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Förord

Under vinterhalvåret 2010-2011 inträffade två stora vattenburna utbrott 
orsakade av Cryptosporidium, i Östersund och Skellefteå. Konsekvenserna 
var omfattande, både hälsomässigt och samhällsekonomiskt, trots att hal-
terna i dricksvattnen sannolikt var mycket låga. Skulle dessa utbrott istäl-
let kunna ha förutsätts och undvikits genom ett förebyggande arbete för 
att skydda råvattnet? Vilken risk finns för motsvarande scenarier vid andra 
ytvattenverk i Sverige och hur kan man bedöma och reducera denna? Hös-
ten 2009 påbörjades ett projekt för värdering av mikrobiologiska risker 
omkring Rådasjön utanför Göteborg. Detta projekt har tagit sikte på att 
utvärdera några olika verktyg för att bedöma mikrobiologiska risker med 
dricksvatten från en ytvattentäkt. At-line övervakning av koliformer och E. 
coli, kartläggning kombinerat med mikrobiell källspårning, inaktiverings-
försök, hydrodynamisk modellering och två olika metoder för mikrobiolo-
gisk riskvärdering har ingått i projektet.

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Mölndals Stad, Göte-
borg Vatten, Chalmers Tekniska Högskola, DHI och Härryda kommun. 
Under projektmöten har forskningsresultat presenterats och spännande dis-
kussioner har förts för att förstå spridningsvägar för smittämnen i Rådasjön 
och potentialen i de olika verktyg som nämnts ovan. Rapportens kapitelin-
delning avser underlätta för läsaren att fördjupa sig i de verktyg och metoder 
som väcker intresse. Till kapitel 3 till 6 ges en inledande sammanfattning 
för att ge läsaren möjlighet att få en översikt och läsa visare om för en mer 
djupgående förståelse. Kapitel 3 till 5 liksom rapporten i sin helhet avser 
även att sammanfatta resultaten från två doktorandprojekt på Chalmers. 
Dessa doktorandprojekt har genomförts inom forskargruppen DRICKS av 
Johan Åström (kapitel 3 och 4, projektet avslutat) och Ekaterina Sokolova 
(del av kapitel 4 samt kapitel 5, pågående arbete) med Thomas Pettersson 
som huvudhandledare (Åström 2011; Sokolova 2011a).

Författare i rapporten har varit Johan Åström (Tyréns AB, tidigare Chal-
mers), Olof Bergstedt (Göteborg Vatten), Ekaterina Sokolova (Chalmers), 
Inger Kjellberg (Göteborg Vatten), Thomas Pettersson (Chalmers) samt 
Charlotta Borell-Lövstedt, Anna Karlsson och Cecilia Wennberg (DHI). 
Stefan Jonsson (Mölndals Stad) har varit projektledare. Finansiärer har 
huvudsakligen varit Svenskt Vatten, EU-projektet TECHNEAU, Göte-
borgs stad och Mölndals stad. Även Härryda kommun, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, GR, EU-projektet VISK och Göta älvs Vattenvårds-
förbund har bidragit finansiellt. Ett stort tack riktas till de personer som 
deltagit med värdefulla synpunkter vid projektmöten, i styrgruppen och vid 
granskningen av rapporten.

Göteborg, september 2011

Johan Åström, redaktör 
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Sammanfattning

Enligt Världshälsoorganisationen är de allvarligaste riskerna för försämrad 
hälsa genom dricksvattnet de mikrobiologiska riskerna. En tydlig påmin-
nelse om detta gavs genom de vattenburna utbrott av Cryptosporidium som 
vinterhalvåret 2010–2011 drabbade ytvattentäkterna i Östersund och Skel-
lefteå. När vattnet är påverkat av avföring finns risken att det även är påver-
kat av patogener från infekterade människor eller djur. I många svenska 
ytvattentäkter är de indikatororganismer som idag används inte tillräckliga 
för att visa på eventuella risker för vattenburen smitta; tvärt om kan de ge 
en falskt lugnande bild. Dessutom baseras informationen ofta på stickprov, 
vilket gör att dynamiken under mikrobiologiska händelser förblir okänd.

Det övergripande syftet med detta projekt har varit att prova och utvär-
dera några olika verktyg för att bestämma föroreningskällors inverkan på 
infektionsrisken samt utifrån resultaten ge underlag för beslut om åtgär-
der. Rådasjön, som är huvudvattentäkt för Mölndal och reservvattentäkt för 
Göteborg, utgjorde fallstudieområde. Rådasjön påverkas av avföring från 
både människor och djur; enskilda och kommunala avlopp samt hästar och 
strandbetande nötkreatur. Detta innebär en infektionsrisk för de invånare 
som får sitt dricksvatten från sjön. Mikrobiologisk risk kan bedömas på 
olika sätt. Traditionellt kombineras kunskap om området omkring en vat-
tentäkt med analyser av enstaka vattenprov, något som även gjordes i detta 
projekt, men rapporten lyfter också fram hur nya, mer avancerade verktyg 
kan utnyttjas och vilken information dessa bidrar med.

Under perioden april till september 2008 togs vattenprov från tjugo 
provpunkter omkring Rådasjön (Figur 1-1) och analys genomfördes av tra-
ditionella indikatorbakterier. Resultaten gav ett mått på fekal påverkan vid 
råvattenintagen på femton och åtta meters djup (punkterna 1 och 2) samt 
för några typiska områden där förorening ofta förekommer: bäckar föro-
renade från enskilda avlopp och omgärdade av hästbetesmark (3 och 7), 
dagvattentrumma (18), strandbetesmark (17), offentlig badplats (11) samt 
sjöns in- och utlopp (12 och 10). Provserien följdes sedan upp under 2009 
och 2010 med ett instrument för automatiserad provtagning av råvattnet 
(CALM), med snabbt analyssvar för E. coli. Resultaten från detta automa-
tiska instrument avslöjade en större variation i den mikrobiologiska vatten-
kvaliteten än vad som framgick vid analysen av stickprov, vilket motiverade 
att aktivt arbeta för att lokalisera och åtgärda olika utsläppspunkter. Vidare 
genomfördes analys av parasiterna Giardia och Cryptosporidium på vatten 
från råvattenintagen och i en bäck förorenad från enskilda avlopp. Halterna 
i merparten av proven var inte detekterbara, men några prov innehöll para-
sithalter på över 10 (oo)cystor per tio liter.

För tio av de valda provpunkterna omkring Rådasjön analyserades vat-
tenproven dessutom på DNA-nivå för bakterier av typen Bacteroidales, som 
förekommer i höga halter i färsk avföring hos flera olika djurslag, i syfte att 
spåra avföringspåverkan till dess ursprung. Med den molekylärbiologiska 
metoden kvantitativ polymeras kedjereaktion (qPCR) bestämdes innehållet 
av genetiska markörer från människa (BacH) och idisslare (BacR) i denna 
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bakterietyp. Samma vattenprov analyserades även för sorbitol-fermente-
rande Bifidobakterier (SFB), en grupp bakterier som anses härstamma ute-
slutande från människa, samt för somatiska kolifager, ett virus som angriper 
bakterien E. coli men som är ofarlig för människan. Den genetiska markö-
ren BacH, vilken alltså signalerar avföring från människa, återfanns på alla 
tio provpunkter. Att halterna dessutom avsevärt översteg halterna av E. coli 
innebär att även en mycket låg grad av avföring från människa kan detekte-
ras med denna källspårningsmetod. 

SFB påvisades främst där även BacH fanns i höga halter, men svårighe-
ten att avläsa kolonier från odlingen medförde en osäkerhet i haltbestäm-
ningen av dessa. Det kan ändå konstateras att såväl Bacteroidales-metoden 
som SFB-metoden bekräftade att flera vattenprov innehöll en avföringspå-
verkan från människa. Den genetiska markören BacR, vilken ska signalera 
avföringspåverkan från idisslare, återfanns mer sporadiskt än BacH. Högst 
halter av BacR konstaterades på den provpunkt som representerar strandbe-
tesmark (punkt 17, Figur 1-1). Somatiska kolifager påvisades vid samtliga 
provpunkter omkring sjön. Vid ett tillfälle återfanns låga halter av kolifager 
även i råvattnet från femton meters djup, vilket tyder på att virus kan spri-
das även ner till detta vattendjup. Automatiserad flödesviktad provtagning 
vid två punkter omkring sjön under regnhändelser gav information om hur 
avrinningen uppströms styr variationen av färskt fekalt material från män-
niskor (halter av BacH) respektive idisslare (BacR) i Rådasjöns tillflöden. 
Analys av jordprov avslöjade att både BacH och BacR tyvärr förekommer i 
jord, om än i försvinnande låga halter jämfört med i färsk avföring, och att 
låga halter därför potentiellt kan vara förorsakade av jord. 

Deltagarna i projektgruppen ombads att genom sin experterfarenhet 
bedöma den fekala påverkan på tio provpunkter omkring sjön. De fick 
uppskatta sannolikheten för att mänsklig avföring respektive avföring från 
idisslare förorenade vattnet vid respektive provpunkt. Utgångspunkten för 
experternas bedömningar var dels kunskap om förekomsten av traditio-
nella indikatororganismer (halt och andel positiva), dels egen kännedom 
om lokala föroreningskällor. En statistisk metod utvecklades för att ge ett 
mått på tillförlitligheten i de fynd av BacH och BacR som gjorts på de olika 
provpunkterna omkring Rådasjön. Ett sådant mått gavs genom att med 
Bayes teorem kombinera experternas bedömningar och prestandan i käll-
spårningsmetoden. Bayes teorem beskriver hur en sannolikhet ändras när 
man får reda på att en annan händelse inträffat, i detta fall sannolikheten 
för en sann påverkan från människa eller idisslare förutsatt att den genetiska 
markören BacH eller BacR påträffades. Resultaten beräknades med Monte-
Carlo-metoden, en metod som med slumpens hjälp tar hänsyn till variatio-
ner och osäkerhet. Detta nya angreppssätt för tolkning av källspårningsdata 
visade sig ha flera fördelar, bland annat följande: 
• Det innebär ett systematiskt sätt att genom källspårningsanalyser styrka 

eller avfärda en hypotes om fekal påverkan från en specifik källa. Om 
exempelvis enskilda avlopp är lokaliserade uppströms, såsom vid punkt 
3 (Figur 1-1), kan man genom fynd av BacH få starkare bevis för att det 
sprids avföring från dessa avlopp till vattentäkten jämfört med fynd av 
traditionella indikatorer, exempelvis E. coli.
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• Metoden tydliggör hur informationen om fekal förorening på en prov-
punkt förändras om man använder en källspårningsmetod med qPCR-
analys av en viss prestanda. Exempelvis var experterna inte så säkra på att 
ett dagvattenutlopp (punkt 18) kunde vara förorenat med avföring från 
människa; sannolikheten redovisades till i genomsnitt 0,62, dvs. 62 %. 
Att man ändå påvisade BacH i samtliga prov härifrån innebar med san-
nolikheten 0,78, dvs. 78 %, en indikation på att det här verkligen förelåg 
avföringspåverkan från människor. 

• Man får en fingervisning om på vilka provpunkter det knappast är värt 
mödan och kostnaden att genomföra analysen. Det tydligaste exemplet 
här var provpunkten invid strandbetesmarken (punkt 17). Eftersom 
experterna bedömde det osannolikt (0,09, dvs. 9 %) att denna punkt 
var förorenad med avföring från människor, innebär detta sannolikheten 
0,18, dvs. 18 %, att fynd av BacH verkligen kommer från människa. 
Med denna låga sannolikhet tillför analysen av BacH inte tillräckligt 
starka bevis och man skulle lika gärna kunna avstått från att genomföra 
den analysen vid punkt 17.

Ett inaktiveringsförsök genomfördes under olika säsonger på året (mars, 
augusti och november). Syftet var att studera hur de genetiska markörerna 
BacH och BacR, vilka alltså ingick i provtagningarna omkring Rådasjön, 
inaktiverades över tid i sjövatten i jämförelse med hur traditionella indika-
tororganismer inaktiveras. Inaktiveringen av de genetiska markörerna varie-
rade mycket mellan olika årstider och mellan ljusa och mörka förhållanden, 
något som även var fallet för de traditionella indikatororganismerna. Snab-
bast inaktivering konstaterades i augusti i dagsljus medan högst stabilitet 
konstaterades i novemberförsöket. Stabilast i miljön generellt var totalan-
talet koliformer, följt av somatiska kolifager, de båda genetiska markörerna 
BacH och BacR, intestinala enterokocker och E. coli. Inaktiveringsförloppet 
av de genetiska markörerna liknade de som rapporterats för några viktiga 
patogena bakterier och virus i vatten. Resultatet bekräftade även den ved-
ertagna uppfattningen att låga halter av E. coli i vattenprov kan ge en falskt 
lugnande bild av patogenhalter; denna bakterie inaktiverades ju snabbare än 
alla andra indikatororganismer i försöket. Om man antar likartade utsläpps-
halter kan analys av BacH och BacR på olika avstånd från ett utsläpp ge ett 
mått på möjliga halter av patogener av typen bakterier och virus. Parasiten 
Cryptosporidium kan dock återfinnas längre i vattenmiljön än dessa gene-
tiska markörer.

En hydrodynamisk modell av Rådasjön upprättades i tre dimensioner 
för att simulera transporten av mikroorganismer från olika tillflöden (käl-
lor) till de båda råvattenintagen. Möjliga halter av patogener (norovirus, 
Cryptosporidium och E. coli O157/H7) i de olika tillflödena beräknades sto-
kastiskt utifrån halter av genetiska markörer och utifrån litteraturuppgifter 
om bland annat halter hos infekterad individ, utsöndringstid och prevalens 
(frekvens av respektive infektion). Resultat från ovan nämnda inaktiverings-
försök användes för att beskriva inaktiveringen av mikroorganismer under 
transporten i sjön som en funktion av ljusintensitet och temperatur. Ett 
stort bidrag av E. coli från avrinningsområdet uppströms sjön understryker 
att det är angeläget att utvidga vattenskyddsområdet uppströms Rådasjön. 
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Patogentillskottet från olika källor jämfördes för endemiska förhållanden, 
dvs. normalt infektionsläge, och epidemiska förhållanden, dvs. en stor andel 
infekterade. Eftersom Cryptosporidium är relativt sällsynt hos människor 
men betydligt vanligare hos nötkreatur, stod nötkreaturen för den största 
spridningen av dessa parasiter vid normalt infektionsläge, även om det är 
tveksamt att dessa är i en form som kan åstadkomma infektion hos männis-
kor via dricksvattnet. Vid förhöjt sjukdomsläge dominerade avloppsutsläp-
pen och när det gäller norovirus stod punkt 3 generellt för det största till-
skottet till råvattenintaget på femton meters djup, följt av punkterna apst, 
7 och 18 (Figur 1-1).

Den hydrodynamiska modelleringen bedömdes ge ett kraftfullt besluts-
underlag vid prioritering av åtgärder med utgångspunkt i patogennivåer. 
Modellerade patogenhalter gav också indata till mikrobiell riskanalys enligt 
den så kallade MRA-metoden, även om osäkerheterna var flera; bland annat 
var det oklart hur stort patogentillskott man kan förvänta sig från förore-
ningar uppströms sjön som kommer via Mölndalsån. Den hydrodynamiska 
modellen gav en mycket detaljerad beskrivning av variation över tid, med 
redovisning av halter som är så pass låga att de inte skulle gå att detektera 
med vanliga analysmetoder. Trots detta bör man fortsätta med råvatten-
provtagning för analys av patogener, dels för validering av modellerade hal-
ter, dels därför att nya analysmetoder för bland annat virus med förbättrad 
detektion nu är på intågande. Analysmetoder för att både kvantifiera och 
bestämma livskraften av norovirus i vatten skulle definitivt ge säkrare beräk-
ningsunderlag för MRA. Värderingar med MRA-metoden som baseras på 
historiska mätdata för olika patogener kan användas som underlag för att 
beskriva hur stor risken har varit, men glesa provtagningar med bristfäl-
lig kännedom om händelser med topphalter är ofta en begräsning. För att 
kunna bedöma hur risken är nu och i framtiden är det alltså värdefullt att 
kunna modellera olika utsläppsscenarier.

Riskanalys genomfördes också med metoden Optimal desinfektions-
praxis, ODP, en metod som kunde genomföras med mer begränsade indata. 
De båda metoderna för mikrobiologisk riskanalys, MRA och ODP, gav 
resultat för Mölndals vattenverk som pekade i samma riktning. Ett flertal 
faktorer i beräkningarna, som resultat från den hydrodynamiska modellen 
och halter under endemisk respektive epidemisk nivå, kunde föras in i MRA 
men inte i ODP. I MRA tas hänsyn till variation och osäkerhet vilket ger ett 
bättre underlag för att diskutera hur tillförlitliga resultaten är jämfört med 
ODP. Även om MRA framstår som ett mer kraftfullt verktyg (om man har 
god kunskap om halter och variationer) verkar ODP på ett tillfredställande 
sätt ta höjd för de olika förhållanden som kan uppstå. 

