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Summary 
Mälaren is Stockholms largest source of drinking water and is supplying 1,7 million 

people with drinking-, washing- and bathing water. The water is distributed through the 

companies Stockholm Vatten and Norrvatten from their water purification plants 

Norsborg, Lovö and Görväln. There is also a reserve fresh water source called Bornsjön 

but it’s not big enough to supply 1,7 million people which mean it can only replace 

Mälaren for a short time  if something would happen. 

 

Today it is always occurring pollutions from a set of different sources for example 

private sewage, factories, sewage treatment works, boats and agriculture. All those 

contribute with a lower water quality. 

 

The purpose with this report was to identify and find possible emission points for 

pathogenic micro-organisms inside a certain area that can cause problems for Stockholm 

Vattens water purification plants Norsborg and Lovö. The report will later be used to 

evaluate which risk points can be a threat to the water purification plants. 

 

 The risk area holds the biggest part of Ekerö, Botkyrka and also Salems. Ekerö is 

constantly emitting processed sewage water from all the different kind of sewage 

treatment works and that water can contain high amounts of pathogenic micro-organisms.  

The private sewage is also contributing with emissions because some of them are not 

good enough to be approved by the standards today.  The demands for private sewage is 

not including pathogenic micro-organisms but is more directed to limit the emission of 

nutrients like phosphorus and nitrogen. Agriculture is also a possible source of emission 

of pathogenic micro-organisms when both manure and sludge can be used as nutrients 

for fields. Even the excrements from pasture lands can reach Mälaren with the surface 

water.  

A large advantage with Mälaren as a source of drinking water is the large water flow is 

diluting the pollutions that is emitted in to it. 

 

To ensure no pathogenic micro-organisms can pass through the water purification plants 

two different models exist to calculate a water purification plants resistance to different 

kinds of pathogenic micro-organisms. The models are called ODP (Optimal disinfection 

Praxis) and MRA (Microbiologic Risk Assessment). 

 

The information gathered in the report is later on going to be used in another computer 

model SeaTrack created by SMHI to predict particles movement in the eastern Mälaren 

and later on MRA to evaluate what kind of risks the different emission points have. 
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Sammanfattning 
Mälaren är Stockholms största dricksvattentäkt och den förser årligen 1,7 miljoner 

människor med rent dricks-, tvätt- och badvatten genom Stockholm Vattens vattenverk 

Norsborg och Lovö och Norrvattens vattenverk Görväln. Även om det finns 

reservvattentäkter som Bornsjön så räcker inte de till om något skulle hända med 

Mälaren som t.ex. oljeutsläpp från något fartyg som befinner sig i närheten av 

vattenintagen. 

Idag förekommer det ständigt föroreningar från alla möjliga utsläppskällor som enskilda 

avlopp, industrier, avloppsreningsverk, fritidsbåtar, jordbruk m.m. och alla dessa bidrar 

till en sämre vattenkvalitet.  

 

Syftet med den här rapporten är att identifiera och lokalisera möjliga utsläppspunkter för 

patogena mikroorganismer inom ett område som kan orsaka problem för Stockholm 

Vattens vattenverk Norsborg och Lovö. Rapporten ska senare användas för att undersöka 

vilka riskpunkter som utgör de största hoten mot vattenverken.  

 

Området innefattar till största del Ekerö kommun och Botkyrka kommun men även 

Salems kommun finns inom riskområdet. 

Ekerö släpper ständigt ut renat och orenat avloppsvatten från olika reningsverk och 

anläggningar som kan innehålla stora mängder patogena mikroorganismer. De enskilda 

avloppen står även för en del utsläpp eftersom det fortfarande finns hus och anläggningar 

med avloppslösningar som inte är godkända enligt dagens krav på utsläpp från enskilda 

avlopp. Kraven på avloppslösningar innefattar inte patogena mikroorganismer utan 

inriktas på eutrofierande ämnen som kväve och fosfor. Även jordbruket är en potentiell 

källa för utsläpp av patogena mikroorganismer då antingen gödsel eller slam kan 

användas som näringsämnen för åkrar. Även avföring från betesmarker kan spolas ut i 

vattentäkter med dagvattnet. 

En av fördelarna med Mälaren som vattentäkt är att dess vattenflöde är så pass stort att 

föroreningar som släpps ut späds ut över så stora vattenmängder. 

 

För att försäkra sig om att patogena mikroorganismer inte kan ta sig igenom vattenverken 

så finns det två modeller som är framtagna för att beräkna vilken motståndskraft verket 

har mot olika patogena mikroorganismer. De modellerna heter ODP (Optimal 

disinfektionspraxis) och MRA (Mikrobiologisk riskanalys). 

 

Informationen som uppsamlas i rapporten ska i ett senare skede användas i dels SeaTrack 

som SMHI skapat för att se hur mikroorganismer sprids i vatten och MRA för att 

utvärdera hur stora risker dessa utsläppspunkter medför till vattenverken. 
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1 Inledning 
Stockholm vatten har två vattenreningsverk som förser över 1,2 miljoner människor med 

dricksvatten. Båda vattenverken hämtar vatten från Mälaren. Norsborgs vattenverk 

hämtar sitt vatten ifrån Rödstensfjärden och Lovö vattenverk hämtar sitt från 

Mörbyfjärden. 

 

För att försäkra sig om att vattnet håller en bra kvalitet så görs det regelbundna tester 

gällande pH, alkalinitet, turbiditet och för mikroorganismer. Problemet gällande de olika 

mikroorganismerna är att det finns så många arter, vilket gör det omöjligt att ständigt 

utföra tester gällande alla olika bakterier, virus och parasiter. Av den anledningen har 

några indikatororganismer valts ut som ofta förekommer om det skett någon sorts fekal 

förorening av vattnet. De tester som utförs av indikatororganismer är stickprov på små 

mängder vatten. Trots att dessa tester utförs flera gånger i veckan så är det endast ca 

2,6*10
-8

 % av allt inkommande vatten som testas. 

 

Problemet med patogena mikroorganismer (d.v.s. sjukdomsframkallande 

mikroorganismer) är att de alla har olika långa överlevnadstider i vattnet och vissa av 

dem kan fortfarande finnas i vattnet trots att proverna är helt fria från de 

indikatororganismer man testar för. Detta betyder att det inte går att avgöra om det 

förekommit några patogena mikroorganismer eftersom förekomsten av 

indikatororganismer inte säger med säkerhet att det finns andra organismer i vattnet.  

1.1.0 Syfte och Mål 
Målet med projektet var att genom en litteraturstudie få en bättre bild av vad som kan 

komma in i vattenverkens, identifiera och markera ut olika riskpunkter som kan vara en 

potentiell utsläppspunkt för olika patogena mikroorganismer. Studien innefattar även 

undersökningar för att försöka hitta orsaker till förhöjningar av koncentrationen 

mikroorganismer. 

 

Resultatet ska sedan användas i datamodellerna SeaTrack och MRA för att avgöra om 

dessa riskpunkter utgör något hot mot dricksvattnets kvalitet. 

Rapporten kan även ge en klarare bild på vad som måste förbättras i framtiden för att 

Mälaren ska behålla en bra kvalitet på vattnet. 

 

Studien inriktar sig mest på området i närheten av Stockholm Vattens vattenverk vilket 

till största del innefattar Ekerö kommun och Botkyrka kommun. 
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2 Bakgrund 
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och är den största källan till rent dricksvatten för 

Stockholms län. Men inom Mälarens tillrinningsområde som motsvarar 226 kvadratmil 

bor det stora mängder människor. Medvetet eller ej så orsakar dessa människor utsläpp 

till Mälaren genom egna avloppsanläggningar eller kommunala reningsverk. Utsläppen 

från avloppsverk ut i Mälaren motsvarar 5 % av allt vatten som lämnar Mälaren genom 

Norrström som har ett medelflöde av 160 m
3
/s(Mälarens vattenvårdsförbund, 2009). 

Även om det är renat avloppsvatten så kontrolleras inte nivåerna av patogena 

mikroorganismer i avloppsreningsverk. 

Förekomsten av patogena mikroorganismer i dricksvatten har blivit ett allt mer 

uppmärksammat problem. Utbrottet i Östersund 2010 orsakade en ökning av anmälda fall 

av Cryptosporidium till smittskyddsinstitutet med 180 diagnosticerade fall från olika 

sjukhus. Det gjordes även en webbenkät där det visade sig att omkring 12 700 personer 

hade lidit av magsjuka. Det var även första gången det gick att fastställa förekomsten av 

Cryptosporidium både i ytvattnet och dricksvattnet (Smittskyddsinstitutet, 2011). 

