, beräkningar, resultat  

och protokoll till MRA 
 

Karta över det aktuella området med omtalade platser utsatta  

 

Skapad med hjälp av Google Earth  

 

 

 

 

 

Samband mellan daglig och årlig infektionssannolikhet enligt MRA 

(hämtat ur MRA-programmet) 
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Resultat för normaldrift och uteslutning av reningssteg  

 

Bakterier Virus Parasiter Totalt
1 

Litteraturvärden med Campylobacter utan rening 

Daglig Pinf
2
  9,6 × 10

-2
 1,5 × 10

-1
 5,7 × 10

-2
 3,0 × 10

-1
 

DALYs 2,2 × 10
-3

 7,3 × 10
-4

 1,6 × 10
-3

 4,5 × 10
-3

 

Litteraturvärden med Campylobacter 

Årlig Pinf
2
  2,2 × 10

-6
 1,7 × 10

-3
 1,6 × 10

-3
 3,3 × 10

-3
 

DALYs 4,9 × 10
-9

 1,3 × 10
-6

 3,0 × 10
-6

 4,2 × 10
-6

 

Litteraturvärden med E. coli 

Årlig Pinf
2
  5,7 × 10

-9
 1,5 × 10

-3
 1,5 × 10

-3
 3,0 × 10

-3
 

DALYs Inte tillgängligt 1,1 × 10
-6

 2,6 × 10
-6

 3,7 × 10
-6

 

Uppmätta/Egna värden på E. coli och parasithalten 0 

Årlig Pinf
2
 2,0 × 10

-6
 1,5 × 10

-3
 0 1,5 × 10

-3
 

DALYs Inte tillgängligt 1,1 × 10
-6

 0 1,1 × 10
-6

 

Gränsvärde för utökad kontroll av barriärernas effektivitet (100 E. coli/100 ml) 

Årlig Pinf
2
 5,4 × 10

-5
 

   Daglig Pinf
2
 1,5 × 10

-7
 

   Utan kemisk fällning med efterföljande filtrering
3
 

Årlig Pinf
2
 1,3 × 10

-4
 1,0 × 10

-1
 7,5 × 10

-2
 1,8 × 10

-1
 

DALYs 2,9 × 10
-7

 7,5 × 10
-5

 1,3 × 10
-4

 2,1 × 10
-4

 

Utan långsamfilter
3
 

Årlig Pinf
2
 5,2 × 10

-4
 4,4 × 10

-2
 7,1 × 10

-2
 1,2 × 10

-1
 

DALYs 1,2 × 10
-6

 3,2 × 10
-5

 1,3 × 10
-4

 1,6 × 10
-4

 

Utan fritt klor
3
 

Årlig Pinf
2
 8,2 × 10

-3
 9,9 × 10

-3
 1,6 × 10

-3
 2,0 × 10

-2
 

DALYs 1,8 × 10
-5

 7,3 × 10
-6

 3,0 × 10
-6

 2,8 × 10
-5

 

Utan kloramin
3
 

Årlig Pinf
2
 3,9 × 10

-6
 1,9 × 10

-3
 1,6 × 10

-3
 3,4 × 10

-3
 

DALYs 8,5 × 10
-9

 1,4 × 10
-6

 3,0 × 10
-6

 4,4 × 10
-6

 
1
 Summan har beräknats i modellen 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
 Patogener har valts som i simuleringen med litteraturvärden med Campylobacter 

 

 



 

43 

 

Beräkningar och resultat för scenarion 

Scenario 1 Avloppsutsläpp 

Personer anslutna till avloppet 5500  

Volym avloppsvatten 180 L/(personer * dygn) * 5500 personer = 990 000 L/dygn 

Motala Ströms flöde 302 400  m
3
/timme = 7,26× 10

9
 L/dygn 

Utspädningsfaktor 7,26 × 10
9
 L/dygn/990 000 L/dygn = 7331 

Transporttid  1,5 timmar = 0,0625 dagar 

 

 

Scenario 2 Avloppsutsläpp och översvämning 

Översvämmat område 327 ha 

Nederbörd 150 mm 

Volym regn 150 L/m2 

Mängd vatten 4,91× 10
8
 L 

Utspädning 84 m
3
/s/2 500 L/s = 33,6 

Mängd träck producerat per djur 23 kg/dag 

Mängd träck 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 träck (stycken/kg) 1 × 10
10

  1 × 10
13 

 1,6 × 10
6
  

Antal per 3 mån och djur (stycken) 2 × 10
13 

 2 × 10
16 

 3 × 10
9
 

Totalt antal patogener (stycken) 2 × 10
13 

 2 × 10
18 

 3 × 10
11

 

Halt i vatten ut i Motala Ström (stycken/L) 42 201,83  3,59 × 10
9 
 5 × 10

2
 

Halt i Motala Ström (stycken/L) 1256  1,07 × 10
8
  15,5 

 

 

Scenario 3 Avloppsbräddning 

Personer anslutna till avloppet 5500  

Volym avloppsvatten 180 L/(personer*dygn) * 5500 personer = 990 000 L/dygn 

Motala Ströms flöde 100 m
3
/sekund = 8,64× 10

9
 L/dygn 

Normalt avloppsflöde 3 000 m
3
/dygn 

Högt avloppsflöde 10 000 m
3
/dygn 

Utspädningsfaktor 

(7,26 × 10
9
 L/dygn/990 000 L/dygn) *  

(10 000 m
3
/dygn/3 000 m

3
/dygn) = 7331 

Transporttid  1 timme = 0,0417 dagar 

 

 

Daglig sannolikhet för infektion Bakterier Virus Parasiter 

Scenario 1 Avloppsutsläpp 5,5× 10
-9

 3,9× 10
-3

 8,4× 10
-6

 

Scenario 2 Avloppsutsläpp och översvämning 1,9× 10
-7

 5,5× 10
-1

 3,1× 10
-4

 

Scenario 3 Avloppsbräddning  5,8× 10
-9

 1,2× 10
-3

 9,4× 10
-6

 

 

 



 

44 

 

  Protokoll för MRA (hämtade ur MRA-manualen [9]) 
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