Med tanke på de stora vattenburna utbrott vi nyligen haft i Sverige 
rekommenderas alla ytvattenverk i Sverige att åtminstone genomföra en 
enkel, kvantitativ riskvärdering av typen ODP. Där det är angeläget att pri-
oritera skyddet mot avföringspåverkan på råvattnet så är MRA, med sina 
möjligheter att modellera scenarier och ta hänsyn till osäkerheter, ett bra 
sätt att gå vidare.
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Summary 

The World Health Organization emphasize that the microbiological risks 
are the most relevant for human health in context of drinking water. A clear 
reminder of this was given by the waterborne outbreaks of Cryptosporidium 
that in winter 2010–2011 hit two surface water sources in northern Swe-
den. When the water is impacted by faecal matter, chances are that it is also 
affected by pathogens from infected humans or animals. In many Swedish 
surface water sources is, however, a situation where the deficiencies of the 
generally applicable indicator organisms in raw water control can give a false 
reassuring picture of the risks of waterborne infection. In addition, informa-
tion is often based on random sampling, which means that the dynamics in 
the microbiological events remains unknown. 

This project has been to implement and evaluate a number of tools to 
identify and quantify the impact from pollution sources in relation to the 
risk of infection as a basis for action. Lake Rådasjön which is the main 
source for Mölndal city and reserve supply for Gothenburg was a case study. 
Faecal contamination originates from both humans (on-site and municipal 
sewer systems) and animals (horses and cattle grazing at the shore). A tool 
for automated testing of raw water by quickly analysing for E. coli (at-line 
monitoring) reflected the variations in raw water quality in a way that moti-
vated to actively work to find and fix upstream sources of contamination.

Two methods for microbial source tracking were evaluated, one directed 
at molecular analysis of genetic markers within the order Bacteroidales 
(humans, BacH and ruminants, BacR) and the other directed at cultivation 
of sorbitol-fermenting Bifidobacteria (humans). The former appeared to be 
most promising and an approach was suggested for combining prior knowl-
edge with the performance of the performance of the analysis by means of 
Bayes’ theorem. This Bayesian approach provides a measure of the reliabil-
ity of the results, taking the uncertainties into account. Inactivation trials 
were conducted during different seasons to study how these genetic markers 
were inactivated in lake water compared to conventional indicator organ-
isms. Most stable in the environment were the total coliforms, followed by 
somatic coliphages, the two Bacteroidales genetic markers, intestinal ente-
rococci and E. coli.

A hydrodynamic model was set up to simulate transport of microorgan-
isms from various sources around the lake to the raw water intakes. Patho-
gen levels at the sources were estimated stochastically based on levels of 
Bacteroidales genetic markers. The highest levels in the lake were found 
during autumn, winter and spring. With a large faecal contribution from 
the catchment area upstream of the lake, it is important to include this area 
in the revision of the water protection zone. The contribution of patho-
gens from different sources to the raw water intakes were compared for 
endemic conditions, i.e. normal level of infection, and epidemic conditions, 
i.e. a large proportion infected. Because Cryptosporidium is relatively rare in 
humans but much more common in cattle, cattle accounted for the larg-
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est contribution under normal level of infection, although it is doubtful 
that these are zoonotic and able to produce infection in humans via drink-
ing water. Given a large proportion infected, on-site and municipal sewage 
dominated the pathogen contribution to the raw water intakes.

The two methods for risk analysis, optimum disinfection practices 
(ODP) and microbial risk assessment (MRA), indicated that the barrier 
efficiency against Cryptosporidium and possibly viruses may be too low at 
the Mölndal water treatment plant. MRA was far more demanding than the 
ODP in terms of input data, but the method presented unique opportuni-
ties to see how infection rate and location of sources around Lake Rådasjön 
affect the level of risk.
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Begreppsförklaring

Nedanstående lista är en kortfattad beskrivning av begrepp som är av central 
betydelse i denna rapport och som sällan ingår i den grundläggande kun-
skapen om mikrobiologi i dricksvattensammanhang. Vissa av begreppen 
förklaras ännu mer utförligt i rapporten under respektive kapitel.

Bacteroidales Det vetenskapliga namnet på ett släkte anaeroba, gram-
negativa stav- eller spolformiga bakterier som inte går 
att analysera med traditionella odlingsmetoder. Analy-
ser av genetiska markörer av ordningen Bacteroidales 
kan göras med qPCR.

Bayes teorem Ett teorem, en sats, inom sannolikhetslära och statistisk 
teori som beskriver hur en sannolikhetsfördelning änd-
ras när man får reda på att en annan händelse inträffat. 
I rapporten används detta för att med hjälp av tradi-
tionell kunskap om avföringspåverkan ge ett mått på 
tillförlitligheten i resultat från mikrobiell källspårning.

Hydrodynamisk 
modellering

Hydrodynamik är en gren inom strömningsmekani-
ken där man studerar vätskors rörelse. Hydrodynamisk 
modellering kan användas när man ska beskriva en 
specifik vattensituation, såsom en sjö med hänsyn till 
varierande förhållanden vad gäller exempelvis vind och 
temperatur.

Infektionsrisk Sannolikheten för att infekteras av ett specifikt smitt-
ämne, oftast teoretiskt beräknad med MRA-metoden 
och då med hänsyn taget till variationer.

Mikrobiell 
källspårning

Samlingsnamn för användande av olika metod där 
avsikten är att utifrån analys av mikroorganismer dra 
slutsatser om ursprunget till avföringspåverkan i ett 
vattenprov.

Monte Carlo-
simuleringar

Stokastisk simulering med hjälp av Monte Carlo-algo-
ritmen för att beräkna samband mellan olika parame-
trar beskrivna i form av sannolikhetsfördelningar istäl-
let för punktvärden.

MRA-metoden Förkortning för Mikrobiell Riskanalys, en internatio-
nellt vedertagen metod för att bedöma infektionsris-
ker genom sambanden mellan halter av smittämnen, 
konsumerad mängd av smittämnet och dos-respons 
funktioner.

ODP-metoden Förkortning för Optimal Desinfektionspraxis, en 
metod utvecklad i Norge för att bedöma barriärverkan 
på ett dricksvattenverk med hänsyn taget till halter av 
indikatorbakterier och nivå av barriär före och i slut-
desinfektionssteget.
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Posterior Även kallat a posteriori, vilket är latin och betyder erfa-
renhetsgrundad. Posterior ingår som en av termerna i 
Bayes teorem och kan användas för att tolka resultat 
från mikrobiell källspårning i ljuset av förhandskun-
skap (Prior).

Prior Även kallat a priori, vilket är latin och betyder obe-
roende av bevisning. Prior är en av termerna i Bayes 
teorem och kan vara exempelvis förhandskunskap om 
avföringspåverkan i ett vattenprov.

qPCR Förkortning för kvantitativ realtids PCR (polymeras 
kedjereaktion), en molekylärbiologisk metod för att 
mäta mängden av DNA eller RNA i exempelvis ett 
vattenprov.

Sannolikhets-
fördelning

Sannolikhetsfördelning används för att beskriva varia-
tion eller osäkerhet i olika parametrar, där Normal-
fördelningen är den vanligaste. I rapporten används 
även Triangel-, Log Normal-, Beta- och Gammafördel-
ningar .

Sensitivitet 
(känslighet)

Ett sannolikhetsmått som kan användas för att exem-
pelvis bedöma prestandan i en metod för mikrobiell 
källspårning. Känslighet beräknas som antalet korrekt 
identifierade positiva prov, dividerat med det verkliga 
antalet positiva prov.

Specificitet Ett kompletterande sannolikhetsmått för att exem-
pelvis bedöma prestandan i en metod för mikrobiell 
källspårning. Specificitet beräknas som antalet genom 
testet identifierade negativa prov, dividerat med antalet 
sant negativa prov.
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1 Bakgrund

1.1	 Mikrobiologiska	risker	och		
dricksvattenkonsumenters	hälsa

Världshälsoorganisationen konstaterar i sina senaste riktlinjer för dricksvat-
tenkvalitet (WHO 2008a) att mikrobiologiska risker fortsätter att vara de 
hälsomässigt mest betydelsefulla i både utvecklingsländer och utvecklade 
länder. Visserligen kan vissa kemiska ämnen som fluorid och arsenik orsaka 
storskaliga hälsoeffekter via dricksvatten. Bly, selen och uran kan vara hälso-
mässigt signifikanta under vissa förhållanden och höga halter av flera kemi-
kalier kan uppstå vid till exempel en olycka. Trots detta måste konstateras 
att det är få kemiska ämnen som kan leda till hälsoeffekter från ett enstaka 
exponeringstillfälle via dricksvattnet. 

De största mikrobiologiska riskerna är förknippade med avföring från 
människor och djur. Avföringen kan innehålla smittämnen, så kallade pato-
gener, i form av bakterier, virus och parasitära protozoer (encelliga djur, 
urdjur), så kallade parasiter. Förutom patogener från avföring kan till exem-
pel cyanobakterier (blågrönbakterier, tidigare benämnda blågrönalger) och 
bakterien Legionella under vissa omständigheter påverka dricksvattenkonsu-
menters hälsa. Nedanstående tabell ger en översikt över viktiga vattenburna 
smittämnen och deras egenskaper (Tabell 1-1).

1.1.1 Det går inte att övervaka vattenburna patogener i realtid

Patogener med undantag från Salmonella analyseras normalt inte i Sve-
rige vid vare sig vattenproduktion eller vattendistribution. Analyserna, om 
de överhuvudtaget är möjliga, är ofta komplicerade och kostsamma. För 
riskanalyser är det värdefullt med underlag om hur halterna av patogener 
varierar. För den operativa driften av ett vattenverk är analyser för patogener 
emellertid av lågt värde, eftersom det tar för lång tid innan analysresultatet 
finns framme. Dessutom krävs det ofta analyser av mycket stora vattenvoly-
mer för att visa att halterna är acceptabla, för till exempel Cryptosporidium 
mindre än 3 oocystor per 100 000 liter vatten. 

De aktuella dricksvattenföreskrifterna (SLV 2001) liksom det praktiska 
arbetet med vattenförsörjningen bygger istället på analys av ett antal så kall-
lade indikatorbakterier, till exempel Escherichia coli som indikerar färsk avfö-
ringspåverkan. Indikatorbakterierna är dock betydligt känsligare än patoge-
ner som parasitära protozoer och känsligare än många virus. Närvaron av E. 
coli är därför en mycket stark indikator på smittrisk, medan frånvaron av E. 
coli säger lite om smittrisken. Virus analyseras normalt inte och analyserna 
av parasitära protozoer är sporadiska. Vattenburna sjukdomsutbrott inträf-
far därför även under förhållanden med negativa provsvar från de analyser 
av indikatororganismer som görs enligt föreskrifterna.

De råvattenkrav med rikt- och gränsvärden som tidigare fanns upphörde 
gälla när de nu aktuella föreskrifterna infördes. Livsmedelsverket ville ren-
odla kraven till att utgå från livsmedelslagstiftningen och Naturvårdsverket 
som har ansvar för råvattenskyddet har hittills inte funnit det angeläget att 
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ställa krav enligt miljölagstiftningen. De svenska branschriktlinjerna för 
råvattenkontroll (Svenskt Vatten 2008) föreslår till skillnad från dricksvat-
tenföreskrifterna (SLV 2001) att även råvattnet ska bedömas. Riktlinjerna 
för råvattenkontroll innefattar de traditionella indikatorbakterierna, däri-
bland Clostridium perfringens, men även somatiska kolifager som är ett bak-
terievirus. Det påpekas dock att om det utifrån upprepad provtagning och 
kunskap om verksamheten i tillrinningsområdet visar sig att någon mikro-
biologisk undersökning inte behöver genomföras, kan den uteslutas.

Clostridium perfringens och somatiska kolifager indikerar fekal påverkan 
från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel. Genom 
sin sporbildande förmåga kan Clostridium perfringens överleva längre i vat-
ten och har större motståndskraft mot desinfektion än andra fekala indi-

Tabell 1‑1 Vattenburna smittämnen (WHO 2008b; Bergmark 2007).  
Beteckningen spp. är en förkortning för species, vilket i detta sammanhang är pluralformen för arter.

Patogen
Hälso-

relevans

”Överlevnad” 
i råvattentäkt 

vid 20 °C Klortålighet
Infektions-
förmåga

Djur viktig 
smittkälla

Betydelse i 
Sverige

Bakterier

Burkholderia pseudomallei Låg Kan föröka sig Låg Låg Nej

Campylobacter jejuni, C. coli Hög Vecka–månad Låg Måttlig Ja Stor

E. coli, patogena inkl. toxin Hög Vecka–månad Låg Låg Ja Stor

E. coli Enterohæmorrhagic Hög Vecka–månad Låg Hög Ja

Legionella spp. Hög Förökar sig Låg Måttlig Nej Stor

Mycobakterier, icke tuberkulösa Låg Förökar sig Låg Låg Nej

Pseudomonas æroginosa Måttlig Kan föröka sig Måttlig Låg Nej

Salmonella typhi Hög Vecka–månad Låg Låg Nej

Andra typer av Salmonella Hög Kan föröka sig Låg Låg Ja

Shigella spp. Hög < vecka Låg Måttlig Nej

Vibrio choleraræ Hög < vecka Låg Låg Nej

Yersinia entercolitica Hög > månad Låg Låg Ja

Virus

Adenovirus Hög > månad Måttlig Hög Nej UV-tålig?

Enterovirus Hög > månad Måttlig Hög Nej

Hepatit A Hög > månad Måttlig Hög Nej

Hepatit E Hög > månad Måttlig Hög Kanske

Norovirus och Sapovirus Hög > månad Måttlig Hög Kanske Stor

Rotavirus Hög > månad Måttlig Hög Nej

Parasitära protozoer

Acanthamoeba spp. Hög > månad Hög Hög Nej

Cryptosporidium spp. Hög > månad Hög Hög Ja Mycket stor

Cyclospora cayentanensis Hög > månad Hög Hög Nej

Entamoeba histolytica Hög Vecka–månad Hög Hög Nej

Giardia intestinalis Hög Vecka–månad Hög Hög Ja Mycket stor

Negleria fowleri Hög Kan föröka sig i 
varmt vatten

Hög Hög Nej Vid ökad 
temperatur?

Toxoplasma gondii Hög > månad Hög Hög Ja

Inälvsmaskar

Dracunalus medinensis Hög Vecka–månad Måttlig Hög Nej

Schistosoma spp. Hög < vecka Måttlig Hög Ja
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katorbakterier. Somatiska kolifager har flera egenskaper gemensamt med 
infektiösa virus, däribland storlek och replikeringssätt (WHO 2008c). 
Både Clostridium perfringens och somatiska kolifager kan dock förekomma 
i råvatten och dricksvatten i frånvaro av sjukdomsframkallande mikroor-
ganismer. Clostridium perfringens anses vara den bakteriella indikator som 
bäst motsvarar motståndskraftiga sjukdomsframkallande mikroorganismers 
uppförande i råvatten och vid passage genom vattenverkets beredningssteg 
(Payment & Franco 1993). 

Somatiska kolifager är virus som infekterar vissa E. coli-stammar. De påvi-
sas med ett placktest där kolifagerna ger synlig plack (klara zoner) i en matta 
av värdstamsbakterier på en agar-platta (WHO 2008c). Kolifager används 
som en alternativ avföringsindikator och som virusindikator i olika typer av 
vatten. Det är viktigt att känna till svagheterna med de indikatororganismer 
man använder och en alltför gles råvattenprovtagning kan innebära att man 
missar de händelser med större avföringspåverkan som innebär en ökad risk.

1.1.2 Avföringspåverkan från människor  
och djur innebär risk för patogener

När vattnet är avföringspåverkat finns också risken att det är påverkat av 
patogener från infekterade individer. Utöver smitta från andra människor 
finns det också infektioner som kan överföras från djur till människa via så 
kallade zoonoser. Bakterien Campylobacter, som är huvudorsaken till att vi 
inte ska skära salladen på samma skärbräda som vi skurit den råa kycklingen 
på, är tillsammans med toxinbildande typer av E. coli viktiga vattenburna 
zoonoser. Eftersom de flesta svenska ytvattenverk har flera barriärer mot 
bakterier är säkerheten mot bakterier normalt god.

Infekterade individer utsöndrar stora mängder virus och dessa är relativt 
tåliga i vattenmiljön och mot klordesinfektion. När metoderna för virus-
detektion hos patienter och i vatten på senare år förbättrats så har andel 
vattenburna utbrott i Sverige med okänt smittämne minskat och andel som 
konstaterats bero på virus ökat (Lindberg & Lindqvist 2005). En annan 
förändring som skulle kunna förklara varför det registreras fler vattenburna 
virusutbrott är att klordoserna sänkts sedan riskerna med biproduktsbild-
ning uppmärksammats. Det finns en fara att klordoserna sänks till en sådan 
nivå att den nödvändiga desinfektionseffekten inte uppnås. Om så är fallet 
är det främst risken för just virussmitta som ökar.