Befolkningen i Östersund 2010 var 59 413 personer vilket betyder att utbrottet kan ha 

orsakat att upp mot 20 % av befolkningen insjuknade i utbrottet (Östersunds kommun
1
, 

2011). Det med antagandet att de som fyllt i enkäten led av cryptosporidiuminfektion. 

Om en sådan förorening skulle ske i något av Stockholm Vattens vattenverk skulle 

antalet drabbade uppgå i 240 000 om man räknar med samma procent insjuknade som i 

Östersund. Nu har både Norsborg och Lovös vattenverk mycket bättre barriärer mot 

mikroorganismer vilket minskar risken för att något sådant utbrott ska ske i Stockholm. 

Eftersom Mälaren är Stockholms stads och omgivande kommuners största källa till rent 

dricksvatten (figur 1) är det viktigt att känna till de riskpunkter som finns så att man kan 

vara förberedd på möjliga föroreningar som kan förekomma. 

  

  

 
Figur 1 Stockholms vattendistrubtion 
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2.1.0 Tidigare arbeten 
Det har under årens lopp gjorts ett antal undersökningar av Mälaren för att få en bra bild 

av dess tillstånd.  

”Mälaren – miljötillstånd och utveckling 1965-1998” är en av rapporterna som tar upp 

förändringarna som sker i Mälaren över en viss tidsperiod. Denna rapport koncentrerar 

sig på de kemiska förändringar som sker i vattnet d.v.s. fosforhalter, kvävehalter, vattnets 

alkalinitet m.m. Den innehåller även undersökningar av växt och djurliv och information 

om vilka förändringar som har skett. Vad rapporten inte tar upp är utsläpp och 

koncentration av patogena mikroorganismer. 

VAS rådet (Rådet för vatten- och avlopps- samverkan i Stockholms län) har även gjort en 

rapport gällande avloppsutsläpp i Mälaren som heter Dag- och bräddvatten påverkan på 

dricksvattenproduktionen i östra Mälaren. De tar upp vilka risker det finns när patogena 

mikroorganismer släpps ut i samma vattentäkt som används för att producera största 

delen av Stockholm stads dricksvatten. Men det är enbart i rapporten Undersökningar i 

östra Mälaren till och med 2009 som utfärdades av Stockholm Vatten där halter av 

mikroorganismer tas med och jämförs över årens lopp. 

Det börjar komma fler undersökningar gällande Mälarens tillstånd även om det mesta 

arbetet koncentreras kring metaller och ämnen som orsakar eutrofiering som fosfor och 

kväve.  

Men under två år (2010-2011) har det nu förekommit två utbrott som orsakats av 

Cryptosporidium både i Östersund och Skellefteå vilket har fått fler personer att inse att 

förorenat avloppsvatten kan orsaka stora problem. 

2.2.0 Mikrobiologiska barriärer 
Vattenverken har barriärer (reningssteg) för att förhindra att patogena mikroorganismer 

kan ta sig igenom vattenverket(bilaga 3) . Antalet barriärer är beroende på vattenverkets 

storlek och typ av vattentäkt. De olika reningsstegen har olika påverkningsgrader på 

mikroorganismer och kan ge olika stor barriär beroende på hur effektivt reningssteget är. 

Båda Stockholm Vattens vattenverk har ett bra skydd mot patogena mikroorganismer. 

2.2.1 MRA 

MRA är ett nyutvecklat datorprogram som kan beräkna hur många barriärer ett 

vattenverk har mot olika typer av patogena mikroorganismer. Mikrobiologiska barriärer 

mäts i log10 skala där 1-log innebär 90 % reningsgrad och 2-log 99 % etc. 

MRA använder sig av en stor mängd litteraturdata för att beräkna hur pass effektiva de 

olika reningsstegen är mot de patogena mikroorganismerna. 

 Det är viktigt att tänka på att MRA inte kan se några samband mellan olika reningssteg 

eftersom modellen beräknar varje steg i reningen separat och sedan adderar ihop 

vattenverkets totala barriärskydd. 

MRA-modellen kan dels simulera reningsprocessen under normala förhållanden, dels 

under olika typer av scenarier, som t.ex. driftstörningar, tillfälliga avloppsutsläpp mm. 

Modellen ger svar på vilken log-reduktion som sker över varje reningssteg samt hur stor 

risken är att bli sjuk av dricksvattnet givet de inmatade råvattenhalter och driftscenario 

som simulerats. Åtta olika patogener kan studeras. 
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Figur 2 Vattenskyddsområde 

 

MRA är ett Svenskt program som utvecklats med medel från branschorganisationen 

Svenskt Vatten. 

2.2.2 ODP 

I Norge har de utvecklat ett annat system (i samarbete med Sverige) som heter ODP 

vilket står för Optimal desinfektionspraxis. Syftet med metoden är att definiera vilken av 

ett flertal kvalitetsklasser vattentäkten tillhör. Klassificeringen hjälper sedan till att 

avgöra hur bra den nödvändiga reningen, den s.k. barriärhöjden, måste vara. 

Vattenverken får poäng för varje reningssteg i form av s.k. log- krediter som sedan 

jämförs med barriärhöjden. 

2.2.3 SeaTrack 

SeaTrack är en datormodell som är framtagen av SMHI för att beräkna sannolika 

spridningar för partiklar i Mälaren från specifika utsläppspunkter. Genom att använda 

denna modell kan man simulera olika utsläpp och beroende på plats och förhållande 

beräkna vilken koncentration som kan nå vattenverken beroende på utsläppspunktens 

avstånd. 

 Det är möjligt att förändra omständigheterna vid simuleringstillfället som t.ex. väder, 

vind m.m. för att få en så korrekt bild av situationen som möjligt. 

 

3 Metod 
Rapporten är en litteraturstudie som utfördes genom att undersöka tidigare arbeten kring 

dessa ämnen och genom att kontakta kommuner inom riskområdet. Informationen har 

införskaffats från rapporter och även med hjälp av berörda kommuner. 

4 Riskområde 
Området som täcker Stockholm Vattens vattenverk 

innefattar till största del Ekerö kommun och en liten 

del av Botkyrka kommun. Den östra delen av Mälaren 

är sedan 2008 ett vattenskyddsområde (figur 2) vilket 

bland annat betyder att alla nybyggnationer måste 

följa en viss standard. 

 Det planeras även att införas en lag som förhindrar 

fritidsbåtar från att tömma septiktankarna både i 

Mälaren och i Östersjön i ett försök att minska 

övergödningen av Sveriges vattentäkter (9. Petersson, 

2009). Nu inriktar sig den här lagen på att förhindra 

övergödning men den hjälper även mot problemet 

med patogena mikroorganismer. 

 

Det finns flera olika anläggningar som kan orsaka utsläpp som t.ex. industrier, jordbruk, 

avloppsanläggningar och väg- och byggprojekt. 
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Vattenskyddsområdet infördes för att trygga Stockholms stads vattenförsörjning för en 

lång tid framöver då populationen förväntas öka, vilket kommer att öka efterfrågan på 

dricksvatten (Naturvårdsverket). 

5 Potentiella mikrobiologiska riskpunkter 
Riskpunkter är olika anläggningar, byggnader, ledningar eller jordbruksmark som kan 

orsaka problem för vattenreningsverken. Anläggningar kan t.ex. vara båthamnar där 

framförallt båtar med stationära toaletter kan orsaka utsläpp av avloppsvatten genom att 

tömma tanken i Mälaren. Andra anläggningar som stora förläggningar kan ha egna 

avloppsreningsanläggningar där vattnet sedan rinner ut i Mälaren. Det kan även vara 

avloppspumpstationer, avloppsledningar, dagvattenutlopp och enskilda 

avloppsanläggningar. Även större kommunalägda reningsverk kan vara riskpunkter. 

5.0.1 Avloppspumpstationer och ledningar 

På avloppsledningar finns det alltid risk för läckage på grund av skador på ledningarna 

vilket kan orsaka utsläpp till dagvattnet som rinner vidare ut i Mälaren. Vid 

pumpstationerna finns alltid risken för bräddning p.g.a. stor nederbörd, snösmältning, 

elavbrott eller liknande tekniska problem för pumparna. Bräddning innebär att 

pumpstationen inte kan pumpa vidare allt inkommande avloppsvatten så för att undvika 

översvämning så leds vattnet ut via ett dagvattenutlopp. 

5.0.2 Avloppsreningsverk 

Förläggningar med egna reningsverk kan också vara riskpunkter eftersom de oftast inte 

har lika bra reningsprocess som de större reningsverken. Bräddning kan även förekomma 

vid reningsverk då reningsverket inte kan rena allt inkommande avloppsvatten. Vid 

mindre reningsverk kan det vara svårare att avgöra om bräddning förekommer av 

anledningen att de inte har (i allmänhet) lika bra kontroller gällande mängden vatten som 

kommer in och hur mycket vatten som kommer ut ur reningsverken. 

 Anledningen till plötsliga ökningar av avloppsvatten kan vara tillrinning då 

avloppsledningarna inte är täta så att det kan läcka in dagvatten. Vilket gör så att 

mängden inkommande vatten överskrider reningsverkets förmåga att rena vilket kan 

orsaka bräddning.  

5.0.3 Enskilda avlopp 

När det gäller enskilda avlopp kan det vara stora variationer på hur de är uppbyggda. Förr 

i tiden var det inte ovanligt med enbart slamavskiljning vilket inte ger en tillräcklig 

reningsgrad. De avlopp som installeras under de senaste 30 åren har ofta ett reningsteg 

till som kan bestå av infiltration, markbädd, minireningsverk eller som sista alternativ är 

att koppla toalettavfallet till en sluten tank (8. Palm, 2005).  

5.0.4 Dagvatten 

Dagvattenutlopp innehåller dagvatten som består av nederbörd och smältvatten. Detta 

vatten tar med sig föroreningar från t.ex. vägar, byggnader, jordbruk som sedan rinner 

undan till sjöar eller vattendrag. När det gäller patogena mikroorganismer så är det 

dagvatten från jordbruk som man får se upp med, vid odling kan slam från reningsverk 
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användas som gödsel vilket kan innehålla vissa patogena mikroorganismer. Vid beten 

nära vatten kan det också finnas patogena mikroorganismer direkt från djurens avföring 

som kan transporteras med dagvattnet. Föroreningar kan även komma ifrån vilda djur 

som fåglar eller andra djur som samlas vid vattentäkter (6. Höglund, 2010). 

5.0.5 Båthamnar 

Båthamnar är ingen riskpunkt i sig utan det är förekomsten av båtar med stationär toalett 

ombord som står för de största riskerna. Båtar med stationära toaletter tömmer vanligtvis 

sina tankar till sjöss innan de lägger till vid en hamn, vilket betyder att stora mängder 

orenat avloppsvatten dumpas i Mälaren varje år under sommarhalvåret. 
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6 Patogena mikroorganismer 
Patogena mikroorganismer är sjukdomsframkallande och innefattar bakterier, parasiter 

och virus. Smittspridning av dessa mikroorganismer sker oftast från person till person, 

men spridningen kan även ske ifrån djur. De sjukdomar som kan överföras från djur till 

människor kallas zoonoser. Om avföring från antingen människor eller djur kommer ut i 

vattnet kan det spridas direkt via vattnet i form av dryck eller via vattenaerosoler till 

människor eller livsmedel (10. Stenström, 1996). 

I tabell 2 nämns några av de olika patogena mikroorganismerna som kan förekomma i 

vattentäkter och även deras förekomst i Sverige, överlevnadsförmåga i vatten och 

symptom. 

 

 Antal smittade i 
Sverige 2010 

Överlevnadsförmåga 
i vatten 

Infektionsrisk vid 
exponering 

Vanliga symptom 

Bakterier     

Campylobacter 8001 Medel Låg- Hög Mag- tarmsmärta, diarré  

E. coli Saknar information Medel Låg Diarré, feber  
EHEC 334 Medel Hög Diarré, njursvikt 

Salmonella 3606 Medel Låg Buksmärta, feber, diarré, 
kräkningar 

Shigella 557 Sämre Hög Feber, diarré, buksmärta, 
ledbesvär 

Yersinia enterocolitica 281 God Låg Diarré, kräkningar, 
buksmärta 

Parasiter     

Cryptosporidium 392 God Hög Diarré, buksmärta, feber, 
illamående 

Entamoeba 
histolytica 

202 Medel Hög Diarré, varhärdar 

Giardia 1311 God Hög Diarré, magkramper, 
trötthet, viktminskning 

Toxoplasma gondii Saknar information God Hög Feber, muskelvärk, 
lymfkörtelförstorning 

Virus     

Adenovirus Saknar information God Hög Luftvägs-, mag- samt 
ögonproblem 

Enterovirus Saknar information God Hög Förkylning, diarré, 
hjärnhinneinflammation, 
förlamning 

Hepatit A-virus 85 God Hög Illamående, magsmärta, 
feber, gulsot 

Hepatit E-virus 11 God Hög Gulsot 

Norovirus Vanlig under vintern God Hög Kräkningar, magsmärta, 
feber 

Rotavirus  God Hög Kräkningar, diarré, feber 

Tabell 1 Patogena mikroorganismer och deras förekomst i Sverige (5. Fredenberg, 2007 och 

Smittskyddsinstitutet 
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6.1.0 Bakterier 
Bakterier är en kärnlös encellig organism som finns i tusentals olika arter. En bakterie är 

ca 0,5-1 µm i diameter och 1-2 µm i längd (Smittskyddsinstitutet
1
, 2011 & 5.Fredenberg, 

2007). Vissa bakterier har flageller som fungerar som propellrar och gör så att de kan ta 

sig fram fortare. Alla bakterier är inte skadliga, människokroppen har en bakterieflora 

som väger upp mot 1-2 kg i vanliga fall och som skyddar mot andra patogena 

mikroorganismer. 

6.1.1 Campylobacter: 

När det gäller Campylobacter så är inte mycket känt om hur spridningsvägarna ser ut. 

Men bakterien utsöndras genom avföring från människor och djur. Campylobacter är en 

zoonos som kan överföras från olika djur och människor. Det har förekommit 

vattenburna utbrott i kommunalt dricksvatten och egna brunnar, men bakterien har svårt 

att överleva utanför en värdorganism som t.ex. kan vara fågeldjur, nötkreatur, gris, hund 

eller katt. Infektionsdosen för Campylobacterinfektion är låg vilket betyder att det inte 

krävs många bakterier för att orsaka sjukdomen. 

Spridningen sker vanligtvis genom livsmedel men en del sporadiska fall kan orsakas av 

flugor(Smittskyddsinstitutet
2
, 2010).  

6.1.2 E. Coli (EHEC) 

E. Coli eller Enterohemorragisk E.coli-infektion (EHEC) som den heter orsakar blodig 

diarré. Den är spridd över hela värden. Den är även en zoonos, vilket betyder att den kan 

överföras mellan djur och människor.  

E. Coli kommer främst från nötkreatur men finns hos de flesta idisslare. Den kan spridas 

via kontakt med djuren eller deras avföring. Man kan även smittas från 

livsmedelsprodukter från dessa djur som t.ex. mjölkprodukter eller kött 

(Livsmedelsverket
1
, 2011).  

Vatten kan förorenas från dels strandnära bete vilket gör så att den överförs via 

avföringen och dagvatten till vattensamlingen (sjö/å/bäck). E. Coli kan även spridas från 

jordbruk då nötkreaturs avföring ofta används som gödsel för åkrar vilket kan öka risken 

för förekomsten av EHEC(Smittskyddsinstitutet
3
, 2011). 

6.1.3 Salmonella 

Salmonellabakterier är en zoonos och kan även den överföras mellan olika djur och 

människor. Den förekommer över hela världen. Salmonellabakterierna kan kontaminera i 

stort sett alla typer av livsmedel via avföring, vilket betyder om dagvatten utsätts för 

salmonellabakterier kan det transportera det vidare till större vattensamlingar. Salmonella 

har en hög infektionsdos då det krävs upp mot 100 000 bakterier för att symptom ska 

uppstå. Salmonella finns i 2000 olika serotyper där enbart ett 20-tal förekommer i 

Sverige(Smittskyddsinstitutet
4
, 2011). 