En viktig vattenburen protozo är Cryptosporidium, en tarmparasit som är 
vanligt förekommande i en rad olika djurslag, främst däggdjur. Parasitens 
oocystor är tåliga mot klor i de koncentrationer som används i dricksvatten-
rening och Cryptosporidium förorsakade det största vattenburna sjukdoms-
utbrottet i modern tid, nämligen i Milwaukee i USA 1993 (Mac Kenzie et 
al. 1994). De arter som vanligen infekterar människan är C. hominis, som 
huvudsakligen är humanpatogen, och den zoonotiska formen C. parvum. 
Flera utbrott har rapporterats i Sverige på senare år, och sedan 1 juli 2004 
är infektion med Cryptosporidium anmälningspliktig i vårt land. Flertalet 
fall har rapporterats ifrån Stockholms län, vilket bedöms bero på att man 
där har en hög observans för denna diagnos (Svenungsson et al. 2009). 
Utlandssmitta har rapporterats i 70 procent av fallen i Sverige, de flesta utan 
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koppling till någon epidemi. Under höstmånaderna augusti till november 
inträffar cirka 80 procent av fallen i Sverige (Svenungsson et al. 2009). 
Dricksvattenburna infektioner med parasitära protozoer har varit förhål-
landevis få, fram till utbrotten av C. hominis i Östersund och Skellefteå 
vinterhalvåret 2010-2011 (Hedenberg 2011).

Globalt sett har åtminstone nio arter av Cryptosporidium (C. hominis, C. 
parvum, C. meleagridis, C. felis, C. canis, C. suis, C. muris, C. andersoni, C. 
suis-like) och ett flertal genotyper (C. hominis monkey genotype, C. parvum 
mouse genotype, Cryptosporidium cervine, chipmunk, deer, horse, rabbit, 
skunk, och pig genotype II) rapporterats kunna åstadkomma infektion hos 
människa (Silverlås 2010b). I en studie av 265 patienter i Sverige övervägde 
typen C. parvum följt av C. hominis och C. meleagridis (Svenungsson et al. 
2009). C. parvum-liknande parasiter, varav vissa genotyper kan infektera 
människor, har påträffats hos älgar, rådjur och rödräv i Norge (Hamnes et 
al. 2006; Hamnes et al. 2007) och hos hästar och smågnagare i England 
(Sturdee et al. 2003). 

Parasiten Cryptosporidium har även påvisats i kanadagäss. Zhou et al. 
(2004) genomförde en omfattande studie på kanadagäss i Ohio och Illinois 
USA, och konstaterade förutom typerna C. goose genotyp 1 och 2 även de 
zoonotiska formerna C. parvum (4 prov) och C. hominis (2 prov) bland 
de 209 avföringsproverna. Typ av parasit, avföringsmängd hos värdorganis-
men, transporttid på land och i vatten samt inaktiveringsförlopp är några av 
de faktorer som avgör infektionsrisken. Man kan dra nytta av GIS-modeller 
för att bedöma var åtgärder geografiskt inom ett avrinningsområde skulle 
ha störst effekt när det gäller att skydda ytvattentäkter från Cryptosporidium 
och Giardia (Ferguson et al. 2007).

För att värdera den risk för vattenburen smitta som en viss grad av avfö-
ringspåverkan utgör behövs underlag om ursprunget till påverkan. Ramdi-
rektivet för vatten (EC 2000) syftar utöver att skydda akvatiska ekosystem 
också till hållbar vattenanvändning. I artikel 7 anges att ”Medlemsstaterna 
skall säkerställa erforderligt skydd för de identifierade vattenförekomsterna i 
syfte att undvika försämring av deras kvalitet för att minska den nivå av vat-
tenrening som krävs för framställning av dricksvatten.” Ramdirektivet tar 
också upp principerna att åtgärda vid föroreningskällan och att förorenaren 
ska betala. För att dessa principer även ska kunna tillämpas för avföringspå-
verkan behövs underlag om hur stor del av påverkan och risk som olika 
föroreningskällor och utsläppshändelser står för. 

I en aktuell tillståndsprövning (Länsstyrelsen 2010) för ett avloppssystem 
med utsläpp till en råvattentäkt motsatte sig en kommun längs Göta älv krav 
som ställts avseende begränsning av mikrobiologisk påverkan. Kommunen 
argumenterar att problemet med mikrobiologisk påverkan är komplext och 
beror på en rad olika faktorer där utsläpp från kommunala avloppsrenings-
verk är en av många föroreningskällor. Detta påstående har stöd i en studie 
av kommunala avloppssystem längs Göta älv (Åström & Pettersson 2009). 
Motsvarande påståenden om att strandbete inte är den enda mikrobiolo-
giska föroreningskällan är naturligtvis lika riktiga. De är dock inte hållbara 
för att respektive verksamhet skulle undgå ansvar för sin egen påverkan. 
En förhoppning är att underlag som kvantifierar olika föroreningskällors 
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påverkan på risken ska underlätta för att tillräckliga åtgärder vidtas i alla 
verksamheter som innebär en risk.

Mikrobiell källspårning är en teknik för att matcha mikrober i förore-
nat vatten mot humana eller animaliska källor och därigenom fastställa 
ursprunget till föroreningen. Källspårning med hjälp av Bifidobakterier har 
tillämpats i begränsad utsträckning tidigare i Sverige, bland annat på Got-
land (Ottoson 2006; Ottoson 2007). Analys av mer eller mindre specifika 
genetiska fragment hos bakterier av ordningen Bacteroidales har visat sig 
lovande och tillämpats i kartläggningen av Rådasjön. Bacteroidales är en typ 
av bakterier som förekommer i rikliga mängder i avföring från människor 
och djur. Bakteriernas arvsmassa kan se olika ut beroende på funktionen hos 
mag-tarmsystemet de kommer ifrån. Det finns flera skäl för dricksvatten-
producenter att inkludera mikrobiell källspårning i kartläggningen av sina 
råvattentäkter. Dels behöver man veta föroreningskällan för avföringspåver-
kan för att risken för påverkan ska kunna minskas och dels är risknivån olika 
beroende på om smittämnet kommer från människa eller olika djur.

1.1.3 Dynamiken i en sjö ger transporten  
från föroreningskällan till råvattenintaget

Cirkulationen i en sjö styrs generellt av omgivningsförutsättningarna såsom 
vind, sjöns form, djupförhållanden, temperaturförändringar i sjön under 
året, tillflöden och dynamiken i tillflödena. Vinden har stor betydelse för 
cirkulationsmönstret. På öppna ytor kan vinden driva ytliga strömmar med 
hastigheter mellan 1–3 % av vindhastigheten. Dessa strömmar i ytlagret i en 
sjö följer i stort sett vindens riktning, men modifieras av strandlinjen. Det 
bildas kompensationsströmmar i motsatt riktning på större djup.

Temperaturutvecklingen i en sjö har betydelse för cirkulationen och 
omsättningen i en sjö eftersom sötvatten har sin högsta densitet vid 4° C. 
Senvinter eller tidig vår när isen har försvunnit, är sjön oftast homogen i 
temperatur från ytan till botten. Ytvattnet kan dock vara någon grad kall-
lare än på djupet. Allteftersom ytvattnet värms upp mot 4° C sjunker det 
kontinuerligt och värmer till slut upp hela sjön till 4° C (våromblandning). 
När lufttemperaturen stiger bildas ett temperatursprångskikt i sjön. Först är 
det ytligt och svagt med små temperaturdifferenser, men allteftersom luftens 
temperatur ökar värms ytvattnet upp och värmen blandas ned i vattenmas-
san av vinden. På så sätt värms sjön upp från ytan och språngskiktet blir 
djupare och starkare med större temperaturdifferens i djupled. I början av 
september är vattnet generellt som varmast i sjön och temperatursprång-
skiktet ligger i sitt djupare läge och är starkt. Temperatursprångskiktet i en 
sjö kallas ofta för en naturlig barriär då det försvårar utbytet mellan ytvatten 
och bottenvatten och transport av ämnen mellan dessa. På hösten sjunker 
lufttemperaturen och vattnet kyls av uppifrån tills sjön återigen är 4° C från 
ytan till botten, den så kallade höstomblandningen. Avkylningen av sjön 
fortsätter tills isen lägger sig och vinden inte längre kan blanda ner vatten 
kallare än 4° C. Nu skiktas återigen sjön med kallare vatten i ytan och var-
mare, max 4° C i botten. 

Andra faktorer som påverkar vattenströmmar är vattendjupet vid vilket 
föroreningen tillförs, densitetsskillnader på grund av temperaturskillnader 
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mellan det förorenade vattnet och vattnet i sjön. Dessa faktorer är fram-
trädande särskilt i långsmala delar av ett vattendrag samt vid tillflöden och 
utflöden. Påverkan av själva råvattenuttaget ger normalt bara en lokal inver-
kan på strömmarna. Transporttiderna är ofta så långa från föroreningskälla 
till råvattenintag att vindförhållanden hinner ändra sig och då påverkas 
transporten av en serie av olika statiska förhållanden. Under transporten 
minskar koncentrationen genom olika typer av utspädning, och mikroor-
ganismer inaktiveras med tiden. Göteborg Vatten har tidigare genomfört 
inaktiveringsförsök för indikatorbakterier med avloppsinblandat vatten från 
Göta älv under olika temperatur- och ljusförhållanden (Kjellberg 2008). 
Inaktivering av traditionella indikatororganismer för fekal påverkan (koli-
forma bakterier, E. coli och enterokocker) studerades. 

1.1.4 Mikrobiologisk barriärverkan är aldrig fullständig

Patogener har olika egenskaper, vilket innebär att reduktionsgrad i olika 
beredningssteg i ett vattenverk skiljer sig åt för bakterier, virus och parasiter. 
Gemensamt för alla mikrobiologiska barriärer är dock att ingen av dem ger 
fullständig reduktion i alla lägen. Rydberg, Engdahl & Bergstedt (2009) har 
redogjort för hur mikrobiologiska barriärer av typen avskiljande (infiltra-
tion/långsamfilter, fällning/filtrering, nano- och ultrafilter) samt inaktive-
rande (klor, klordioxid, ozon och UV) fungerar under olika omständigheter 
och driftsförhållanden. Det hela kan sammanfattas enligt följande:
• Kemisk fällning med filtrering. Beredningssteget ger en hyfsad avskilj-

ning och sämst för bakterier. Svårare vid låg temperatur, och man måste 
se upp med dos och fällnings-pH

• Klorering. Ger bra inaktivering av bakterier, sämre för virus och är helt 
ineffektivt för parasiter. Svårare vid låg temperatur, och man måste se upp 
med smutsigt vatten och högt pH

• Kloramin. Har liten barriärverkan, men hämmar biofilmstillväxt ute på 
ledningsnätet

• Ultraviolett ljus, UV. Ger bra inaktivering av bakterier och parasiter, men 
vissa virus kräver höga doser. Man måste se upp med smutsigt vatten och 
anläggningar som inte är utvärderade med standardiserade metoder

• Klordioxid. Effekten av tillsats är oberoende av pH. Bra inaktivering av 
bakterier, sämre för virus och viss effekt på parasiter

• Ozon. Ger bra inaktivering av bakterier, virus och parasiten Giardia, 
medan Cryptosporidium kräver höga doser

Svenska dricksvattenproducenter är enligt dricksvattenföreskrifterna skyl-
diga att ha tillräckliga mikrobiologiska barriärer (SLV 2001). För att uppnå 
detta har Svenskt Vatten medverkat i framtagandet av två verktyg för att 
beräkna barriärverkan. Optimal desinfektionspraxis (ODP) är en procedur 
utvecklat i Norge (Norsk Vann 2009a). Mikrobiologisk riskanalys (QMRA) 
är ett internationellt sett mer känt verktyg för att bedöma mikrobiologiska 
risker (Haas, Rose & Gerba 1999) där ett användarvänligt webbinterface 
utvecklats i Sverige i samarbete med forskare i Australien (Petterson & Sten-
ström 2007; Abrahamsson, Ansker & Heinicke 2009).

19



1.2	 Rådasjön

1.2.1 Områdesbeskrivning

Rådasjön som ligger på den svenska västkusten i Mölndals och Härryda 
kommuner utgör huvudvattentäkt för Mölndal (60 000 personer). Sjön 
används även som reservvattentäkt för Göteborg (500 000 personer) i 
perioder då Göteborgs ordinarie vattentäkt Göta älv utifrån vattenanalyser 
bedöms som ett sämre råvattenalternativ. Sjön är omkring 2 km2 till ytan 
(Figur 1-1) och hela avrinningsområdet på 268 km2 omfattar Mölndalsån 
med inflöde i sjöns östliga del. Råvattenintagen till Mölndal (15 m djup) 
och Göteborg (8 m djup) är lokaliserade i den nordvästra delen av sjön 
(punkt 1 och 2, Figur 1-1) på avstånden 150 och 100 m från stranden. 

Figur 1‑1 Vattentäkten Rådasjön med provpunkter som ingick i prov‑ 
tagningar under 2008, där händelseprovpunkter markerats  
med hakparentes. 

Ett naturreservat etablerades 2006 omkring Rådasjön i syfte att bevara den 
biologiska mångfalden och områdets månghundraåriga karaktär av jord-
brukslandskap. Man värnar därför om strandbetande köttdjur i området 
och ett 90-tal hästar betar omkring sjön, främst i hagarna nordväst om sjön. 
Naturligt förekommande djurslag i området inkluderar sjöfågel, där flockar 
med kanadagäss observerats exempelvis vid stranden nära råvattenintaget i 
nordvästra delen av sjön, vidare älgar och rådjur. Avloppssystemen i områ-
det är av typen duplikatsystem, med avledning till det regionala avlopps-
reningsverket. Ett flertal enskilda avlopp finns i området, främst norr om 
råvattenintaget, och många med konstaterat undermålig avskiljningsfunk-
tion (Karlsson 2009). Under kraftiga nederbördstillfällen tränger dagvatten 
in i avloppssystemet i bostadsområdet söder om sjön, vilket åstadkommer 
nödavledning till Rådasjön från pumpstationen i detta område (punkt 

* = provpunkt där analysen  
inkluderade somatiska kolifager  
och mikrobiell källspårning. 

apst = avloppspumpstation  
med nödutlopp.
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”apst”, Figur 1-1) några gånger per år. I huvudsak obehandlat dagvatten 
tillförs sjön från de hårdgjorda ytorna, främst från industriområdet öster 
om sjön. 

Rådasjön har en geometri som påverkar cirkulationen i sjön. I den syd-
östra långsmala delen av sjön styrs cirkulationen mer eller mindre av tillflö-
det från Mölndalsån. I den större delen av sjön, där djupet är som störst, 
har i stället vinden stor betydelse för cirkulationsmönstret. Strömmarna i 
ytan (de översta metrarna) följer i stort vindens riktning men modifieras 
av strandlinjen. Det bildas kompensationsströmmar i motsatt riktning på 
större djup av kontinuitetsskäl.

1.2.2 Kartläggning av mikrobiologiska föroreningskällor

Hösten 2006 var mycket nederbördsrik och parasiten Cryptosporidium påvi-
sades i Rådasjön. Dessa parasitfynd var startskottet till ett projekt att under-
söka vilka källorna är till den fekala påverkan i Rådasjön (Figur 1-1). Syftet 
var att identifiera tänkbara källor för spridning av mikroorganismer i Råda-
sjön samt att undersöka förekomsten av fekala indikatorbakterier i råvat-
tentäkten. Projektet Rådasjön – Kartläggning av mikrobiologisk förekomst och 
tillrinning drevs av Mölndals Stad. Göteborgs Stad medverkade i projektet 
liksom Chalmers Tekniska Högskola inom ramen för ett doktorandprojekt. 

1.3	 Syfte	och	frågeställningar	

I många svenska ytvattentäkter råder en situation där bristerna i de allmänt 
tillämpade indikatororganismerna för råvattenkontroll kan ge en falskt lug-
nande bild av riskerna för vattenburen smitta. Detta är särskilt allvarligt 
eftersom ett blötare klimat förväntas öka riskerna. Syftet med detta projekt 
har varit att tillämpa och utvärdera några olika verktyg för att bestämma 
hur olika föroreningskällor kan påverka mikrobiell kvalitet på råvattnet och 
infektionsrisken för dricksvattenkonsumenterna. Automatiserade analyser 
av färsk avföringspåverkan i råvattnet har tillämpats som ett tidigt varnings-
system. Provtagning med analys av traditionella indikatorbakterier, mikro-
biell källspårning samt resultat från inaktiveringsförsök i mikrokosmos har 
sammanförts i en hydrodynamisk modellering av Rådasjön. Verktyget Mik-
robiell Riskanalys (MRA) har tillämpats för att bestämma infektionsrisken 
i Mölndal för ett urval patogener under normal (endemisk) infektionsnivå 
och under epidemiska förhållanden. Ett annat verktyg, Optimal desinfek-
tionspraxis (ODP), har använts för att bestämma behövlig höjd och bar-
riärverkan på vattenverket. 

1.3.1 Frågeställningar 

De olika kapitlen i denna rapport behandlar bland annat följande fråge-
ställningar. I det avslutande kapitlet Syntes behandlas frågorna samman-
fattningsvis.

21



A.  Vilken potential för mikrobiologisk påverkan på råvattenintagen  
i en sjö har ”normala” källor som:
• lokala vattenförekomster/bäckar i närområdet med påverkan  

från enskilda avlopp och hästhållning?
• betesområden med nötkreatur?
• avföringspåverkat dagvatten?
• nödavledning från avloppspumpstationer?
• avföringspåverkan i avrinningsområdet uppströms ytvattentäkten?

B.  Vad kan hälsokonsekvenserna för dricksvattenkonsumenterna  
bli i följande situationer:
• avvikelser i avledning av spillvatten i form av nödavledningar och 

ras av avloppstunnel?
• plötsligt ökade föroreningshalter vid de relativt djupt belägna  

råvattenintagen när sjön ”vänder” eller vid kraftiga vindar som 
driver ner ytligt vatten?

C.  Vilken effekt i form av patogenhalter och infektionsrisk kan uppnås 
för åtgärder inriktade på:
• undermåliga enskilda avlopp?
• andra avföringspåverkade dagvatten?
• ökad säkerhet i kommunala spillvattensystem?
• djurhållning (t.ex. krav på att djur i strandbete ska visas  

vara smittfria)?

D.  Vilka lärdomar ger projektet avseende:
• vad som kan hanteras genom generella beskrivningar med  

typområden och vad som är mer platsspecifikt?
• nyttan och begränsningarna av en enkel och en avancerad mikro-

biologisk källspårningsmetod för att särskilja och kvantifiera fekal 
påverkan i vattentäkt?

• nyttan av mikrobiell källspårning i relation till hydrodynamisk 
modellering?

• hur metodiken att modellera och beräkna utsläpp och transport  
i tid och rum kan förfinas med lokala inaktiveringsdata och  
mikrobiell källspårning? 
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2 Mikrobiologiska  
undersökningar vid Rådasjön

Som tidigare nämnts blev fynden av Cryptosporidium spp. i Rådasjön under 
hösten 2006 en anledning till fördjupade undersökningar. Det var dock 
oklart vilken typ av Cryptosporidium som påvisats, och den traditionella 
analysmetoden (ISO 2006) inte ger svar på detta. Under våren 2007 togs 
vattenprover i tillflöden omkring sjön för analys av bland annat parasi-
terna Giardia och Cryptosporidium, indikatorbakterier och en rad fysikalisk 
kemiska parametrar; samtliga parasitprov var negativa (Olofsson 2007). En 
mer omfattande provtagningskampanj genomfördes under 2008. Då dessa 
provtagningar ligger till grund för, och delvis ingått i, det nuvarande pro-
jektet följer en mer ingående beskrivning av resultaten i det följande. Vidare 
ges en beskrivning av den övervakning som genomförts at-line inom ramen 
för projektet (automatisk provuttag och analys, här 1 gång/dygn), liksom 
den utökade provtagning som genomfördes under två regnhändelser.

2.1	 Provtagningskampanj	under	2008

En inventering för att identifiera viktiga spridningskällor för mikrobiell 
påverkan runt sjön låg till grund för det omfattande provtagningsprogram 
som genomfördes under 2008. I Tabell 2-1 beskrivs de provpunkter som 
ingick i detta program samt en översikt av de djurslag som observerats upp-
ströms. Vattenprov i form av stickprov togs under 2008 med intervallet 
varannan vecka under perioden april till september. Samtliga vattenprov 
analyserades för totalantalet koliforma bakterier, E. coli och intestinala 
enterokocker. För totalantal koliforma bakterier och E. coli användes Coli-
lert™ Quantitray metoden. Analysen för intestinala enterokocker och sul-
fitreducerande clostridier genomfördes med membranfiltreringsmetoder 
(ISO 1986; ISO 2000c), men utan förvärmning i den sistnämnda. För tio 
provpunkter (se Tabell 2-1) genomfördes vid fem till sju tillfällen även ana-
lys för somatiska kolifager och med hjälp av mikrobiologiska källspårnings-
metoder, något som beskrivs närmare i kapitel 3.3.

Halterna av indikatorbakterierna E. coli och intestinala enterokocker 
återges i Figur 2-1 A och B. Resultaten indikerar stor variation över året 
vid de flesta provpunkter. Störst variation, upp till 5 log-enheter, obser-
verades för E. coli på provpunkterna 16 och 17 och för enterokocker på 
provpunkt 7. Höga halter av E. coli, intestinala enterokocker och sulfit-
reducerande clostridier påvisades vid provtagningsplatserna 3, 7, 8 och 9 
norr om sjön i bäckar förorenade genom spillvatten från enskilda avlopp (jfr 
Tabell 2-1). Liknande halter observerades i en bäck som mynnar i den östra 
delen av sjön (provpunkt 13-17) med hästar och boskap i området. Lägsta 
halter observerades vid provpunkter i sjön (punkt 1 och 2) och högre halter 
hittades i sjöns inlopp (punkt 12) jämfört med dess utlopp (punkt 10). I 
branschriktlinjerna för råvatten anges för E. coli < 500 CFU/100 ml (2,7 
log) som ett gränsvärde för ytvattentäkter (Svenskt Vatten 2008).
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Tabell 2‑1 Beskrivning av provpunkter runt sjön Rådasjön som använts från 2008. Punkternas lokalisering framgår av 
Figur 1‑1. 

Prov-
punkt Beskrivning av provpunkt

Typ av fekal påverkan  
uppströms (installation) 1 

Utökande
analyser 2

1 Råvattenintag för Mölndal, 15 m djup X

2 Råvattenintag för Göteborg, 8 m djup 

3 Bäck som tillrinner sjön från nordväst, 75 m från strand Hästar, människor (enskilda avlopp) X

4 Vattenbryn vid hästbetesmark Hästar X

5 Udde i närheten råvattenintagen Människor (enskilda avlopp) 

6 Bad- och båtbrygga Människor (enskilda avlopp) X

7 Bäck som korsar hästbetesmark (90 m från sjön) Hästar, människor (enskilda avlopp) X

8 Bäck Bäck uppströms provpunkt 7 (240 m från sjön) Hästar 

9 Bäck uppströms provpunkt 3 (520 m från sjön) Människor (enskilda avlopp) 

10 Bro vid sjöns utlopp X

11 Offentlig badplats Människor, hundar 3 

12 Bro Cykelbro vid sjöns inlopp 

13 Bäck som rinner från Råda säteri (420 m från sjön) Hästar, människor 3 

14 Bäck som rinner från Råda säteri (170 m från sjön) Hästar 

15 Grund vattensamling i bäck som rinner från Råda säteri (170 m från sjön) Hästar X

16 Bäck som rinner från Råda säteri (160 m från sjön) Hästar 

17 Bäck som rinner från Råda säteri (80 m från sjön), strandbetesmark Nötkreatur och hästar X

18 Dagvattenkulvert (75 m från sjön) Människor 3   Får 3 X

19 Vattenbryn, liten vik X

20 Bäck som rinner från dagvattendamm (75 m från sjön)

1  Rapporterat av personalen på vattenvatten i Göteborg och Mölndal innan provtagningen påbörjades år 2008. 
2  Analys genomfördes även för somatiska kolifager, sorbitol-fermenterande Bifidobakterier samt genetiska markörer av ordningen Bacteroidales.
3 Misstänkt men ej bekräftat djurslag. 
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Figur 2‑1 Halter av (A) E. coli och (B) intestinala enterokocker vid  
provpunkter omkring Rådasjön under år 2008. 

2.2	 At-line	övervakning	av	bakterier

Ett instrument fanns under åren 2009-2011 placerat i Rådasjöns pumpsta-
tion för at-line övervakning av fekala bakterier. Instrumentet benämns Coli-
fast, eller CALM vilket står för Colifast mikrobiologisk övervakning at-line 
och kan användas för automatiserad övervakning av mikrobiologisk påver-

Staplarna representerar 5, 25, 50, 75 
och 95‑percentil och punkterna min 
och max‑värden. 

Halter på eller under detektions‑ 
gränsen har här fått värdet 0.
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kan av fekalt ursprung. Genom en kombination av analys och behandling i 
avancerad mjukvara tillhandahålls analysdata för termotoleranta koliforma 
bakterier/E. coli och för totalt antal koliforma bakterier (Colifast 2011). I 
detta projekt användes CALM-instrumentet för automatiserad provtagning 
en gång per dygn. Analystiden med detta instrument är 12 timmar och 
resultaten kan enkelt laddas ner via modem. 

Figur 2‑2 Jämförelse mellan stickprovsanalys och haltbestämning med  
Colifastinstrument på råvatten från 15 respektive 8 meters djup 
under perioden 1 juli 2009 till 16 mars 2011. 

Under projektet togs vid flera tillfällen stickprov för att kontrollera svaren 
från CALM-instrumentet. Instrumentet visade god överensstämmelse med 
laboratorieanalyser, något som är värdefullt då vattenkvaliteten är kraftigt 
och ofta snabbt varierande (Figur 2-2). Båda de undersökta vintrarna visar 
på höga halter av E. coli runt årsskiftena vid 15 m djup, något som bekräf-
tas av halterna från stickproven. Dessa prov har dock inte varit tillräckligt 
många för att kunna uppvisa ett entydigt mönster. Göteborgs råvattenpum-

Svart kurva (vänster y‑axel) visar 
instrumentvärde, röd kurva visar  
(höger y‑axel) halter i stickprov och 
på y‑axeln anges antal per 100 ml.
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par på 8 m djup användes under vid några tillfällen under motsvarande tids-
period (nedre delen av Figur 2-2). Några av pumpningarna härifrån varade 
endast i 30 minuter och skedde enbart i syfte att utföra en provtagning. En 
jämförelse mellan halter i stickprov och från CALM-instrumentet från 8 
m djup visade en likartad överensstämmelse som för vattenprov från 15 m 
djup.

Normalt kontrollerar Mölndals Stad sitt råvatten med avseende på bakte-
rier en gång per vecka inne i vattenverket. Göteborg Vatten tar prov i pump-
stationen på 8 m varannan eller vad tredje dag i samband med pumpning; 
provtagningsmöjlighet saknas då den pumpningen är avstängd. Göteborg 
Vatten har tidigare erfarenhet av CALM-instrument vid råvattenintaget i 
Göta älv. Tack vare att den täta provtagningen och korta svarstiden gavs 
relativt snabbt en bra bild av råvattenkvaliteten och dess variation.

2.3	 Utökad	provtagning	under	utsläppshändelser

2.3.1 Förhöjda halter av E.	coli i Rådasjöns 
norra del årsskiftet 2009-2010

Vid avläsning av CALM-instrumentet 2009-12-10 upptäcktes halter runt 
100 E. coli/100 ml på 15 m djup (Figur 2-2). Dessa höga mätvärden ledde 
till en utökad provtagning både från land och från båt. Det konstaterades 
att föroreningen var spridd i hela norra delen av sjön och även låg kvar 
under lång tid. Under aktuell tidsperiod var det vinterväder, sjön frös 12–13 
december och isen låg sedan kvar flera månader. Strömfåran från sjöns 
inlopp uppvisade låga halter av indikatorbakterier de aktuella dagarna. En 
anmärkningsvärd händelse i sammanhanget var att en avloppspumpstation 
i Härryda 2009-10-26 bräddade ca 500 m3 avloppsvatten. Bräddningen 
skedde till en bäck som mynnar i Vällsjön som ansluter till Rådasjön via 
Vällbäcken. Provtagningar i Vällsjön saknas från tiden för bräddningen, 
men vid analys av E. coli 2009-12-14 kunde ingen fekal påverkan konstate-
ras i Vällbäcken. Upprepade uttag för mikrobiologisk analys från en dunk 
sjövatten som sparades i kylskåp visade på lång överlevnad hos indikatoror-
ganismerna; 25 % av starthalterna av E. coli detekterades fortfarande efter 
3 veckor. 

De förhöjda halterna av E. coli vid årsskiftet 2009–2010 kan ha berott på 
ovan nämnda bräddning till Vällsjön men även andra utsläpp kan ha bidra-
git, såsom enskilda avlopp. De snabba kvalitetsförändringarna understryker 
vikten av regelbunden och tät övervakning av råvattenkvaliteten och tyder 
på att det finns betydande mikrobiologiska riskhändelser för Rådasjöns 
råvatten. Därmed blir det angeläget att skaffa sig kunskap om hur vattnet 
rör sig i sjön vid olika förhållanden. Den stora variationen i råvattenkvalitet 
ställer också höga krav på mikrobiologiska barriärer vid vattenverken.

2.3.2 Förhöjda halter E.	coli vid Rådasjöns inlopp våren 2010

Mölndalsån vid Rådasjöns inlopp uppvisade vid några tillfällen i början av 
år 2010 kraftigt förhöjda halter av E. coli, omkring 2 500 CFU/100 ml 
jämfört med normalnivån 0 till 500 CFU/100 ml. Vid samrådet mellan vat-
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tenverken, Mölndal och Härryda kommun kunde man först inte identifiera 
någon orsak till detta. Vid upprepad kontroll upptäckte dock Härryda kom-
mun att en nödavledning skett till Mölndalsån i ett mindre tillflöde upp-
ströms Rådasjön. Det var en brunn på avloppsnätet som delvis fyllts av grus 
och fett som orsakade nödavledning till Hulebäcken. Även efter att brunn-
nen slamsugits uppmättes höga halter E. coli lokalt, men efterhand sjönk 
halterna. Härryda kommun beslutade att förbättra tillsynen och skötseln av 
brunnen. Den fortsatta analysen av E. coli vid Rådasjöns inlopp indikerade 
att halterna normaliserats i mars 2011. Möjligen kan tidigare nödavled-
ning från samma brunn vara en förklaring till den dåliga vattenkvaliteten 
i råvattnet vid årsskiftet 2009–2010. Det är tänkbart att dessa höga halter 
även förekommit tidigare men inte fångats upp genom stickprovstagning. 
En liknande topp fanns vid årsskiftet 2010-2011, men den kunde inte kny-
tas till Mölndalsåns utlopp i Rådasjön genom stickprovstagning.

2.3.3 Parasiterna Giardia och Cryptosporidium påvisade

Under år 2007 genomfördes ett examensarbete i syfte att identifiera tänk-
bara källor för spridning av parasiter, särskilt Cryptosporidium i Rådasjön. 
Samtliga prover som togs för analys av parasiter var negativa, och i rappor-
ten föreslås betande och vilda djur vara de troligaste orsakerna till förekomst 
av Cryptosporidium spp. (Olofsson 2007). Sedan några år tillbaka har vat-
tenprov från Rådasjön analyserats för parasiter 4 gånger per år. Från år 2009 
har frekvensen av analyser ökat och under 2010 och 2011 har prov tagits 
dels på råvattnet för Mölndal och Göteborg (punkt 1 och 2), men också i 
en bäck som mynnar i närheten av råvattenintagen (punkt 3). Provpunkter-
nas lokalisering framgår av kartan i Figur 1-1. Analysen av Cryptosporidium 
spp. och Giardia spp. genomfördes med en standardmetod (ISO 2006) vid 
Smittskyddsinstitutet inom 4 dagar från provtagning. 

Under de två första månaderna 2011 gjordes detektioner av både Giardia 
spp. och Cryptosporidium spp. i råvattnet till både Mölndal och Göteborg, 
upp till 14 oocystor av Cryptosporidium spp. i råvattnet till Mölndal (Tabell 
2-2). I en bäck norr om sjön (punkt 3) som bland annat påverkas från 
enskilda avlopp, påvisades höga halter av Giardia. Resultaten visar att även 
om flertalet prov har halter som inte är detekterbara kan det stundtals före-
komma förhöjda parasithalter såväl vid ett råvattenintag på 15 m djup som 
i tillflöden omkring en vattentäkt av detta slag.
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Tabell 2‑2 Uppmätta halter av Giardia spp. och Cryptosporidium spp. i råvatten till Mölndals (15 djup) och  
Göteborgs (8 m djup) vattenverk, samt i en bäck som mynnar i en vik norr om råvattenintagen. Enheten  
är (oo)cystor/10 liter och beteckningen mindre än (<) anger ej detekterbara halter samt detektionsgräns  
för det aktuella provet. 

Datum

Råvatten till Mölndal (punkt 1) Råvatten till Göteborg (punkt 2) Bäck vid råvattenintag (punkt 3)

Giardia
Crypto-	

sporidium Giardia
Crypto-	

sporidium Giardia
Crypto-	

sporidium

2010-03-29 0 0 - - 0 0

2010-05-04 <2 <2 <2 <2 - -

2010-05-17 - - - - 0 0

2010-06-14 0 0 0 0 0 0

2010-08-10 0 0 0 0 0 0

2010-08-26 - - <1 <1 - -

2010-09-15 - - 0 0 - -

2010-10-19 <1 <1 <2 <2 <3 <3

2010-11-15 - - <1 <1 - -

2010-11-16 <1 <1 - - <1 <1

2011-01-21 - - 1 <1 - -

2011-01-25 <1 4 - - 11 <1

2011-02-02 <1 <1 - - <1 <1

2011-02-03 0,5 14 - - - -
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3 Mikrobiell källspårning

3.1	 Sammanfattning

Traditionella indikatorbakterier ger ett mått på total fekal påverkan, men 
halter av indikatorbakterier, presenterade utan kompletterande data, ger 
ingen information om specifika spridningskällor. En rad olika metoder, 
såväl kemiska som mikrobiologiska har föreslagits för att spåra fekal föro-
rening till sitt ursprung eller sin källa. Finns det starka bevis för att den 
kommer från en specifik värdorganism eller djurslag utgör detta en god 
grund för att prioritera åtgärder, såsom att avlägsna utsläpp av avloppsvatten 
runt en vattentäkt. I en ytvattentäkt där lokala spridningskällor kan beskri-
vas tämligen väl med någon slags sanitär kartläggning blir frågan vad en 
källspårningsmetod informationsmässigt kan bidra med. Av naturliga skäl 
kommer resultaten från en specifik källspårningsmetod att bedömas mot 
bakgrund av tidigare kunskap om fekala källor. 