6.1.4 Shigella 

Det finns fyra olika shigella arter som heter S. dysenteriae, S. boydii, S. flexneri och S. 

sonnei. S. dysenteriae är den farligaste av dessa men det är S. sonnei är den vanligaste i 

Sverige.  
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Bakterien sprids via avföring från människor eftersom människor är bakteriens enda 

reservoar av betydelse. Bakterierna sprids ofta till människor från födoämnen som t.ex. 

grönsaker som blivit tvättade med förorenat vatten. Spridning kan även ske från person 

till person på grund av den låga infektionsdosen, vilket är från 10-100 bakterier vilket 

kan leda till sekundärfall (Smittskyddsinstitutet
5
, 2011). 

6.1.5 Yersina enterocolitica 

Yersinia enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis är vanliga i miljön världen över. 

Bakterierna kan leva i så låga temperaturer som 4˚C vilket betyder att den kan leva i 

kylförvaring i livsmedel. De vanligaste smittvägarna är genom livsmedel eller förorenat 

vatten.  

Smittan utsöndras med avföring från svin, fåglar, hundar och andra djur vilket betyder att 

den är en zoonos(Smittskyddsinstitutet
6
, 2010 & Livsmedelsverket

2
, 2010). 

6.2.0 Parasiter 
En parasit är en organism som överlever genom att ta upp mat och skydd inuti andra 

organismer utan att ge något tillbaka till värden. Parasiten livnär sig på värdens energi 

och näringsämnen vilket ofta bidrar till att värden lider av parasitens närvaro(SDWF, 

2009). 

Parasiter kan variera i storlek från några mikrometer till flera centimeter.  

De sprids ofta mellan människor genom avföring. Parasiter kan vara mycket 

motståndskraftiga då de sprids i ett vilande stadium som cysta eller (oo)cysta vilket gör 

att de kan överleva i månader i t.ex. vatten innan de infekterar någon värd, och de är även 

motståndskraftiga mot många av de olika disinfektionsmedel som används i vattenverk 

(5. Fredenberg Å, 2007). 

6.2.1 Cryptosporidium 

De två vanligaste arterna av Cryptosporidium är C. hominis och C. parvum. C. hominis 

förekommer enbart hos människor till skillnad från C. parvum som är en zoonos och kan 

förekomma även hos djur. Cryptosporidium förekommer som (oo)cystor i spridnings 

fasen vilket gör så att de kan överleva i månader utanför någon värdcell. De kan överleva 

längre i vatten än indikatororganismerna (se kapitel 6.3.0) vilket gör det svårt att fasställa 

om vattnet är förorenat. Infektionsdosen är låg så det krävs inga höga koncentrationer för 

att orsaka sjukdomar. De är även okänsliga för klor vilket används som 

disinfektionsmedel inom dricksvattenproduktion (Smittskyddsinstitutet
7
, 2010 & 

Livsmedelsverket
3
, 2010). 

6.2.2 Entamoeba histolytica 

Entamoeba histolytica är en encellig parasit (amöba) som kan orsaka amöbainfektion och 

förekommer i stora delar av världen(Livsmedelsverket
4
, 2010). I Sverige är förekomsten 

av parasiten vanligast hos asylsökande/invandrare som kommer från andra delar av 

världen. E. histolytica sprids i formen av cystor (vilande stadium). 

Spridningen av parasiten E. hestolytica sker via avföring då det kan komma i kontakt 

med dricksvatten eller andra födoämnen men kan även spridas från person till person. 

Infektionshalten är låg så det krävs inga stora mängder cystor för att orsaka 

symptom(Smittskyddsinstitutet
8
, 2010 ). 
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6.2.3 Giardia 

Giardia är en tarmparasit som orsakar diarré. De parasiter som orsakar Giardiasis är 

Giardia Lamblia som även kallas Giardia intestinalis(Livsmedelsverket
5
, 2010). Den 

finns i flera genotyper men endast A och B är smittsamma mot människor. Giardia är en 

zoonos och förekommer både hos människor och djur(både vilda och tama djur) och 

finns i hela världen. 

Giardia utsöndras genom avföring i form av cystor. Efter det kan det spridas via 

avloppsvatten till olika vattentäkter, och även genom avrinning från betesmark och 

gödsel. Giardia har även en låg infektionsdos då det bara behövs upp mot 100 cystor för 

att orsaka en infektion(Smittskyddsinstitutet
9
, 2010). 

6.2.4 Toxoplasma gondii 

Denna parasit är ett encelligt urdjur som även är en zoonos. Den finns över hela världen 

och är väldigt vanlig. Toxoplasma gondiis främsta spridningsväg är katter då den sprids 

till naturen via avföring, parasiterna kan sedan vara smittsamma i upp till ett år då 

smittan sker via intag av parasiten(Livsmedelverket
5
, 2010).  

6.3.0 Virus 
Virus är de minsta mikroorganismer som kan infektera levande organismer. Storleken 

kan variera mellan 10-300 nm, vilket betyder att de inte ens kan studeras i vanliga 

mikroskop. Virus liknar lite parasiter i det att de kräver andra celler för att kunna 

överleva, skillnaden är att virus inte ens kan reproducera sig utan måste ta över 

värdcellens maskineri för att kunna föröka sig(Smittskyddsinstitutet
10

, 2005). 

Virus är motståndskraftiga och kan överleva lång tid utanför någon värdcell trots att de 

inte kan förflytta sig av egen vilja eller föröka sig om de inte kommer i kontakt med 

något djur eller bakterier som de kan infektera(5. Fredenberg, 2007). 

6.3.1 Adenovirus 

Adenovirus är ett DNA virus som är en vanlig orsak till infektion hos människor. 

Adenovirus har både lång överlevnadstid utanför människokroppen och hög 

motståndskraftigt mot disinfektionsmedel och tvål.  

Det finns 49 olika typer av adenoviruset som kan orsaka infektion hos människor. 

Spridningsvägarna är främst från person till person men det kan även spridas indirekt 

genom luft eller vatten (Smittskyddsinstitutet
11

,2010 & 5. Fredenberg, 2007). 

6.3.2 Enterovirus 

Det finns upp mot 100 olika typer av enterovirus som indelas i fyra olika specier, 

Humant enterovirus (HEV A-D). Bland dessa finns t.ex. poliovirus och coxsackievirus A 

och B och enchovirus. Viruset förökar sig oftast i tarmen och spridning till omgivningen 

sker via avföring och förekommer ofta i förorenat vatten(5. Fredenberg, 2007). I länder 

med tempererat klimat så är förekomsten av viruset vanligast under sommaren medan det 

förekommer året om i länder med mer tropiska klimat. Enterovirus finns jorden runt och 

hör till bland de vanligaste virus som infekterar människor(THL
1
, 2010). 
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6.3.3 Hepatit A 

Hepatit A tidigare känt som gulsot är ett RNA virus som är orsakar inflammation i 

levern. Det är ett globalt virus som oftast sprids via avloppsvatten. Sjukdomen är 

vanligast i länder där dricksvattenhygienen är dålig (Smittskyddsinstitutet
12

, 2010). 

6.3.4 Hepatit E 

Hepatit E liknar till stor del hepatit A i det symptomet s.k. gulsot. Större utbrott av detta 

virus är ovanligt för länder som inte hör till tredje världen, men det förekommer enstaka 

fall i de flesta länderna Utbrotten sprids oftast via vatten då spridningen av viruset sker 

genom avföring från människor men det spekuleras även att grisar kan bidra till 

spridningen(Smittskyddsinstitutet
13

, 2010). 

6.3.5 Norovirus 

Norovirus finns världen över och är den vanligaste anledningen till magsjuka hos vuxna, 

fast utbrott kan drabba alla åldrar. Norovirus är väldigt smittsamt och orsakar vanligtvis 

större utbrott på t.ex. sjukhus eller skolor. Då viruset kan spridas direkt eller indirekt i 

kontakt med smittade personer eller via vatten eller andra livsmedel som kommit i 

kontakt med avloppsvatten. Stora mängder virus utsöndras i avföring men även 

kräkningar kan smitta (Smittskyddsinstitutet
14

, 2010).  

6.3.6 Rotavirus 

Rotavirus är den vanligaste anledningen till diarrésjukdom och förekommer globalt. Barn 

är de som vanligen drabbas av rotavirus. Rotavirus förekommer i flera serotyper och 

årligen dör ca 600 000 barn på grund av rotavirus över hela världen(THL
2
, 2009). 

Spridningen sker vanligtvis från person till person men det utsöndras genom avföring och 

kräkningar. Viruset kan överleva längre tid utanför människokroppen vilket betyder att 

avloppsvatten kan innehålla stora mängder virus(THL
3
, 2009).   
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6.4.0 Indikatororganismer 
De flesta patogena mikroorganismerna kräver utförliga tester för att påvisas i 

vattenprover. Norsborg tar ständigt stickprov för att kontrollera halterna av inkommande 

mikroorganismer, men då testas några speciellt utvalda s.k. indikatororganismer. 

Organismerna som valts ut är ofta naturligt förekommande tarmbakterier både hos 

människor och djur(10. Stenström, 1996). Det finns andra kriterier som 

mikroorganismerna kan ha beroende på vad som ska kontrolleras, de ska inte heller 

kunna föröka sig i miljön i någon större utsträckning och kunna överleva en längre tid i 

miljön så att de kan påvisas med relativt enkla odlingsmetoder. 

De flesta indikatororganismerna används för att kontrollera om det förekommer någon 

fekal förorening vilket är anledningen till att organismerna som valts är tarmbakterier. 

Problemet med indikatororganismer är att de inte alltid har samma överlevnadstid som 

andra patogena mikroorganismer. Om man finner stora mängder indikatororganismer kan 

man anta att det finns andra patogena mikroorganismer också, men även om det inte 

finns några indikatororganismer så kan det finnas andra skadliga mikroorganismer i 

vattnet. Om de har en längre överlevnadstid så kan indikatororganismerna ha hunnit 

avdödats medan andra farliga mikroorganismer finns kvar i vattnet (11. Stenström, 

1996).  

 

Vid Norsborgs vattenreningsverk används indikatororganismerna E.Coli, Clostrider och 

Koliformer. Alla av dessa är bakterier och mycket lättare att påvisa förekomsten av än 

parasiter och virus eftersom bakterier kan odlas till skillnad från virus. Parasitanalyser 

utförs endast av ett fåtal speciallaboratorium. 

  



13 

 

 

 
Figur 3 Möjliga riskpunkter (större version bilaga 4) 

 

 

7 Resultat 

7.1.0 Riskpunkter 
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7.2.0 Bräddning 

Bräddning är ett vanligt problem för både HVSS (Hemvärnets stridsskola) och 

Hammargården. När det förekommer stora mängder dagvatten överbelastas 

reningsanläggningarna och de tvingas att brädda(Ekerö kommun och HVSS kontakt). 

Under 2010 förekom det även en del bräddningar från Ekebyhovs reningsverk. 

Både HVSS och Hammargårdens reningsanläggningar är belägna nära Lovö och 

Norsborgs vattenverk vilket minskar möjligheten för utspädning (bilaga 2).  

7.2.1 Enskilda avlopp 

Det farligaste med enskilda avlopp är att de inte kan ge en lika bra rening som de 

kommunala reningsverken och det förorenade vattnet kan komma i kontakt med 

närliggande vattentäkter. Det förorenade vattnet från enskilda avlopp innehåller även 

stora mängder av fosfor och kväve vilket leder till eutrofiering (8. Palm, 2005). 

Enskilda avlopp finns utspridda i hela Ekerö kommun men det är inom de inringade 

områdena på kartan (figur 3 och bilaga 4) där de flesta förekommer (Cecilia Håkansson). 

7.2.2 Fritidsbåtar 

Det fanns år 2004 ca 80 000 båtar med stationär toalett i Sverige och av dessa hade 

enbart 13 % möjligheten att tömma tanken vid en tanktömningsstation (3. Eriksson M, 

2004). Nu förekommer de flesta av dessa fritidsbåtar i Östersjön och inte i Mälaren. Hur 

många båtar det finns i Mälaren är svårt att avgöra eftersom det inte finns något register 

för båtar. Detta är inte enbart farligt för vattenverken utan även för badplatser där folk 

kan komma i kontakt med det förorenade vattnet och insjukna på grund av någon av de 

många skadliga mikroorganismerna som finns i toalettavfall (7. Lönnroth, 2005). 

Fritidsbåtar kan vara mycket farligare än enskilda avlopp eftersom det inte förekommer 

någon rening av avloppsavfallet från dem innan det dumpas i vattnet. Även om östra 

Mälaren idag är ett vattenskyddsområde så skyddar inte det mot enskilda båtägare.  

 

För att minska toalettavfallet som släpps ut i Mälaren från båtar har Ekerö kommun 

bestämt sig för att anlägga fyra sugpumpstationer inom kommunen för tanktömning av 

fritidsbåtar, de har även fått bidrag från LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) för 

anläggningarna. 

 

Ett tidigare examensarbete simulerade ett utsläpp med SeaTrack och MRA vid Görvälns 

vattenverk och resultatet visa att verket inte skulle klara ett sådant utsläpp trots att det 

vattenverket har ett UV-desinfektionssteg (1. Dahlberg, 2011). Vilket visar att 

fritidsbåtar kan vara ett av de större hoten mot vattenverken då det inte går att avgöra var 

sådana utsläpp kommer att förekomma. 

 

7.2.3 Ekerö kommun 

På Ekerö finns det även många enskilda avlopp som inte håller dagens standard för 

reningsgrad av spill- och avloppsvatten. År 2004 fanns det 2814 enskilda avlopp eller 

samfällighetslösningar (13. VAS- kommittén, 2004). Vissa av dessa släpper ut orena 

avloppsvatten ut i Mälaren. Kommunen arbetar årligen med att sanera dessa i ett antal 

upp till 50 per år. Trots detta så fanns det fortfarande över 500 enskilda 
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Figur 4 Kommunalt vatten (2. Ekerö kommun, 2005) 

avloppsanläggningar år 2005 som inte uppfyller kraven som är satta för enskilda avlopp 

(2. Ekerö kommun, 2005). 

Det kommunala avloppsnätet består av 16 mil avloppsledningar, 7 mil 

dagvattenledningar, 45 avloppspumpstationer och ett antal reningsverk. Det största 

reningsverket är Ekebyhov som renar avloppsvatten från ca 20 000 personer. Det finns 

även ytterligare fyra kommunala reningsverk, de finns i Stenby, Munsö kyrkby, Munsö 

söderby och Kungsberga (2. Ekerö kommun, 2005). Enligt Ekerö kommun bräddade det 

inget från de mindre kommunala reningsverken år 2010 (Anders Garmark, 2011). 

Det finns även ett antal anläggningar som t.ex. kursgårdar som har sina egna reningsverk. 

Figur 4 visar Ekerö kommuns kommunala vattensystem. 

 

De avloppspumpstationer som används för att pumpa vidare allt förorenat vatten till 

reningsverken ska förbättras genom att installera säkerhetssystem för att varna om 

bräddning sker. Avloppspumpstationerna kontrolleras manuellt en gång i veckan vilket 

betyder att en pumpstation kan stå och brädda i nästan en hel vecka om något fel inträffar 

strax efter en kontroll. Med larm på varje station kan den tiden kortas ner till timmar 

istället för dagar(Cecilia Håkansson). 

Det finns planer på att lägga ner Ekebyhovs reningsverk för att istället leda vattnet vidare 

till Himmerfjärdens reningsverk för att undvika att renat avloppsvattnet pumpas ut i 

Mälaren. För att leda vidare avloppsvattnet kommer det i så fall att krävas en stor 

sjöförlagd avloppsledning för att klara flödet från ca 20 000 personer vilket också kan 

vara en potentiell riskpunkt då det finns risk för läckage av helt orenat spillvatten. När 

det kommer till sjöförlagda ledningar finns det också alltid risk för olyckor i samband 

med fritidsbåtar.  
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Det finns redan en sjöförlagd avloppsledning mellan Färingsö och Ekerö som leder 

avloppsvatten till Ekebyhovs avloppsreningsverk(Anders Garmark). 

7.2.4 Ekebyhovs reningsverk 

År 2010 bräddades det ca 7013 m
3
 avloppsvatten från Ekebyhovs reningsverk vilket 

motsvarar 0,4 % av allt behandlat avloppsvatten. Från nätet (pumpstationer och 

ledningar) kopplat till reningsverket bräddade det 2486 m
3
 vilket motsvarar 0,1 % av 

flödet till Ekebyhov (11. Tekniska kontoret, 2010).  Det bräddades år 2010 ca 9500 m
3
 

enbart från Ekebyhovs nät och reningsverk (se tabell 2). 