I detta kapitel ges en introduktion till mikrobiell källspårning, med fokus 
på en metod baserad på kvantitativ polymeras kedje-reaktion (qPCR) för 
analys av genetiska markörer av ordningen Bacteroidales. Resultat från 
Rådasjön insamlade under fältstudien 2008 redovisas avseende humana 
(BacH) och idisslarspecifika (BacR) genetiska markörer. Dessa prov analyse-
rades även för sorbitol-fermenterande Bifidobakterier (SFB) samt för virus-
indikatorn somatiska kolifager. BacH återfanns på alla tio provpunkter och i 
halter som generellt översteg halten av E. coli. SFB påvisades främst där även 
BacH fanns i höga halter. BacR återfanns mer sporadiskt med högst halter 
på den provpunkt som representerar strandbetesmark. Somatiska kolifager 
påvisades vid samtliga provpunkter, men enbart vid ett tillfälle i råvattnet 
på 15 m djup.

Vidare genomfördes flödesviktade provtagningar i samband med regn-
händelser vid två punkter; i en bäck norr om sjön (punkt 3) och vid en 
strandbetesmark öster om sjön (punkt 17). Två händelser provtogs vid var-
dera punkten med analys för traditionella indikatorer, genetiska markörer 
och sorbitol-fermenterande Bifidobakterier. Vidare fysikalisk-kemiska para-
metrar och parasiter. För punkt 3 konstaterades positiva och starka samband 
mellan halterna av humanmarkören och de traditionella indikatororganis-
merna, medan idisslarmarkören inte följde ett sådant samband. För punkt 
17 observerades höga initiala halter för alla indikatorer följt av minskande 
halter under avrinningen. Ett undantag var dock idisslarmarkören som åter-
fanns på de högsta halterna under hela regnhändelsen. Parasiterna kunde 
inte påvisas i något av proven.

Alla deltagare inom projektgruppen, här benämnda experter, ombads 
bedöma den fekala påverkan på tio provpunkter omkring sjön utifrån frek-
vensen av traditionella indikatororganismer och tidigare kännedom om 
lokala föroreningskällor. Baserat på dessa expertbedömningar ansattes san-
nolikhetsfördelningar (Beta-fördelningar) för att beskriva sannolikheten för 
fekal förorening från människor respektive idisslare. En så kallad Bayesiansk 
metod utvecklades för att kombinera expertbedömningar med prestandan 
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i Bacteroidales qPCR analysen. Med hjälp av Bayes teorem bestämdes de 
betingade sannolikheterna för en sann påverkan från människa eller idiss-
lare, dvs. sannolikheten givet fynd av den humana respektive idisslarspe-
cifika genetiska markören. Osäkerheten i beräkningarna bestämdes med 
Monte-Carlo simuleringar utgående från Beta-fördelningar. En närmare 
förklaring av nämnda begrepp ges i detta kapitel. 

Arbetssättet visade sig ger ett mått på tillförlitligheten i källspårning base-
rad på genetiska markören. Dessutom motiverar arbetssättet till att ta reda 
på mer om fekala källor runt ytvatten genom att det tas hänsyn till osäker-
heter i expertbedömningar och i qPCR-analysens prestanda. Att genetiska 
markörer återfanns i vanlig jord innebär att jordprover bör tas som referens-
prov i nya områden där man överväger att analysera generiska markörer. 
Källspårning med Bacteroidales qPCR metoden gav svar som bedömdes 
vara av större värde jämfört med analys av sorbitol-fermenterande Bifido-
bakterier. 

3.2	 Introduktion

Fekalt material från människor sprids huvudsakligen från de kommunala 
avloppssystemen, t.ex. genom bräddningar och avloppsreningsverk, men 
också från enskilda avloppssystem. Patogener kan även spridas från djur, 
ofta i form av ett diffust läckage från betesmarker, och kan i egenskap av 
zoonoser utgöra en hälsorisk för människor. I jämförelse med mänsklig 
avföring har risken med fekalt material från djur, t.ex. boskap inom jord-
bruket, generellt ansetts vara låg (Field & Samadpour 2007). I en aktuell 
studie i USA om hälsorisker kopplat till badvatten och rekreation beräkna-
des emellertid risken för magsjuka kopplad till färskt gödsel från nötkreatur 
vara jämförbar med risken med mänsklig avföring (Soller et al. 2010). Flera 
vattenburna utbrott har dessutom kunnat härledas till patogener från olika 
djurslag, och det finns zoonotiska former av både Campylobacter, Giardia 
och Cryptosporidium (Craun, Calderon & Craun 2004). För en adekvat 
riskhantering krävs därför en förståelse för den relativa påverkan från punkt-
källor och från diffusa källor. 

Eftersom analysen av traditionella indikatorbakterier enbart ger ett mått 
på den sammanlagda fekala påverkan, har olika metoder utvecklats som 
syftar till att härleda mikrobiell förorening till sin värdorganism. Flera av 
dessa metoder bygger på att man jämför den mikrobiologiska karaktären 
hos ett vattenprov mot ett referensbibliotek där man sammanställt den mik-
robiologiska karaktären hos ett stort antal prov av känt ursprung: männis-
kor, fåglar, och diverse olika djurslag. Metoder som bygger på den typen av 
jämförelse brukar man benämna biblioteksberoende, och motsatsen blir då 
biblioteksoberoende. Fyra huvudkategorier för källspårning har föreslagits i 
litteraturen (Samadpour et al. 2005; Field & Samadpour 2007): 
1. Odlingsbaserade, biblioteksberoende, såsom metoder baserade på skill-

nad i antibiotikaresistensmönster hos olika bakterier, 
2. Odlingsbaserade, biblioteksoberoende, såsom analyser av specifika 

stammar av kolifager och av sorbitol-fermenterande Bifidobakterier, 
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3. Odlingsoberoende, biblioteksberoende, exempelvis jämförelsen av mik-
robiella strukturer (Griffith, Weisberg & McGee 2003; Liu et al. 1997),

4. Odlingsoberoende, biblioteksoberoende. Här finns ett varierat utbud 
av kemiska och molekylära metoder (Field & Samadpour 2007).

Senare års metodutveckling inom den sistnämnda kategorin (4) har fokuse-
rat på DNA-analys av värdspecifika genetiska markörer. Halterna i vatten-
prov kan bestämmas med hjälp av kvantitativ polymeraskedjereaktion, för-
kortat qPCR. Anaeroba bakterier av ordningen Bacteroidales har kommit 
till användning i dessa sammanhang. Metoder baserade på Bacteroidales 
qPCR-analys har publicerats för att spåra fekal förorening från människor 
och olika djurslag: idisslare, hundar, grisar, hästar, måsar och Kanadagäss 
(Converse et al. 2009; Dick & Field 2004; Dick et al. 2005; Jeter et al. 
2009; Kildare et al. 2007; Layton et al. 2006; Lu et al. 2009; Okabe et al. 
2007; Reischer et al. 2007; Reischer et al. 2006). Önskvärt vore att dessa 
metoder gav ett hundraprocentigt säkert svar, men detta kan man inte ta för 
givet. Det är därför nödvändigt att bestämma regional prestanda (känslighet 
och specificitet)1 i en källspårningsmetod före den används i vattentäkts-
sammanhang (USEPA 2005).

Känsligheten beskriver andelen sant positiva prov i qPCR-analysen. 
Antag att vi ska utvärdera en analysmetod avsedd att bestämma mänsklig 
påverkan. Då bestäms känsligheten som kvoten mellan de avföringsprov 
som testats korrekt positiva i analysen och alla de prov som var av mänskligt 
ursprung. Specificitet å andra sidan, är förhållandet mellan de prover som 
testats korrekt negativa i denna analys och alla de prover som inte var av 
mänskligt ursprung. I en utvärdering av källspårningsmetoder baserade på 
Bacteroidales qPCR-analys, utgående från avföringsprov insamlade i Sve-
rige, påvisades den högsta känsligheten och specificiteten för en human-
specifik (0,86 och 0,62) och en idisslarspecifik metod (0,88 och 0,85) som 
utarbetats i Österrike (Reischer et al. 2007; Reischer et al. 2006). 

När man i fältförsök använder en källspårningsmetod som inte är hund-
raprocentig, kan det bli svårt att tolka resultaten. Fynd av en human mar-
kör på en provpunkt som förväntas vara opåverkad av fekalt material från 
människa betraktas med skepsis av personer som väl känner till området. 
På samma sätt kommer fynden av idisslarmarkörer på platser som förväntas 
vara fria från idisslar-fekal påverkan (nötkreatur, får och älg osv.) att ifrå-
gasättas. Oundvikligen kommer resultaten från mikrobiell källspårning att 
bedömas i ljuset av tidigare kunskaper om fekala källor i ett område och 
utifrån analys av fekala indikatorbakterier. Frågan blir då vilken nytta man 
egentligen har av att tillgripa mikrobiell källspårning. Vilken information 
tillförs i förhållande till vad man redan vet om området och vad man kan 
sluta sig till utifrån traditionella analysmetoder? 

 I Figur 3-1 illustreras hur sanitär kartläggning och traditionella indika-
toranalyser ger en viss nivå av information om fekala källor (A). Genom 
mikrobiell källspårning (B) ges också en nivå av information om fekala käl-
lor, men denna nivå är i förhållande till det traditionella arbetssättet van-
ligtvis inte klarlagt (indikeras av frågetecknet). Det idealiska vore därför att 

1  Se även Begreppsförklaring
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kombinera information från sanitära undersökningar och traditionella indi-
katorer med mikrobiell källspårning (C).

Figur 3‑1 Information om fekala källor baserad på (A) sanitär kartläggning 
tillsammans med provtagning för traditionella indikatorer, och  
(B) mikrobiell källspårning. En kombination av de tre informations‑
bitarna illustreras i (C).

Med ett Bayesianskt arbetssätt kan information från sanitär kartläggning 
och traditionella indikatoranalyser kombineras med mikrobiell källspår-
ning. Ett sådant arbetssätt föreslogs i en recension av Santo Domingo et al. 
(2007). Det finns enstaka exempel på där detta tidigare har använts (Kildare 
et al. 2007) men då utan att ta hänsyn till subjektiv förhandskännedom om 
området på det sätt som föreslås i Figur 3-1 C. Vid så kallad Bayesiansk 
slutledning drar man nytta av tidigare kunskap om ett fenomen; i detta fall 
om fekala källor på en provpunkt i en vattentäkt. Traditionellt har riskre-
ducerande åtgärder för ytvattentäkter grundat sig på kunskap om utsläpps-
punkter uppströms (t.ex. bräddningar, lokalisering av enskilda avlopp och 
betande djur) och mätningar av indikatorbakterier (E. coli, intestinala 
enterokocker osv.). Baserat på denna information (Figur 3-1 A) har experter 
sedan gjort sina bedömningar om ursprunget och graden av fekal förore-
ning. 

Med hjälp av Bayes teorem kan subjektiv information om fekal kontami-
nering kombineras med parametrarna specificitet och känslighet i qPCR-
analysen av genetiska markörer. Resultatet ger därmed den betingade san-
nolikheten för en fekal förorening från en viss värdorganism. Exempelvis: 
vad är sannolikheten för human-fekal påverkan givet ett positivt resultat i 
källspårning med en humanspecifik metod? Både expertbedömningar och 
metodegenskaper vad gäller specificitet och känslighet är förknippade med 
osäkerhet som man bör ta med i beräkningarna. För att hantera osäkerheter 
behöver man använda sannolikhetsfördelningar, i motsats till punktvärden 
som inte tar hänsyn till osäkerhet. Beta-fördelningar är en typ av sannolik-
hetsfördelning som ofta används för Bayesiansk slutledning, eftersom de är 
lätta att uppdatera när ny information blir tillgänglig. Betafördelningen har 
två parametrar: alfa (α) och beta (β) och genom att förändra värdet på dessa 
två parametrar kan fördelningen anta många olika former.

Information om fekala källor

A B C

Sanitär 
kartläggning

Traditionella 
indikatorer

Mikrobiell 
källspårning

?

Sanitär 
kartläggning

Traditionella 
indikatorer

Mikrobiell 
källspårning
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3.3	 Material	och	metod

I den fältstudie som genomfördes vid Rådasjön under 2008 insamlades vat-
tenprov från 20 provpunkter omkring Rådasjön, och analyserades för tradi-
tionella indikatorbakterier (se kapitel 1.2.2 och 2.1). Som tidigare nämnts 
gjordes utökade analyser på vattenprov från 10 av dessa provpunkter. Vidare 
genomfördes händelseprovtagningar vid regntillfällen, dels i en bäck som 
mynnar vid Rådasjöns norra strand i närheten av råvattenintagen (punkt 3), 
dels vid en strandbetesmark (punkt 17) (för detaljer, se Åström 2011). Olika 
fekala källor rapporterades uppströms respektive provpunkt; se Tabell 2-1. 

3.3.1 Referensprov och utspädningsförsök

Referensprov togs av avloppsvatten, jord och sediment. Avloppsproven togs 
i pumpstationen söder om sjön (apst, Figur 1-1) den 16 november 2009 (N 
= 4, torrvädersflöde). Ett samlingsprov bestående av delprov om 500 ml för-
bereddes för analys av Giardia spp. och Cryptosporidium spp. (2 liter totalt). 
Sammanlagt 12 jordprov insamlades från området på tre platser (höjder för 
att eliminera risken för fekal förorening). Fem samlingsprov av sediment, 
vardera bestående av 15 delprover från en yta på ca 0,5 m2, uppsamlades 
från bäcken uppströms provpunkt 3. Alla prover förvarades vid +4 ° C under 
transport till laboratoriet. 

För att bestämma analysintervallet för kvantifiering samt detektionsgrän-
ser för de genetiska markörerna insamlades prov på avlopp (N = 3), jord 
(N = 3) och stallgödsel (N = 3, vardera innehållande gödsel från tre djur). 
Proven späddes i tiofaldiga steg i steril fosfatbuffrad saltlösning (1xPBS). 
Avloppsvattnet analyserades på nivåerna från outspätt till 10–9 ml avlopp/ml 
saltlösning. Jord och gödsel (prov om 5 g vardera) späddes på motsvarande 
sätt och analyserades på nivåerna 10–2 till 10–6 g/ml respektive 10–2 till 10–11 
g/ml. Proven från utspädningsförsöken analyserades även för turbiditet, kon-
duktivitet och UV-absorbans vid 254 nm (UV254) enligt standardmetoder.

3.3.2 Mikrobiella analyser

Vattenprover analyserades för indikatorbakterier inom sex timmar från 
provtagning enligt standardiserade metoder; se resultat i kapitel 2.1. Soma-
tisk kolifager analyserades med dubbelagar-metod inom 24 timmar från 
provtagning, med E. coli ATCC 13706 som värdstam (ISO 2000a). För 
analys av sorbitol-fermenterande Bifidobakterier filtrerades provet inom 
24 timmar, följt av anaerob inkubering vid 37° C i 44 h på HBSA agar 
(Mara & Oragui 1983; Ottoson 2007). Klargula kolonier, vilka uppstår 
på grund av jäsning av sorbitol, klassificerades som presumtivt sorbitol-fer-
menterande Bifidobakterier, dvs. förmodades härstamma från människor. 
Kolonier av annan färg klassificerades som presumtiva ej sorbitol-fermente-
rande Bifidobakterier. En förenklad form av verifiering genomfördes enligt 
instruktionerna av Ottoson (2007). Isolat från vardera kategorin som inte 
växte på RCA agar (inkuberas aerobt vid 37° C i 24 h) klassificerades som 
sorbitol-fermenterande Bifidobakterier (SFB) respektive som ej sorbitol-
fermenterande Bifidobakterier. Därefter beräknades kvoten mellan SFB och 
totalantalet Bifidobakterier (SFB/TB). 
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3.3.3 DNA-extraktion 

Prov på sjövatten, avlopp, jord, sediment och gödsel (alla prov i löst form) 
filtrerades på polykarbonatmembran inom 24 timmar från provtagning. En 
så stor volym som möjligt filtrerade (upp till 300 ml för varje prov), och 
återstående ofiltrerade volym dekanteras av med en steril pipett. I utspäd-
ningsförsöken filtrerades upp till 500 ml provvolym. Filtren frystes omedel-
bart för lagring upp till 1 månad (–20° C); för längre perioder vid –70° C 
till DNA-extraktion ägde rum. Extraktionen utfördes i stort sett så som 
beskrivs av Griffiths et al. (2000). DNA-extraktion av de fasta jordproverna 
genomfördes med hjälp av ett standard-kit enligt där angivna procedurer. 
Negativa kontroller för varje omgång av extraktion insamlades för att ute-
sluta kontaminering av DNA under bearbetningen. Alla extraherade prover 
förvarades vid –70° C fram till qPCR analyser. 