 

7.2.5 Jordbruk 

En del av Ekerös jordbruk är strandnära och om det består av bete eller gödslad mark så 

ökar risken för patogena mikroorganismer i dagvattnet. Nu är koncentrationerna inte så 

stora och utspädningen när det når Mälaren är väldigt stor. Men Ekerö kommun använder 

även upp till 80 % av allt producerat avloppsslam som gödsel till jordbruksmark(Ekerö 

kommun). Det finns restriktioner på var och hur avloppsslam får användas enligt den 

frivilliga föreskriften från naturvårdsverket SNFS 2001:5 men det påpekas inte om 

slammet bör användas inom vattenskyddsområden(Naturvårdsverket
1
, 2009). För att få 

använda slam som gödningsmedel krävs det vissa tester för att godkännas, men halterna 

av patogena mikroorganismer kontrolleras inte. 

Däremot finns det restriktioner om hur gödselmedel (naturgödsel, handelsgödsel och 

avloppsslam) får användas inom östra Mälarens vattenskyddsområde under 15§ som 

bland annat säger att ”Spridning av gödselmedel får inte ske på vattenmättad, 

översvämmad, snötäckt eller tjälad mark” (13. VAI, 2001). 

 

Halten av patogena mikroorganismer i avföring minskas under transporten till 

reningsverk genom avdödning och utspädning, men i slammet från reningsverken 

återkoncentreras den igen(10. Stenström, 1996). 

7.2.6  Simulering med MRA 

Vid en normal simulering ser Norsborgs mikrobiologiska barriärer ut som figur 5 visar. 

Diagrammet visar reningskapacitet mot Campylobacter, Norovirus och Cryptosporidium 

vid standardkoncentrationer av bakterier, virus och parasiter från MRA-modellen. 

Reningsstegen är olika effektiva beroende på vilka patogena mikroorganismer man testar 

för. Som figuren visar så påverkas parasiter (grön stapel) inte av de avslutande 

desinfektionsstegen vilket tyder på att parasiten Cryptosporidium har en hög resiliens 

mot klor, till skillnad från Campylobakter (röd stapel). 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

AV (m3) 0 0 3087 354 129 28 1259 2151 0 5 0 0 

Nät (m3) 228 0 449 3,1 349 17 600 730 0 51 2 57 

Tabell 2 Bräddning från Ekebyhovs Avloppsreningsverk (AV) och nät (ledningar och pumpstationer) (11. 

Tekniska kontoret, 2010) 
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Figur 6 Norsborg skydd mot Campylobacter, Norovirus och Cryptosporidium vid standard koncentrationer 

(MRA modellen) 

 
 

Figur 5 Norsborg skydd mot Campylobacter, Norovirus och Cryptosporidium vid standard koncentrationer med UV-

desinfektion (MRA modellen) 

 

 

En simulering kördes med ett antaget utsläpp från två av avloppspumpstationerna på 

Ekerö. Genom att räkna på data från Tabell 2 antogs utsläppets storlek till 17 m
3
/dygn 

under tre dygn. De värdena uppskattades från månaden med störst utsläpp 2010 över 

Ekebyhovs nät (11. Tekniska kontoret, 2010). Utspädningen beräknades inte med 

SeaTrack utan beräknades enbart med hur stor vattenvolym som utsläppet skulle behöva 

blandas med för att nå vattenverket. 

 

Resultatet visar att om denna förorening skulle förekomma kontinuerligt så är det enbart 

virus som förekom i tillräckligt stora mängder för att överskrida de gränsvärden som 

finns. Gränsvärdena i Sverige är att enbart 1/10 000 (1,0e-004) personer får insjukna 

varje år på grund av dricksvatten (1. Dahlberg, 2011). 
 

 

 

 

Som tabell 3 visar överskrider virus den tillåtna gränsen (5,8e
-004

>1,0e
-004

). 

Bakterier och parasiter är däremot inom den tillåtna gränsen6,5e
-007

<1,0e
-004

). 

För att förbättra Norsborgs rening mot mikroorganismer kommer det att installeras UV-

desinfektion istället för rent klor. UV-desinfektion har en väldigt bra avdödning av 

heterogena mikroorganismer som figur 5 visar. UV- reningssteget ger en bra barriär mot 

bakterier, virus och även klor resistenta parasiter som Cryptosporidium och Giardia (4. 

Eriksson, 2007).  Sedan kommer det tillsättas rent kloramin istället för rent klor som 

sedan får bilda kloramin. 

  

Bakterier Virus Parasiter 

6,5e-007 5,8e-004 7,4e-006 

Tabell 3 Simulerings resultat i antal sjuka på grund av dricksvatten per år. 
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Figur 6 Diagram med förekomst av Cryptosporidium, Giardia och Clostridium. Datan kommer från ett speciellt 

provtagnings tillfälle där varje prov togs av 100l. ytvatten. 
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7.3.0 Vilka faktorer påverkar halten av patogena mikroorganismer i 
råvattnet 
Nivåerna av mikroorganismer i Mälarens vatten varierar ständigt. Genom att få en klarare 

bild på vad anledningen är till dessa variationer så kan vattenverken förbereda sig bättre 

för att motverka dem. 

7.3.1 Väderförhållanden 

Vädret kan ha stor betydelse över mikrobiell transport. Regn ger ett ökat vattenflöde och 

kan öka koncentrationen mikroorganismer. Genom avspolning från t.ex. åkermarker kan 

regn spola med sig patogena mikroorganismer från gödsel eller avföring från närliggande 

beten. Regn kan även öka mängden partiklar i vattnen som spolats bort från land där 

olika mikroorganismer kan transporteras med. 

Vinden kan också påverka beroende på vilket djup utsläppen av mikroorganismer 

förekommer på eftersom vinden kan påverka ytvattnet flöde och riktning. 

Solljus har även en inverkan även om det är en negativ effekt för mikroorganismerna 

eftersom mycket solljus ger en ökad UV-strålning som har en avdödande effekt (10. 

Stenström, 1996). 

Diagrammet, figur 6, visar att förekomsten av Cryptosporidium och Giardia inte är 

speciellt vanlig och när de förekom var det i koncentrationerna 2 st/ 100 l. Både 

Cryptosporidium och Giardia förekom efter att det förekommit nederbörd under en 

längre period 10-30 dagar innan, men det sambandet går inte att göras gällande 

Clostridium.  

7.3.2 Ökat vattenflöde i Mälaren 

Av de rapporter som undersöktes så visade ingen något tydligt samband utöver att mellan 

perioden juli- november då vattenflödet är förhållandevis lågt så ökar halten E-Coli.   

Diagrammet, figur 7, visar vattenflödet i Mälaren i Mm
3
/dygn och förekomsten av 

indikatororganismer i östra Mälaren. Vattenflödena kommer från mätningar vid 



19 

 

 
Figur 7 Mälarens vattenflöde jämfört med Norsborgs mätvärden av indikatororganismer, Vattenflöde mäts i Mm3/dygn. 
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Norrström vilket betyder att allt vatten inte passerar Norsborgs reningsverk. Mätningarna 

av indikatororganismerna togs och analyserades vid Norsborgs vattenverk. 

 

7.3.3 Temperaturer 

Mikroorganismer trivs bäst under vissa temperaturförhållanden. De flesta patogena 

mikroorganismerna är känsliga för höga temperaturer vilket påskyndar avdödningen när 

de befinner sig i miljön.  

Vilket betyder att under kallare årstider har de olika bakterierna, parasiterna och virusen 

en längre överlevnadstid. 

Ett exempel är att en stam Yersinia reducerades med 99,9 % under en månad vid 20 ˚C 

medan den inte reducerades över huvud taget under en fyramånaders period vid 

temperaturen 4 ˚C (10. Stenström, 1996). 

7.3.4 Årstider 

Om årstider som vår, sommar, höst och vinter har någon påverkan är svårt att avgöra 

eller om det bara är förutsättningarna som kommer med dem. Under vinter sjunker 

temperaturen och det förekommer mycket mindre solljus än under sommaren, under 

vinter blir det även en mindre konkurrens i miljön. Figur 8 visar förekomsten av 

indikatororganismer under ett år. 
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Figur 8 Mätningar av indikatororganismer vid Norsborgs vattenverk. (Clostrider mäts med sekundär axel) 
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7.3.5 Olyckor 

Olyckor kan alltid hända på t.ex. reningsverk, avloppspumpstationer, fritidsbåtar och 

avloppsledningar. Om en sjöförlagd avloppsledning skulle börja läcka kan det ta lång tid 

att reparera, och om den saknar tryckmätare eller liknande varningssystem kanske det 

inte upptäcks att det förekommit en läcka.  