3.3.4 Kvantifiering med qPCR 

Analyserna för genetiska markörer utfördes enligt tidigare publicerade 
metoder för humanspecifika (BacH) och idisslarspecifika (BacR) markö-
rer av ordningen Bacteroidales (Reischer et al. 2007; Reischer et al. 2006). 
Kvantifiering med qPCR utfördes på instrumentet iCycler iQ 5 (Bio-Rad) 
där plasmidstandarder för BacH och BacR användes som positiv kontroll 
och haltbestämning. Avläsningen gjordes vid glödgningstemperatur (61° C 
för BacH och 60° C för BacR) och de beräknade provhalterna gavs i enhe-
ten markörekvivalenter (ME) per 100 ml. Alla reaktioner utfördes i duplikat 
och på minst två spädningsnivåer för varje prov. För att minimera påver-
kan från PCR-inhibitorer (hämmare) valdes brunnarna som gav de högsta 
genomsnittliga halterna vid haltbestämningen i respektive prov. Negativa 
kontroller i qPCR-analysen inkluderade blankprov från filtreringen, från 
extraktionen samt sterilt avjonat spädningsvatten.

3.3.5 Expertbedömning, datainsamling 

En expertpanel om 10 personer utsågs, bestående av personal från vatten-
verk, miljökontor, forskare och konsulter involverade i detta SVU-projekt. 
Med antagandet att personerna var oberoende av varandra, ombads de att 
personligen besvara ett anonymt frågeformulär med följande frågor: 

Av hundra vattenprover tagna på slumpvis utvalda tillfällen, hur många tror 
du är förorenade av (a) mänsklig avföring, och (b) avföring från idisslare? 

Experterna fick ange ett intervall, från lägsta rimliga till högsta rimligt värde 
för vardera av de tio provpunkterna runt Rådasjön som var med i källspår-
ningsstudien. De fick även göra en bedömning av sin egen områdeskun-
skap vid respektive provpunkt på en fyrgradig skala; från mycket liten till 
mycket stor. En beskrivning av varje provpunkt, baserad på allmänna fakta 
om området, tillhandahölls vid bedömningen. Här angavs fekala källor 
som tidigare dokumenterats i området (Tabell 2-1) och statistik för E. coli, 
intestinala enterokocker och somatiska kolifager. 

Bedömningarna från samtliga experter specificerades i Beta-fördelningar 
och kombinerades därefter till genomsnittliga bedömningar om sannolik-
heten för fekal förorening från människor och idisslare vid varje provpunkt. 
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Dessa gemensamma bedömningar hade ett värde som motsvarade en expert 
(medeluppfattningen). Osäkerheterna i expertbedömningarna beaktades 
med hjälp av vikter som var proportionella mot deras egen uppfattning som 
sin expertnivå (Winkler 1968). Resultaten från expertbedömningarna defi-
nierades som prior-sannolikheter 2 för human- och idisslarfekal förorening. 
Osäkerhet i känslighet och specificitet av respektive Bacteroidales qPCR 
detektionsmetoder modellerades också med Beta-fördelningar. 

3.3.6 Bestämning av betingade sannolikheter med Bayes teorem 

Med hjälp av Bayes teorem kombinerades expertbedömningarmed den 
lokalt fastställda prestandan (känslighet och specificitet) för Bacteroidales 
qPCR metoderna. Monte Carlo-simuleringar genomfördes vid beräknandet 
av Bayes teorem (Ekvation 3.1; 10 000 iterationer i varje körning). På detta 
sätt bestämdes den betingade sannolikheten P(H|T), även kallad posterior-
sannolikhet,3 för vardera provpunkten. Med andra ord bestämdes sanno-
likheten för en sann human-fekal förorening (H) i ett vattenprov givet ett 
positivt resultat (T) vid qPCR-analysen för BacH. Bayes teorem upptryck-
tes enligt följande:

P(H|T) = P(T|H) P(H)  (3.1)
 P(T|H) P(H) + P(T|H’) P(H’)

där P(T|H) är sannolikheten för en positiv signal i humanmetoden, givet 
avföringsprov från människa (känslighet). Uttryckt med andra ord: sanno-
likheten att analysmetoden verkligen fungerar och ger ett svar när den ska ge 
ett svar. P(T|H’) är sannolikheten för en positiv signal med samma metod i 
avföringsprov som inte kommer från människa (1-specificitet). Med andra 
ord, sannolikheten att metoden ger ett svar när den inte ska ge ett svar – ett 
felaktigt svar. Sannolikheten för fekal förorening från människor P(H) gavs 
av expertbedömningarna enligt ovan. Motsvarande beräkningar genomför-
des för att bestämma P(R|T), sannolikheten för en idisslarfekal förorening, 
givet ett positivt testresultat (T) i analysen av BacR, och med motsvarande 
mått på känslighet och specificitet.

Vidare bestämdes den betingade sannolikheten P(H|T’) för varje prov-
punkt, alltså sannolikheten för en sann human-fekal förorening (H) i ett 
vattenprov, givet ett negativt testresultat (T’) i den human-specifika analy-
sen, enligt Ekvation 3.2: 

P(H|T’) = P(T’|H) P(H)  (3.2)
 P(T’|H) P(H) + P(T’|H’) P(H’)

där P(T’|H) är sannolikheten för en negativ signal i humanmetoden givet 
ett avföringsprov från människa (1-känslighet), och P(T’|H’) är sannolikhe-
ten för en negativ signal givet ett avföringsprov som inte kommer från män-
niska (specificitet). Motsvarande beräkningar utfördes för idisslarmetoden. 
Resultat från samtliga simuleringar presenterades som 5-, 50- (dvs. median) 
och 95-percentiler. 

2 Se även Begreppsförklaring
3 Se även Begreppsförklaring
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3.4	 Resultat

Baserat på andel positiva prov för indikatorerna E. coli, intestinala entero-
kocker och somatisk kolifager samt lokal kännedom gav expertpanelen 
bedömningar om sannolikheten för fekal förorening från människor respek-
tive idisslare på olika provpunkter runt Rådasjön. I Figur 3-2 ges ett exempel 
på hur dessa expertbedömningar kunde se ut. Exemplet gäller råvattnet till 
Mölndals vattenverk (provpunkt 1) och kurvorna representerar kumulativa 
Betafördelningar. Generellt var de tio experterna (E1 till E10) av tämligen 
varierande uppfattning och några experter uppgav ett brett intervall. Exper-
terna bedömde det mer sannolikt att vattenprov på denna provpunkt kunde 
innehålla fekal förorening från människor (Figur 3-2 A) än fekal förorening 
från idisslare (Figur 3-2 B). Även konsensusuppfattningen, P(H) som utgör 
prior i de vidare beräkningarna, varierade inom ett ganska brett intervall. 
Vid andra provpunkter var variationen mindre.

Figur 3‑2 Expertbedömningar av andel fekal förorening från (A) människor och (B) idisslare i råvattnet till  
Mölndals vattenverk (provpunkt 1). Andelen prov positiva för indikatorer anges som jämförelse.

3.4.1 Genetiska markörer, Bacteroidales

Medelvärden av sannolikheter för fekal påverkan från människor och idiss-
lare vid de olika provpunkterna omkring Rådasjön presenteras i Tabell 3-1 
respektive Tabell 3-2. Som jämförelse anges förekomst och halter av gene-
tiska markörer. Den högsta sannolikheten för human-fekal påverkan givet 
ett positivt resultat i humanmetoden, P(H|T), bedömdes för punkterna 3, 6 
och 7. Här återfanns även den humanspecifika markören i hög frekvens och 
på en hög nivå. En hög sannolikhet (0,78) beräknades även för dagvattenut-
loppet (punkt 18), där alla prover var positivt för den humanspecifika mar-
kören. För fekal förorening från idisslare beräknades de högsta sannolik-
heterna för punkterna 3, 4, 17 och 18 där den idisslar-specifika markören 
också upptäcktes i högst frekvens och på de högsta halterna. Sannolikheten 
för idisslarförorening givet ett negativt resultat i analysen i idisslarmetoden, 
P(R|T’), var lägre än 0,05 för alla provpunkter, utom vid nr. 17 där idisslar-
markören också upptäcktes i alla prover. 

Andel fekal förorening från idisslare
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Tabell 3‑1 Sannolikheter för humanfekal förorening vid provpunkter runt  
Rådasjön samt källspårningsresultat från 2008. Provpunkterna 
finns beskrivna i Tabell 2‑1.

Posterior, 
P(H|T’) 1

Median

Prior,
P(H) 2

Median

Posterior,
 P(H|T) 3

Median

Halter i vattenprov, BacH

Punkt Nr
Positiva

(antal prov)
Median
(Max) 4

1 0,13 0,39 0,57 2 (6) 3,7 (3,8)

3 0,32 0,65 0,80 7 (7) 5,2 (6,1)

4 0,08 0,26 0,43 6 (6) 2,0 (4,3)

6 0,27 0,60 0,76 4 (6) 3,0 (3,9)

7 0,50 0,79 0,89 5 (5) 4,8 (6,5)

10 0,14 0,39 0,57 4 (6) 2,2 (4,1)

15 0,01 0,06 0,12 2 (6) 3,2 (3,5)

17 0,02 0,09 0,18 2 (6) 2,9 (3,2)

18 0,29 0,62 0,78 6 (6) 3,2 (4,4)

19 0,13 0,38 0,57 5 (6) 2,7 (3,0)

Avlopp 4 (4) 8,9 (9,1)

Sediment 5 (5) 7,5 (8,5) 5

Jord 12 (12) 5,3 (5,9) 5

Tabell 3‑2 Sannolikheter för idisslarfekal förorening vid provpunkter runt  
Rådasjön samt källspårningsresultat från 2008. Provpunkterna 
finns beskrivna i Tabell 2‑1.

Posterior, 
P(R|T’) 1

Median

Prior, 
P(R) 2

Median

Posterior,
 P(R|T) 3

Median

Halter i vattenprov, BacR

Punkt Nr
Positiva

(antal prov)
Median 
(Max) 3

1 0,01 0,06 0,26 0 (6)

3 0,05 0,24 0,64 5 (7) 3,0 (4,0)

4 0,05 0,26 0,66 0 (6)

6 0,03 0,15 0,49 0 (6)

7 0,03 0,15 0,49 3 (5) 4,6 (6,0)

10 0,04 0,20 0,58 1 (6) 5,0 (5,0)

15 0,03 0,16 0,51 3 (6) 2,5 (5,9)

17 0,37 0,78 0,95 6 (6) 5,6 (7,4)

18 0,05 0,26 0,66 5 (6) 3,3 (4,3)

19 0,02 0,12 0,44 0 (6)

Avlopp 0 (4)

Sediment 2 (5) 5,3 (5,6) 5

Jord 12 (12) 5,5 (6,2) 5

Kumulativa fördelningar som beskriver prestandan i human- respektive 
idisslarmetoden återges i Figur 3-3 tillsammans med beräkningsresultat för 
provpunkterna 1 och 3. Låt oss ta provpunkt 3 som exempel. Denna prov-
punkt ligger i en bäck som förorenats främst från utsläpp av enskilda avlopp 
och hästar i området (se Tabell 2-1). Här gjorde expertpanelen den bedöm-
ningen att sannolikheten för humanfekal förorening i ett slumpvis vatten-
prov var inom intervallet 0,45–0,81, siffror som motsvarar 5- och 95-per-
centil för Beta-fördelningen P(H) i Figur 3-3 E. För att bedöma säkerheten 
i ett källspårningsresultat där man med humanmetoden påvisar BacH tar 

1 Sannolikhet för närvaro av human-fekal 
påverkan under förutsättning att den  
humana markören inte påträffas.

2  Sannolikhet för närvaro av human-fekal 
påverkan bedömd utan tillgång till resultat 
från mikrobiell källspårning.

3  Sannolikhet för närvaro av human-fekal 
påverkan under förutsättning att den  
humana markören påträffas.

4  Median- och maxhalter angivna i enheten 
log ME/100 ml.

5  Halter angivna i enheten log ME/g torrvikt.

1  Sannolikhet för närvaro av idisslar-fekal 
påverkan under förutsättning att idisslar 
markören inte påträffas.

2  Sannolikhet för närvaro av idisslar-fekal 
påverkan bedömd utan tillgång till resultat 
från mikrobiell källspårning.

3  Sannolikhet för närvaro av idisslar-fekal 
påverkan under förutsättning att idisslar 
markören påträffas.

4  Median- och maxhalter angivna i enheten 
log ME/100 ml.

5  Halter angivna i enheten log ME/g torrvikt.
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man nu hänsyn både till expertpanelens bedömning P(H) och till prestan-
dan i humanmetoden. Genom beräkning med Bayes teorem kan man alltså 
få fram P(H|T): sannolikheten för närvaro av human-fekal påverkan under 
förutsättning att den humana markören påträffas. Figuren visar att denna i 
medeltal är ganska hög (0,80) men dessutom hur den kan variera inom ett 
intervall (0,60–0,91).

På motsvarande sätt kan man genom Bayes teorem få fram P(H|T’): san-
nolikheten för närvaro av human-fekal påverkan under förutsättning att 
den humana markören inte påträffas. Resultaten åskådliggörs i kurvan i 

Figur 3‑3 Känslighet och specificitet i (A) humanmetoden och (B) idisslar‑
metoden, beskrivet i form av kumulativa fördelningar på y‑axeln. 1 
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Betingade sannolikheter för föro‑
rening från människor och idisslare 
visas för provpunkt 1 (C och D) och 
3 (E och F) med kumulativa fördel‑
ningar på y‑axeln. 

Kurvorna till vänster och höger i figur 
C till F är sannolikheten för en sann 
fekal påverkan givet ett negativt, 
P(H|T’) och P(R|T’), respektive ett 
positivt, P(H|T) och P(R|T), analyssvar. 

Kurvorna i mitten, P(H) och P(R), är 
expertomdömena.
1 Se även Begreppsförklaring
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Figur 3-3 E. Det finns alltså en risk att humanmetoden inte ”fångar upp” 
avföringspåverkan från människor. Sannolikheten för detta är i medeltal 
0,32 men kan variera inom ett tämligen stort intervall (0,06–0,65). Motsva-
rande expertbedömning och sannolikheter för idisslar-fekal påverkan visas 
i Figur 3-3 F. Även om man kan konstatera att sannolikheterna för idisslar-
fekal påverkan blir lägre, visar figuren att möjligheten till sådan påverkan 
inte bör avfärdas utan vidare.

Om sannolikheten för en fekal förorening från människor eller idisslare 
bedöms som låg i utgångsläget innebär det att ett fynd av motsvarande 
genetiska markör ”inte bör tas på så stort allvar”, dvs. det kan vara fråga 
om ett falskt positivt svar i qPCR-analysen. Både för provpunkt 1 och 3 
ökade sannolikheten mer för idisslarmetoden jämfört med humanmetoden 
vid jämförelse mellan posterior och prior. Detta har att göra med att idisslar-
metoden uppvisade en högre lokal prestanda än humanmetoden, dvs. den 
hade bättre specificitet och känslighet när man analyserade avföringsprov 
från Sverige. 

3.4.2 Somatiska kolifager och  
sorbitol-fermenterande Bifidobakterier 

Somatiska kolifager påvisades vid samtliga provpunkter, men enbart vid 
ett tillfälle i råvattnet på 15 m djup och då i låg halt (Tabell 3-3). Höga 
halter kunde konstateras på de provpunkter där även indikatorbakterierna 
fanns i höga halter (punkterna 3, 7, 15 och 17, jfr kapitel 2.1). Sorbitol-
fermenterande Bifidobakterier (SFB) återfanns på 8 av 10 provpunkter. 
De högsta halterna återfanns på provpunkter som förväntades vara fekalt 
påverkade från människor: nedströms enskilda avlopp (punkterna 3 och 7 
med P(H) på 0,65 och 0,79; Tabell 3-1) och dagvattenutloppet (punkt 18). 
Höga halter av SFB i dagvattnet bekräftade förväntan om fekal påverkan 

Tabell 3‑3 Somatiska kolifager och Sorbitol‑fermenterande Bifidobakterier 
(SFB) på olika provpunkter vid Rådasjön.

Somatiska kolifager Sorbitol-fermenterande Bifidobakterier

Punkt Nr
Positiva

(prov totalt)
Median
(Max) 1

SFB
(prov totalt)

Median 
(Max) 2

SFB:TB 3

Median 
(Max)

1 1 (7) 1,8 (1,8) 1 (6) 0,0 0,10

3 6 (7) 2,4 (4,4) 2 (7) 2,9 (3,1) 0,95 (1,00)

4 5 (6) 1,3 (1,5) 1 (6) 1,1 0,50

6 4 (6) 1,2 (1,3) 1 (6) 0,5 1,00

7 5 (5) 2,3 (4,2) 3 (5) 1,7 (3,2) 1,00 (1,00)

10 2 (6) 1,2 (1,3) 2 (6) 0,2 (0,3) 0,55 (1,00)

15 5 (6) 2,3 (3,6) 0 (6) - -

17 5 (6) 2,6 (3,3) 0 (6) - -

18 4 (6) 2,1 (2,5) 2 (6) 3,2 (3,5) 0,90

19 2 (6) 1,4 (1,5) 1 (6) 1,0 0,10

Avlopp 4 (4) 6,6 (6,7) 1,00 (1,00)

Sediment 4 3 (5) 5,8 (6,5) 0,70 (1,00)

1  log PFU/100 ml. 
2  log CFU/100 ml. 
3  Kvoten mellan SFB kontra totalantalet 

Bifidobakterier (TB). 
4  Resultat angivna i enheten log CFU/g torrvikt.
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från människor; P(H) på 0,62. Resultat från referensprov på avloppsvatten 
visade höga halter av både SFB, som återfanns i samtliga prov på höga halter 
(Tabell 3-3), och den humanspecifika markören BacH (Tabell 3-1), däre-
mot inga idisslarmarkörer. I sedimentproven återfanns SFB i tre av proven 
och den humanspecifika markören i höga halter (median 7,5 log ME/g torr-
vikt). Idisslarmarkören hittades sporadiskt i sedimentproven och på lägre 
halter jämfört med humanmarkören (median 5,3 log ME/g torrvikt). 

Figur 3‑4 Regntillfällen som provtogs (A) i en bäck norr om Rådasjön den 15–17 juni (3:I) med (B) halter av genetiska 
markörer och indikatororganismer. Vid strandbetesmarken provtogs på motsvarande sätt ett regntillfälle 
(17:I) den 9 november (C och D).

3.4.3 Provtagning vid regnhändelser

Fyra regntillfällen analyserades med flödesviktad provtagning; dels i en bäck 
norr om sjön (händelse 3: I och 3:II), dels vid strandbetesmarken (17:I och 
17:II). Regnhändelse 3:I följde efter en längre period med torr väderlek, 
och resulterade i snabbt ökade flöden (Figur 3-4 A). Den humanspecifika 
markören återfanns i alla prover under händelsen med högsta halterna i det 
andra provet. Betydligt lägre halter detekterades av E. coli, följt av intesti-
nala enterokocker, somatiska kolifager och sulfitreducerande clostridier 
(Figur 3-4 B). Idisslarmarkören påvisades sporadiskt på låga halter, främst 
i händelse 3: II (Åström 2011). Positiva och starka samband konstaterades 
mellan halterna av humanmarkören och de traditionella indikatororganis-
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merna, medan idisslarmarkören inte följde ett sådant samband. I händelse-
proven som togs från strandbetesmarken (Figur 3-4 C) observerades höga 
initiala halter för alla indikatorer följt av minskande halter under avrin-
ningen. Ett undantag var dock idisslarmarkören som återfanns på de högsta 
halterna under hela regnhändelsen (Figur 3-4 D). 

4.3.3 Utspädningsförsök

Referensproven på jord (N = 12) var i samtliga fall positiva för både human- 
och idisslarmarkörerna. Dessa återfanns på liknande halter i jorden (median 
5,3 och 5,5 log ME/g torrvikt (Tabell 3-1 och Tabell 3-2). I utspädnings-
försöket på jord däremot återfanns humanmarkören enbart i ett prov (105 
ME/100 ml, på nivån 10–3 g våtvikt jord/ml) och aldrig idisslarmarkören. 
För avlopp detekterades humanmarkören på spädningsnivåerna från 100 
(ospätt) till 10–5 ml avlopp/ml (detektionsgräns 56 ME/100 ml). Idisslar-
markören däremot återfanns enbart i gödsel och på spädningsnivåerna 10–2 
till 10–9 i alla tre prov och ner till 10–11 g/ml i ett prov (detektionsgräns 73 
ME/100 ml). 

3.5	 Diskussion	

Den utveckling av analysmetoder för kvantifiering av värdspecifika genetiska 
Bacteroidales markörer som på senare år skett runtom i världen har väckt 
intresse i sammanhang där man vill åtgärda fekal påverkan av vatten. Den 
metod för att detektera idisslar-fekal påverkan som använts i denna studie 
och som utvecklades i Österrike (Reischer et al. 2006) har även använts vid 
badvattenstudier i England (Stapleton et al. 2009) och i Frankrike (Gour-
melon et al. 2010). Även om man skulle kunna utveckla skräddarsydda 
metoder på regional nivå även i Sverige, är detta av praktiska såväl som eko-
nomiska skäl knappast motiverat i nuläget. För de flesta regioner i världen 
är det mer realistiskt att försöka välja en redan utvecklad metod och tillämpa 
denna i det nya området. En övergripande utvärdering av källspårningsme-
toder baserade på qPCR-baserad analys av Bacteroidales indikerade en lägre 
prestanda (specificitet) utanför den region där metoden en gång utvecklades 
(Reischer et al. 2009). 

Ett rimligt krav på en mikrobiell källspårningsmetod är att denna bidrar 
till ökad information om fekala källor jämfört med vad som kan förstås med 
traditionella bedömningsmetoder utgående från indikatorbakterier. Ound-
vikligen kommer resultaten från källspårningen att relateras till vad som 
tidigare är känt om fekala källor på olika punkter inom ett avrinningsom-
råde. Det amerikanska naturvårdsverket avråder från att använda källspår-
ningsmetoder där specificiteten i det aktuella geografiska området under-
stiger 0,80 (USEPA 2005), men det har tidigare varit oklart vad en lägre 
specificitet innebär för resultattolkningen. Med den stokastiska Bayesianska 
metod som här använts sätts fokus både på platsspecifika förkunskaper om 
fekala påverkan och på lokala prestanda i källspårningsmetoderna. De resul-
tat som visas för Rådasjön visade stora variationer när det gäller halter av 
värdspecifik förorening runt sjön. Även experterna gav bedömningar som 
gick i olika riktningar (Tabell 3-1 och Tabell 3-2). 
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Tillvägagångssättet med individuell bedömning av experternas område-
skännedom gav ett mått på tillförlitligheten i respektive experts uttalande. 
Antagandet här var att den enskilde experten är den mest lämpade för att 
bedöma sin egen förmåga (Winkler 1968). Än så länge har två studier publi-
cerats där man använt Bayes teorem för att uppskatta sannolikheten för 
fekal förorening utifrån källspårningsresultat baserat på genetiska markö-
rer av ordningen Bacteroidales (Kildare et al. 2007, Reischer et al. 2011). 
Kildare et al. (2007) använde ett något annat beräkningsunderlag jämfört 
med den metod som presenterats i detta kapitel. Istället för att tillsätta en 
expertpanel användes frekvensen av positiva testresultat i ett avrinningsom-
råde som prior-sannolikheten i beräkningen av Bayes teorem (Kildare et al. 
2007). Man antog alltså att frekvensen av genetiska markörer på avrinnings-
områdesnivå gav en bra förhandsuppskattning om fekala källor, något som 
dock riskerar leda till ett cirkelresonemang. I en senare studie föreslog Rei-
scher et al. (2011) ett hypotes-drivet angreppssätt, där fekal belastning från 
olika källor i området, bedömd utifrån E. coli, angav prior-sannolikheten. 
Detta liknar mer det angreppssätt som användes i resultattolkningen från 
vattenproven tagna omkring Rådasjön och som redovisats i detta kapitel, 
men den studien baserades på punktvärden.

Humanmetoden med analys av BacH var förknippat med en ganska låg 
specificitet i avföringsprover tagna främst från Västsverige (0,62). Ändå var 
denna analys värdefull för att bekräfta humanfekal förorening på platser där 
det i utgångsläget fanns en förhöjd misstanke om detta (provpunkterna 3 
och 7). Ett resonemang vid bedömning av en detektionsmetod är att den 
bör ge mer än 50 % säkerhet i resultaten. Är säkerheten lägre än så blir 
effekten att metoden leder till ökad osäkerhet och av den anledningen inte 
bör användas. Om man överför detta resonemang till källspårningsmeto-
ders prestanda (känslighet och specificitet), kan man konstatera att så länge 
prestandan överstiger värdet 0,50 så bidrar källspårningen, åtminstone i 
någon mån, till ökad förståelse om fekalt ursprung jämfört med ursprungs-
bedömningen. I de regioner där man har tillgång till metoder med pre-
standa som närmar sig 1,00 (exempelvis >0,95), vilket var fallet för de aktu-
ella metoderna i avrinningsområden i österrikiska alperna (Reischer et al. 
2006, Reischer et al. 2007), så blir dock källspårningsresultaten avsevärt 
mer tillförlitliga. 

Bayes teorem (Ekvation 3.1) visar alltså att det vore värdefullt att utveckla 
metoder som för svenska förhållanden uppvisar en högre prestanda. Det är 
alltså inte omöjligt att göra detta; ett arbete som handlar om att designa 
primers och prober för qPCR-analysen utifrån en stor mängd insamlade 
avföringsprov. Bayes teorem innebär vidare att betydelsen av förhandsin-
formationen minskar allteftersom man i högre grad kan lita på svaret från 
källspårningsanalyserna. Genom att inkludera fler avföringsprov i bestäm-
ningen av prestandan minskas osäkerheterna: Beta-fördelningen ”smalnar 
av”. Först genom att använda ett Bayesianskt angreppssätt med sannolik-
hetsfördelningar bli det riktigt tydligt varför det är mödan värt att samla 
in många avföringsprov för att bedöma prestandan i källspårningsmetoder 
(Åström 2011).

I utspädningsförsöken kunde idisslarmarkören inte påvisas i avlopps-
vatten och inte heller humanmarkören i gödselblandningen. På grund av 
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utjämningseffekter tenderar känsligheten och specificiteten i en källspår-
ningsmetod att öka när bestämningen baseras på en blandning av fekalt 
material från en viss organism (exempelvis avloppsvatten från reningsverk) 
i stället för på enskilda avföringsprov. Ahmed et al. (2009) rapporterade 
specificiteten i humanmetoden (BacH) till 0,94 under australiensiska för-
hållanden. I detta fall bedömdes alltså metodens prestanda på avloppsvat-
tenprov i stället för på individuella avföringsprov, och likartat höga värden 
på prestanda rapporterades för några alternativa qPCR-baserade humanme-
toder (Ahmed et al. 2009). 

Experterna redovisade en uppfattning om humanspecifik och idisslar-
specifik fekal påverkan på olika punkter vid Rådasjön, utan kännedom 
om analysresultaten i källspårningsmetoden, något som låg till grund för 
beräkning av posterior-sannolikheter. Det är intressant att konstatera att 
analysresultaten från källspårningen på det stora hela bekräftade dessa pos-
terior-sannolikheter (Tabell 3-1 och Tabell 3-2). Ett undantag var en strand-
kant i närheten av råvattenintaget (punkt 4), där alla prover var positiva 
för humanmarkören fastän prior-sannolikheten var lägre än 0,5 (median-
värde). Denna provpunkt kan påverkas av den närliggande bäcken, som i 
sin tur förorenas från enskilda avlopp (punkt 3), och expertpanelen kan ha 
underskattat denna spridningsväg. Vid råvattenintaget (punkt 1) påvisades 
under provtagningsåret 2008 humanmarkören men aldrig idisslarmarkö-
ren. För denna provpunkt angav experternas uppfattning en låg sannolikhet 
för idisslar-fekal påverkan; P(R|T) angavs till 0,26. Däremot angav man 
en högre sannolikhet för human-fekal påverkan; P(H|T) angavs till 0,57. 
Man bedömde det alltså mer troligt att förorening från enskilda avlopp och 
nödavledning från pumpstationen söder om sjön skulle nå råvattenintaget 
än förorening från strandbetesmarken, älgar och rådjur i området. Denna 
uppfattning bekräftades i ett senare skede av den hydrodynamiska model-
leringen av spridning från olika fekala källor vid Rådasjön (se kapitel 5.3).

Figur 3‑5 Potentiellt tillskott av de genetiska markörerna BacH och BacR i relation till (A) turbiditet och (B) UV254 i 
spädda jordprov. Resultat från de flödesviktade proven tagna omkring Rådasjön anges för jämförelse.

I utspädningsförsöken med jord påvisades inte de genetiska markörerna 
BacH och BacR fastän samtliga fasta jordprov uppvisade betydande halter. 

Turbiditet (FNU)

0 20 40 60 80 100

log ME/100 mL log ME/100 mL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UV254 (ae/cm)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Idisslarmarkör BacR potentiellt från jord
Humanmarkör BacH potentiellt från jord
Regnhändelse 3:I och 3:II, BacR
Regnhändelse 3:I och 3:II, BacH
Regnhändelse 17:I och 17:II, BacR
Regnhändelse 17:I och 17:II, BacH

A. B.

43



Baserat på förhållandet mellan turbiditet, UV254 och jordinnehåll bestäm-
des därför det potentiella tillskottet av respektive markör med utgångspunkt 
i halterna i de fasta jordproven. För denna jämförelse antogs det att turbidi-
tet och UV254 uteslutande var relaterade till jord. Sambanden illustreras i 
Figur 3-5, där även halterna från regnhändelserna anges (3:I, 3:II, 17:I och 
17:II). En jämförelse mot turbiditet indikerar att fynden av BacH vid 3:I 
och 3:II knappast var jordrelaterad medan däremot fynden av BacH i 17:I 
och 17:II kan ha varit det. I figuren kan man också se att i 3:I och 3:II kan 
fynden av BacR vara ett resultat av jordpåverkan. Det är rimligt att tro att en 
jordpåverkan förelåg både i bäcken genom resuspendering av sediment (3:I 
och 3:II) och vid strandbetesmarken där dräneringsslangarna var till hälften 
nergrävda i jorden (17:I och 17:II). 

Sorbitol-fermenterande Bifidobakterier återfanns på platser som påverkas 
av enskilda avlopp, i ett dagvattenutlopp och sporadiskt även i sjön (Tabell 
3-3). Resultat för SFB var i överensstämmelse med expertbedömningarna 
om human-fekal förorening och harmonierade även med fynden av human-
markören BacH. I en studie från Spanien drog man slutsatsen att kvoten 
mellan SFB och totalantalet Bifidobakterier (TB) överskrider 0.20 när det 
är frågan om humanspecifik fekal påverkan (Bonjoch et al. 2005). Så var 
fallet i analyssvaren från Rådasjön, med undantag för provpunkterna 1 och 
19 (Tabell 3-3). Med utgångspunkt i avföringsprov från Sverige föreslog 
Ottosson (2007) ett likartat sätt med beräkning av kvoter för att härleda 
SFB till human-fekal påverkan. 

Källspårning baserad på SFB har rapporterats vara en stark metod i 
Europa för att skilja ut human-fekal påverkan i vattenprov (Blanch et al. 
2006). Ett återkommande problem vid analysen för SFB av vattenprov 
från Rådasjön var en oönskad tillväxt vid odlingen på näringssubstratet; 
så kallade atypiska kolonier gjorde det svårt att ta ställning till antalet gula 
kolonier och därmed fastställa halten av SFB. Detta är ett problem som 
konstaterades redan tidigt (Mara & Oragui 1983) och leder till en osäkerhet 
vilka kolonier som ska plockas för efterföljande verifieringssteg (jfr kapitel 
3.3.2). Eftersom metoden dessutom inte kunde avspegla den fekala dyna-
miken under regnhändelser (Åström 2011) blir slutsatsen att källspårning 
med sorbitol-fermenterande Bifidobakterier var av lägre värde jämfört med 
Bacteroidales qPCR-metoden. 
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 4 Inaktiveringsförsök

4.1	 Sammanfattning

Bedömning av mikrobiologisk påverkan i vattenprov och hälsorisker i vat-
tentäkter har traditionellt utgått från indikatorbakterier men kan potenti-
ellt även utgå från andra organismer, t.ex. genetiska markörer av ordningen 
Bacteroidales. De halter som påvisas av indikatororganismer är ett resultat 
av både mikrobiologiska källor uppströms och inaktiveringen av dessa orga-
nismer i vattenmiljön. Det är därför angeläget att förstå hur inaktiveringen 
sker av olika indikatororganismer och hur denna process påverkas av olika 
miljömässiga faktorer. Särskilt viktigt är att utreda detta när nya organismer 
tas i bruk och där det inte finns tidigare studier som beskriver inaktiveringen.

Ett inaktiveringsförsök genomfördes i mikrokosmos-skala 4 för att stu-
dera hur indikatorbakterier, somatiska kolifager samt genetiska markörer av 
ordningen Bacteroidales inaktiverades över en tvåveckors-period. Försöken 
utfördes i tre omgångar, i mars, augusti och november och under förhål-
landena naturligt ljus och mörker i syfte att återspegla de förhållandena som 
kan uppstå i vattentäkten Rådasjön. I akvarier av storleken 25 liter tillsattes 
sjövatten, en blandning av gödsel samt orenat avloppsvatten. Under försö-
kets gång hölls mättade syreförhållanden i akvarierna genom kontinuerlig 
cirkulationspumpning med tillsättning av luft. Vattentemperaturen logga-
des och uppgifter om solstrålning inhämtades från Göteborgs stads officiella 
mätningar. För varje försöksomgång som varade i fjorton dagar togs prover 
under åtta tillfällen med flest prov under den första veckan. 