Tekniska problem eller möjligen utbyggnader på reningsverksanläggningar kan också 

öka mängden patogena mikroorganismer i vattnet eftersom bräddning är det enda 

alternativet för reningsverket om det inte kan leda avloppsvattnet till ett annat 

reningsverk eller förvaringsutrymme.  

Fritidsbåtar är ett annat problem eftersom om någon båt går på grund i närheten av 

vattenintaget så kommer det största problemet bestå av diesel/ bensin utsläpp som varken 

Norsborg eller Lovö vattenverk är utrustade för att stå emot i någon större utsträckning.  

7.3.6 Fritidsbåtar 

Fritidsbåtarna med stationära toaletter har möjligheten att tömma sina septiktankar till 

sjöss. Vilket händer då och då och om tömningen sker i närheten av vattenintaget för 

vattenverken så finns det en risk att koncentrationen av patogena mikroorganismer kan 

vara väldigt hög om någon ombord är eller har varit sjuk. 

Det pratas om att införa en lagstiftning som förhindrar detta men det kan komma och ta 

några år att införa(9. Petersson, 2009). Anledningen till den kommande lagstiftningen är 

först och främst för att skydda Östersjön från övergödning(9. Petersson, 2009). 
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8 Kommande arbeten 
Anledningen till studien av kringliggande riskpunkter är att öka kännedomen om vad 

som kan hända med vattenverket om det skulle ske någon olycka eller något liknande 

som skulle orsaka stora utsläpp av patogena mikroorganismer. Oftast när det förekommit 

någon förorening i vattenverket tar det vanligtvis 1-3 dagar beroende på vad för 

provtagningsmetod som används att få informationen av halten indikatororganismer i 

vattnet. Vilket betyder att när en förhöjd halt av mikroorganismer i vattnet märks så är 

vattnet redan ute i distributionsnätet. 

Genom att använda MRA kan man få information om hur bra vattenverkens barriärer 

mot olika patogena mikroorganismer är och med hjälp av SeaTrack kan man få en bättre 

bild av vilka halter som man kan komma att förvänta sig från vissa utsläppspunkter.  

Genom en större kännedom om riskpunkternas platser kan mer utförliga tester göras för 

att avgöra om de utgör någon riktig fara för vattenverken eller om de är ofarliga. 
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9 Diskussion 
 

Idag finns det knappt någon information om hur höga koncentrationer av patogena 

mikroorganismer som förekommer i vattnet eftersom fabriker och avloppsreningsverk 

inte gör några tester gällande mikroorganismer, utan bara för kemiska och fysikaliska 

egenskaper. Idag är det endast vattenverken som gör kontroller med hjälp av 

indikatororganismer.  

Vattenskyddsområdet i östra Mälaren etablerades för att förhindra verksamheter som är 

skadliga för vattnet men räcker det för att behålla och förbättra Mälarens vattenkvalitet? 

 Vattenskyddsområdet gör inget för att förhindra fritidsbåtar från att tömma sina 

septiktankar, vilket kan vara den största risken mot vattenverk. Det finns planer att införa 

en lagstiftning för att förbjuda sådana utsläpp men det kommer att ta några år att införa. 

 

Den stora anledningen till att halterna av patogena mikroorganismer i Mälaren är så låga 

beror på utspädningen. Det finns inga tidigare rapporter eller undersökningar som 

analyserar patogena mikroorganismer och sambandet med vattenflödet i Mälaren. Men 

rent hypotetiskt så borde ett ökat vattenflöde öka utspädningen d.v.s. minska halten 

mikroorganismer. Men det skulle också kunna öka transportlängden av 

mikroorganismerna beroende på vattnets flödeshastighet. Mätvärdena från vattenflödena 

i Mälaren kommer från slussar så värdena är egentligen utflödet ur Mälaren och inte 

flödet i Mälaren. 

Tidsperioden under vilken undersökningen utfördes valdes för att utöver vattenverkets 

normala tester av indikatororganismer så utfördes det även en andra provtagning. Den 

provtagningen ingick i ett utomstående projekt där det utfördes provtagning av 

Cryptosporidium och Giardia. 

Av dessa resultat är det mycket svårt att dra några slutsatser eftersom både 

Cryptosporidium och Giardia förekom endast en gång under provtagningen.  

  



23 

 

10 Slutsats 
Det finns ett stort antal riskpunkter inom riskområdet för Norsborg och Lovö vattenverk. 

De kan variera från avloppspumpstationer, avloppsreningsanläggningar, 

avloppsledningar m.m. De största riskpunkterna för vattenverken är där det finns risk för 

fekala föroreningar eftersom mycket patogena mikroorganismer kan förekomma där.  

Men tack vare Mälarens stora vattenflöde blir utspädningen så pass stor att vattenverken 

än så länge klarar av den koncentrationen av patogena mikroorganismer som finns i 

vattnet. 

  



24 

 

11 Källförteckning 
 

1. Dahlberg K., 2011. Mikrobiologisk riskanalys för dricksvattenrening vid Görvälnverket. 

Sveriges lantbruksuniversitet maj 2011. Examensarbete 

 
2. Ekerö kommun 2005. Översiktsplan (enskilda avlopp och bräddpunkter) 

 
3. Eriksson M., Eriksson J., 2004. Båtlivsundersökning 2004 – en undersökning om svenska 

fritidsbåtar och hur de används. Statistiska Centralbyrån (SCB). (båttömningsstationer) 

 
4. Eriksson U., 2007. UV-desinfektion i kombination med förtillverkad kloramin – rapport 

från försöksdrift i fullskala vid Lovö vattenverk. Stockholm vatten 

 
5. Fredenberg Å., Thörnqvist K., 2007. Enskilda avlopp längs Göta älv – Råvattenpåverkan 

med avseende på patogena mikroorganismer. Institutionen för Bygg- och miljöteknik 

Chalmers Tekniska Högskola 

 
6. Höglund C., 2010, Bakteriehater och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby 

avloppsreningsverk. Hörby kommun (mikroorganismer i avloppsverk) 

 
7. Lönnroth M., 2006. Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar samt 

avfallshantering i hamnarna på Åland. Helsingfors 10.02.2006 (båt utsläpp) 

 
8. Palm O., 2005. Nya allmänna råd om enskilda avlopp. JTI – Institutionen för jordbruks- 

och miljöteknik (små avlopp) 

 
9. Petersson L., 2009. Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. 

Transportstyrelsen 2009.12.01. SS-EN ISO 8099 

 
10. Stenström T. A., 1996. Sjukdomsframkallande mikroorganismer i avloppssystem – 

riskvärdering av traditionella och alternativa avloppslösningar. Norstedts tryckeri AB 

 
11. Tekniska kontoret, 2010. Miljörapport Ekebyhov 2010. Ekerö kommun 

 
12. VAI VA-Projekt AB, 2001. Vattenskydd östra mälaren – ytvattentäkterna Lovö, 

Norsborg, Görväln samt Skytteholm. Stockholm vatten, Ekerö kommun, Norrvatten 

 
13. VAS- kommittén (VASK). 2006, Avloppsvattenrening i Stockholms län år 2030 –en 

översiktlig studie av hinder samt möjlig vägar framåt. ISSN 1653-8870 (ekerö antal 

enskilda avlopp) 



25 

 

 

11.1.0 Internet referenser 

11.1.1 Livsmedelsverket 

1: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-

parasiter/Enterohemorragisk-E-coli-EHEC-/  

Besökt: 2011.06.06 

Uppdaterad: 2011.02.09 

 

2: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Yersinia-

enterocolitica/  

Besökt: 2011.05.30; 10:00 

Uppdaterad: 2010.02.02 

 

3: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-

parasiter/Parasiter/Parasiter-i-vatten/  

Besökt: 2011.05.30; 11:10 

Uppdaterad: 2010.11.02 

 

4: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-

parasiter/Parasiter/Parasiter-i-vatten/  

Besökt: 2011.05.30; 12:40 

Uppdaterad: 2010.11.02 

 

5: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-

parasiter/Parasiter/Parasiter-i-kott/  

Besökt: 2011.05.31 

Uppdaterad: 2010.10.25 

11.1.2 Naturvårdsverket 

1: http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_05.pdf 

Besökt: 2011.05.20 

Uppdaterad: 2009.03.09 

 

11.1.3 Safe drinking water foundation (SDWF) 

1: http://www.safewater.org/PDFS/resourcesknowthefacts/Protozoan_Parasites.pdf 

Besökt: 2011.05.30; 10:00 

Uppdaterad:  

 

11.1.4 Smittskyddsinstitutet 

1:  http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2011/kraftig-okning-av-antalet--

rapporterade-fall-av-cryptosporidiuminfektion-under-2010/ 

Besökt: 2011.05.23; 10:10 

Uppdaterad: 2011.01.25; 09:59 

 

2: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/campylobacterinfektion/  

Besökt: 2011.05.24; 13:50 

Uppdaterad: 2010.12.30; 12:57 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Enterohemorragisk-E-coli-EHEC-/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Enterohemorragisk-E-coli-EHEC-/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Yersinia-enterocolitica/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Yersinia-enterocolitica/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Parasiter/Parasiter-i-vatten/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Parasiter/Parasiter-i-vatten/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Parasiter/Parasiter-i-vatten/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Parasiter/Parasiter-i-vatten/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Parasiter/Parasiter-i-kott/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Parasiter/Parasiter-i-kott/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_05.pdf
http://www.safewater.org/PDFS/resourcesknowthefacts/Protozoan_Parasites.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2011/kraftig-okning-av-antalet--rapporterade-fall-av-cryptosporidiuminfektion-under-2010/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2011/kraftig-okning-av-antalet--rapporterade-fall-av-cryptosporidiuminfektion-under-2010/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/campylobacterinfektion/


26 

 

3: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/enterohemorragisk-e-coli-infektion/  

Besökt: 2011.03.18 

Uppdaterad: 2011.02.10; 10:57 

 

4: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/salmonellainfektion/  

Besökt: 2011.05.24; 15:50 

Uppdaterad: 2011.02.17; 15:02 

 

5: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/shigellainfektion/  

Besökt: 2011.05.30; 10:00 

Uppdaterad: 2011.02.17; 15:27 

 

6: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/yersiniainfektion/  

Besökt: 2011.05.30; 10:00 

Uppdaterad: 2010.08.18; 14:34 

 

7: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/cryptosporidium-infektion/  

Besökt: 2011.05.30; 11:00 

Uppdaterad: 2010.12.30; 13:14 

8: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/amobainfektion/  

Besökt: 2011.05.30; 12:40 

Uppdaterad: 2010.12.30; 12:22 

 

9: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/giardiainfektion/  

Besökt: 2011.05.30; 14:20 

Uppdaterad: 2010.12.30; 13:56 

 

10: http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2005/nr-3-2005/vara-osynliga-

makthavare-virus--bakterier/  

Besökt: 2011.05.31; 09:40 

Uppdaterad: 2005 

 

11: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/adenovirus/  

Besökt: 2011.05.31 

Uppdaterad: 2010.12.30; 12:17 

 

12: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hepatit-a/  

Besökt: 2011.05.31; 10:10 

Uppdaterad: 2010.12.30; 14:10 

13: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hepatit-e/  

Besökt: 2011.05.31; 10:10 

Uppdaterad: 2010.07.29; 14:34 

 

14: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/calicivirus-noro-och-sapovirus/  

Besökt: 2011.05.31; 10:20 

Uppdaterad: 2010.12.30; 12:54 

11.1.5 THL (Institutet för hälsa och välstånd) 

1:http://www.ktl.fi/portal/svenska/halsoteman/infektionssjukdomar/tarminfektioner/enter

ovirus/  

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/enterohemorragisk-e-coli-infektion/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/salmonellainfektion/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/shigellainfektion/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/yersiniainfektion/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/cryptosporidium-infektion/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/amobainfektion/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/giardiainfektion/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2005/nr-3-2005/vara-osynliga-makthavare-virus--bakterier/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2005/nr-3-2005/vara-osynliga-makthavare-virus--bakterier/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/adenovirus/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hepatit-a/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hepatit-e/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/calicivirus-noro-och-sapovirus/
http://www.ktl.fi/portal/svenska/halsoteman/infektionssjukdomar/tarminfektioner/enterovirus/
http://www.ktl.fi/portal/svenska/halsoteman/infektionssjukdomar/tarminfektioner/enterovirus/
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Besökt: 2011.05.31; 10:00 

Uppdaterad: 2010.09.27 

 

2: http://www.ktl.fi/portal/svenska/halsoteman/infektionssjukdomar/tarminfektioner/rota/  

Besökt: 2011.05.31; 10:30 

Uppdaterad: 2009.01.02 

 

11.1.6 Östersunds kommun 

1:http://www.ostersund.se/download/18.7be4264612f67ce501b80002666/Ekonomiskt+S

amlat+Resultat+2005-2010.pdf 
Besökt: 2011.06.22; 23:30 

Uppdaterad: 2011.03.25 

11.2.0 Intervjuer 
Garmark, Anders. VA-ingenjör, Tekniska kontoret, Ekerö kommun 2011. 

 

Håkansson, Cecilia. miljöingenjör, Miljökontoret, Ekerö kommun2011.  

http://www.ktl.fi/portal/svenska/halsoteman/infektionssjukdomar/tarminfektioner/rota/
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=b11f7d0755ab413b9158c7739fefd6d1&URL=http%3a%2f%2fwww.ostersund.se%2fdownload%2f18.7be4264612f67ce501b80002666%2fEkonomiskt%2bSamlat%2bResultat%2b2005-2010.pdf
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=b11f7d0755ab413b9158c7739fefd6d1&URL=http%3a%2f%2fwww.ostersund.se%2fdownload%2f18.7be4264612f67ce501b80002666%2fEkonomiskt%2bSamlat%2bResultat%2b2005-2010.pdf
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12 Bilagor 

12.0.1 Bilaga 1  Vattenreningsanläggningar inom Ekerö kommun 

  

Namn Anläggning Information risker 

Ekebyhov Avloppsreningsverk 4000-4900 m
3
/ dygn, 

20610 pe 

Bräddning 2010: 

- 7013 m
3
 (0,4 %)från 

avloppsreningsverket 

- 2486 m
3
 (0,1 %) från 

nätet 

Sånga-Säby Avloppsreningsanläggning  

, 250 pe 

Reningssteg: 

Kvarnsil, 

försedimentering, 

utjämningsbasäng, 

biobädd, flockning, 

slutsedimentering 

Bräddning 2010:  

0 m
3
 

 

Skytteholm Avloppsreningsanläggning 240 pe  

Hammargårdens  74,4 m
3
/dygn, 200 pe 

Reningssteg: 

Försedimentering, luftad 

utjämning, flockning, 

slutsedimentering, 

utloppspumpstation, 

markbädd 

Bräddning 2010:  

- 177 h orenat 

avloppsvatten. 

- 3026 h från 

utloppspumpstat-

ionen. 

-   

-  

Lunda Gård Topas 150 reningsverk 110 pe, 20 anslutna 

hushåll 

Reningssteg: 

utjämningstank, 

processtank, 

klargörningstank, 

sandfilter, markbädd 

 

Lunda tvätt Sprayfilterteknik  60 pe 

Reningssteg: 

Slamavskiljning, dysor 

(inuti domer över ett 

förfilter), filter 

 

Barnbyn Biovac 27 m
3
/dygn, 90 pe 

Reningssteg: 

Mottagningstank, 

behandlingstankar (aktivt 

slam, kemisk fällning) 

 

Kaggeholm SBR-reningsverk 40 m
3
/dygn, 200 pe 

Reningssteg: 

Slamavskiljare, 

försedimentering, 

buffertvolym, SBR- 

reaktor (satsvis biologisk 

och kemisk med aktivt 

slam) 

 

HVSS  Max kapacitet 60 m
3
/dygn, 

Biologisk rening, fällning 

med Ecoflock 

Planeras en 

ombyggnation. 

Flöde genom 

reningsverket 2010-03-

23: 142,6 m
3
/dygn. 

På grund av inträngning 

av dagvatten blir 

reningsverket 

överbelastat. 
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12.0.2 Bilaga 2 Karta över de större vattenreningsanläggningarna 

 
  

Lovö 

Norsborg 
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12.0.3 Bilaga 3 Norsborgs vattenverks reningsprocess 
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12.0.4 Bilaga 4 Identifierade riskpunkter 