Inaktiveringen, eller mer korrekt degraderingen, av genetiska markörer 
från människor och idisslare varierade mycket mellan olika årstider och mel-
lan ljusa och mörka förhållanden, liksom övriga indikatororganismer. Snab-
bast inaktivering skedde i augusti under ljusa förhållanden medan högst 
stabilitet konstaterades i novemberförsöket. De högsta starthalterna konsta-
terades för de genetiska Bacteroidales-markörerna, och lägsta starthalter för 
somatiska kolifager. Inaktiveringsförloppen beskrevs med en enkel modell 
(Chicks modell, enbart inaktiveringskoefficient) och en mer avancerad 
modell (Mancini) för att beskriva effekten från ljusintensitet och vattentem-
peratur i syfte att kunna använda resultaten i hydrodynamisk modellering. 
Stabilast (högst överlevnad) i denna vattenmiljö var totalantalet kolifor-
mer, följt av somatiska kolifager, de båda genetiska markörerna, intestinala 
enterokocker och E. coli. Inaktiveringsförloppet av de genetiska markörerna 
följde i de inaktiveringsförlopp som rapporterats för några viktiga patogena 
bakterier och virus i vatten.

4.2	 Introduktion

Det traditionella sättet att övervaka fekal påverkan i dricksvattensystem är 
genom analys av indikatorbakterier, på senare år kompletterat genom analy-

4 Mikroko´smos (efter den grekiska frasen mikro´s ko´smos ’liten värld’ ’miniatyrvärld’), den lilla 
världen, ofta i motsats till makrokosmos, den stora världen (Nationalencyklopedin).
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sen av bakteriofager. Ofta görs en grov bedömning av hälsorisken baserat på 
halter av indikatororganismer i råvattnet. Världshälsoorganisationen WHO 
anger ett antal kriterier för indikatororganismer, där överlevnaden är en vik-
tig aspekt. Det anges att indikatororganismer ska vara universellt förekom-
mande i fekalt material hos människor och djur, inte föröka sig och att de 
ska överleva i vattenmiljön på ungefär samma sätt som patogener. Vidare 
ska de förekomma i högre halter än patogener och vara ungefär lika tåliga 
mot processerna i vattenverket som patogener. Slutligen ska de vara snabba 
att detektera med enkla och billiga metoder (WHO 2008a). Man kan tycka 
att detta är högt ställda krav, kanske ingen av de indikatororganismer som 
används i dagsläget uppfyller alla kriterierna. Kriterierna understryker dock 
vikten av att förstå egenskaper hos olika indikatororganismer i relation till 
patogener. 

Analys av genetiska markörer av ordningen Bacteroidales kan användas 
för källspårning, något som beskrevs i föregående kapitel. Ett viktigt led 
i att utvärdera nya metoder är att studera inaktiveringen i vatten i rela-
tion till traditionella indikatororganismer. Många studier har publicerats 
sedan mitten av förra seklet avseende överlevnad och inaktivering av tradi-
tionella fekala indikatororganismer i olika miljöer (Orlob 1956; Crane & 
Moore 1986; Anderson, Whitlock & Harwood 2005; Noble, Lee & Schiff 
2004). Att studera inaktiveringen av genetiska markörer innebär att följa 
degraderingen av DNA över tid, eftersom qPCR-analysen ger ett mått på 
mängden DNA-fragment snarare än antalet levande celler. Några studier av 
inaktivering i vatten har publicerats för vissa Bacteroidales-metoder (Bell et 
al. 2009; Dick et al. 2010; Okabe & Shimazu 2007; Saunders et al. 2009; 
Walters & Field 2009). Det finns emellertid ett behov av att även studera de 
genetiska markörer som analyserats runt Rådasjön (BacH och BacR) enligt 
föregående kapitel. 

I en recension av Field & Samadpour (2007) understryks vikten av att 
känna till inaktiveringsprocesserna för olika källspårningsmetoder. I likhet 
med andra indikatororganismer kan man räkna med att inaktiveringen är 
starkt beroende av miljömässiga förhållanden och därmed är delvis plats-
specifik. Temperatur, solljus, fysikaliska och kemiska processer har visat sig 
vara betydelsefulla vid tidigare inaktiveringsstudier av genetiska markörer av 
typen Bacteroidales (Bell et al. 2009; Dick et al. 2010; Okabe & Shimazu 
2007). Inaktiveringen i en och samma miljö kan också variera mycket mel-
lan olika säsonger på året (Walters & Field 2009). Eftersom det dessutom är 
svårt att dra generella slutsatser baserade på tidigare studier finns ett behov 
av att genomföra inaktiveringsförsök. Detta utgör bakgrunden till de försök 
som genomförts och som presenteras i detta kapitel.

4.3	 Material	och	metod

4.3.1 Försöksuppställning

Studier genomfördes utomhus under två veckor i taget i mars, augusti och 
november 2010 för att få med de olika ljus- och temperaturförhållanden 
som råder i vatten under olika säsonger i Sverige. Två mikrokosmer sattes 
upp, där den ena utsattes för ett naturligt dagsljus (benämnd ljus mikrokos-
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mos) och den andra skyddades mot ljus (mörk mikrokosmos). Syftet med 
denna indelning var att i någon mån återspegla de ljusmässiga förhållandena 
för mikroorganismer som kan förväntas i närheten av ytan och vid botten av 
en sjö. Försöken utfördes på en lastbrygga vid Göteborgs vattenverk Lacka-
rebäck som ligger närheten av Rådasjön. Försöksuppställningen så som den 
såg ut under augusti-försöket återges i Figur 4-1. Av praktiska skäl valdes en 
försöksplats som var skuggad under merparten av dygnet, dock utsatt för 
solljus under åtminstone några timmar på dagen. 

Två akvarier av storleken 25 liter fylldes med obehandlat vatten från 
Rådasjön, orenat avloppsvatten och en gödselblandning från nötkreatur. 
För att åstadkomma en mörk mikrokosmos täcktes det ena akvariet med 
aluminiumfolie medan det andra täcktes av genomskinlig film som släpper 
igenom den ultraviolett strålning i våglängdsområdet 280 till 400 nm (UVA 
och UVB) som anses vara skadlig för mikroorganismer. Genomsläpplighe-
ten av ljus i dessa våglängder översteg 90 % i alla försök, enligt tester med 
en UVA/B ljusmätare. Luft tilläts att passera in i båda mikrokosmerna, och 
en kontinuerlig cirkulation och syremättnad upprätthölls i vattnet genom 
en cirkulations- och luftpump som installerades i varje akvarium. Båda 
akvarierna placerades i en yttre cirkulär tank med vatten (ca 150 liter). Vat-
tentemperaturen i denna yttre tank reglerades genom installationer för upp-
värmning och kylning av vattnet (se Sokolova et al. (2011) för detaljer om 
modeller och tillverkare). 

Sjövatten, avloppsvatten och gödsel insamlades på startdagen vid respek-
tive försöksomgång, inom 5 timmar före försöksstart. Orenat avloppsvat-
ten insamlades från en pumpstation i ett avloppssystem i Pixbo, varifrån 
även nödavledning till Rådasjön sker (inkommande till pumpstationen). 
Gödsel samlades in från tio nötkreatur av olika ålder och kön. Dessa djur 

Figur 4‑1 Uppställning av mikrokosmos för att studera inaktiveringen av  
genetiska markörer från människor och idisslare, indikatorbakterier 
och somatiska kolifager. En termostat och kylanläggning installera‑
des för att reglera vattentemperaturen i den cirkulära tanken.
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tillhör samma besättning som de ungdjur som strandbetar vid provpunkt 
17 och som omnämndes i förra kapitlet. Volymerna av avloppsvatten och 
gödselblandning för tillsättning valdes för att säkerställa tillräckligt höga 
initiala halter av mikroorganismer i varje mikrokosmos. Gödselblandningen 
förbereddes genom att 60 g stallgödsel (6 g från varje djur) tillsattes 300 ml 
sterilt avjoniserat vatten, varefter maskinell omblandning skedde med en 
BagMixer under 30 sekunder. Sjövatten samlades in från en brygga 20 m 
från strand vid Rådasjön på ett vattendjup av 1,5 m. Innan de första proven 
togs i respektive försök fick pumpen gå 20 minuter för ordentlig ombland-
ning av vattenmiljön.

4.3.2 Provtagning 

De tre försöken inleddes den 15 mars, 16 augusti respektive den 15 novem-
ber 2010 och varade 14 dagar. Ett prov togs från varje mikrokosmos omkring 
kl. 12 på dag 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10 och 14. I mars togs två extraprover dag 1 
och dag 7 för att bestämma haltvariationen av genetiska markörer i varje 
mikrokosmos. Vid varje försök fastställdes även initialhalterna av genetiska 
markörer i sjövattnet, avloppsvattnet och gödselblandningen. Prover för 
mikrobiell analys togs i sterila glasflaskor. Den upprepade provtagningen av 
varje mikrokosmos motsvarade sammanlagt en volymreduktion av 40 % i 
förhållande till initialvolymen.

4.3.3 Mikrobiella analyser 

Analyserna för totalantal koliforma bakterier, E. coli och intestinala entero-
kocker utfördes inom 4 timmar från provtagning. De två förstnämnda halt-
bestämdes med Colilert-metoden som ger resultat i form av mest sanno-
lika värde (MPN, Antal per 100 ml). Intestinala enterokocker analyserades 
enligt membranfiltreringsmetoden (ISO 2000b). Analysen av somatiska 
kolifager genomfördes vid Smittskyddsinstitutet inom 48 timmar från prov-
tagningen med en dubbel agar-metod (ISO 2000a). Metoden för kvanti-
fiering av genetiska markörer från människor (BacH) respektive idisslare 
(BacR) finns beskriven i förra kapitlet. Prover från varje mikrokosmos (100 
ml), sjövatten (300 ml), avloppsvatten (100 ml) och gödselblandning (ca 5 
ml) filtrerades inom 3 timmar från provtagning. 

4.3.4 Övriga mätningar 

Vattentemperaturen i vardera mikrokosmos registrerades under respektive 
försöksperiod med 10 minuters intervall med temperatur-loggar (Termis-
torer). Tidsserier av den totala solstrålningen i Göteborg under varje för-
söksperiod erhölls från de officiella miljömätningarna som genomförs av 
Göteborgs stad (ca 7 km från den försöksplatsen). Dessutom mättes vid 
upprepade tillfällen strålningen av UVA och UVB på försöksplatsen under 
försöken i augusti och november (UVA/B ljusmätare). 

4.3.5 Statistisk analys av data 

Inaktiveringen av fekala indikatorer i varje mikrokosmos antogs följa en 
exponentiell första ordningens modell: C(t) = C(0)·e–k·t (Chick & Mar-
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tin 1908). Denna modell betecknas i det följande för Chicks modell och 
beskrivs på den naturliga logaritmiska skalan enligt följande:

ln C(t) =  –k · t (4.1)
 C(0)

där C(t) är koncentration vid exponeringstiden t, C(0) är initialkoncentra-
tionen och k är inaktiveringskoefficienten. De uppmätta halterna redovisa-
des enligt Ekvation 4.1 på en normerad skala, där alla organismer startar på 
värdet 0. Detta för att möjliggöra jämförelse av inaktiveringsprocessen mel-
lan olika indikatororganismer. Överlevnaden beskrevs som tiden för 90 % 
reduktion och beräknades som T

90
= ln(10)/k för att möjliggöra jämförelser 

med andra studier. 
Inaktivering av fekala indikatorer kan också beskrivas som en funktion av 

temperatur, salthalt och ljusintensitet enligt Ekvation 4.2: 

ln C(t) =  –k
0
 · q

S
Sal · q

I
Int · q

T
(Temp–20) · t (4.2)

 C(0) 

där k
0
 (1/dag) är inaktiveringen vid 20° C och salthalten 0 ‰ i mörker, q

S
 

är salthaltskoefficienten, Sal (‰) är salthalten, q
I
 är ljuskoefficienten, Int 

(kW/m2) är ljusintensiteten integrerad över vattendjupet, q
T
 är temperatur-

koefficienten och Temp (° C) är vattentemperaturen. Ekvation 4.2 benämns 
i det följande som den modifierade Mancini-modellen, eftersom den är en 
justering av en inaktiveringsmodell som Mancini (1978) föreslog för att 
beskriva inaktivering av koliforma bakterier i naturliga vatten. 

Minsta kvadratmetoden användes för att passa experimentella data från 
inaktiveringsförsöken till de modeller som beskrivs av Ekvation 4.1 och 4.2 
och bestämma dess koefficienter. Här antogs att halterna i varje prov var 
oberoende av tidigare provtagningar, något som kan motiveras av noggranna 
blandningen under försöksperioden. Alla prover som innehöll detekterbara 
halter ingick i analysen. Med hjälp av R2-värdet bestämdes passningen mel-
lan experimentella data till respektive modell. Parametern för salthalt i Ekva-
tion 4.2 exkluderades (sattes lika med 1) då sötvatten användes i alla försök

4.4	 Resultat

4.4.1 Inaktivering av fekala indikatorer 

Inaktiveringen av humanmarkörer, idisslarmarkörer och övriga indikator-
organismer varierade mycket mellan olika årstider och en skillnad syntes 
mellan ljus och mörk mikrokosmos (Figur 4-2). Nivåer och variationerna av 
temperatur och solstrålning under respektive försöksperiod återges i Tabell 
4-1. Den snabbaste inaktiveringen observerades i augusti i mikrokosmos 
exponerad för dagsljus (Figur 4-2 C). För alla indikatorer observerades 
högst överlevnad/stabilitet i november, även om halterna av humanmar-
kören varierade kraftigt under denna försöksomgång (Figur 4-2 E och F). 
Starthalter och inaktiveringskoefficienter i Chicks modell (Ekvation 4.1) 
redovisas i Tabell 4-2 tillsammans med T

90
-värden (tiden för 90 % reduk-

tion). 
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Tabell 4‑1 Vattentemperaturen mätt i mikrokosmos under varje försöksperiod och total solstrålning mätt i Göteborgs 
stad under motsvarande tid.

Temperatur, ° C Total solstrålning, 1 W/m2

Regim Månad Medel Min Max Medel Min Max

Ljust Mars 5,4 2,3 10,5 74 0 553

Augusti 20,3 15,5 21,6 127 0 728

November 5,6 5,1 6,8 22 0 255

Mörkt Mars 5,2 2,8 10,4 - - -

Augusti 20,3 15,3 21,3 - - -

November 5,7 5,4 6,8 - - -

1  Mätt i Göteborgs stad 7 km från försöksplat-
sen. Vid försöksplatsen mättes UVA/B bestrål-
ning i anslutningarna till provtagning under 
försöken i augusti (16–38 W/m2) och novem-
ber (11–15 W/m2).
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Humanspecifika genetiska markörer
Idisslarspecifika genetiska markörer
Totalantalet koliformer
E. coli
Intestinala enterokocker
Somatiska kolifager

Figur 4‑2 Inaktivering av human‑specifika och idisslar‑specifika genetiska markörer, totalantalet koliformer,  
E. coli, intestinala enterokocker och somatiska kolifager vid de olika försöksomgångarna.
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De högsta starthalterna, omkring 108 per 100 ml, beräknades för de human- 
och idisslarspecifika markörerna, följt av totalantalet koliforma, E. coli och 
intestinala enterokocker. Lägst starthalter, under 600 per 100 ml, beräknades 
för somatiska kolifager (Tabell 4-2). Den snabbaste inaktiveringen av markö-
rerna och av totalantalet koliformer observerades i augusti under exponering 
för dagsljus. Under den första veckan i denna försöksperiod observerades den 
snabbaste minskningen av markörerna, även om humanmarkören återfanns 
i låga halter fram till dag 14. Den snabbaste avdödningen av E. coli och 
intestinala enterokocker observerades i marsförsöket. I marsförsöket observe-
rades vidare en hög överlevnad för alla indikatorer i mörker, medan en snabb 

Tabell 4‑2 Koefficienter i Chicks modell för inaktivering av fekala indikatororganismer vid olika regimer och månader. 

Fekal indikator Regim Månad

Initialkoncen-
tration, C(0)
(No. /100ml)

Inaktivering,
k (/day)

Tid för 90 %
reduktion,
T90 (dagar)

Kurvpassning,
R2

Humanmarkör (BacH) Ljust Mars 1,3E+08 0,66 3,5 0,95

Augusti 6,7E+07 2,68 0,9 1,00

November 1,9E+09 0,04 58,3 0,02 1

Mörkt Mars 1,8E+08 0,11 20,4 0,65

Augusti 5,2E+07 0,43 5,4 0,28

November 8,5E+09 -0,04 2 -51,6 0,02 1

Idisslarmarkör (BacR) Ljust Mars 7,4E+08 0,30 7,6 0,82

Augusti 4,1E+08 1,33 1,7 0,99

November 3,8E+08 0,11 21,9 0,46

Mörkt Mars 9,8E+08 0,14 16,0 0,89

Augusti 7,1E+08 0,47 4,9 0,59

November 6,0E+08 0,07 32,6 0,26

Totalantal koliformer Ljust Mars 1,1E+06 0,11 20,4 0,52

Augusti 4,8E+06 0,26 9,0 0,45

November 7,2E+05 0,12 19,6 0,87

Mörkt Mars 9,7E+05 0,09 26,7 0,41

Augusti 3,4E+06 0,25 9,1 0,46

November 9,2E+05 0,15 15,7 0,80

E. coli Ljust Mars 2,9E+05 0,32 7,3 0,95

Augusti 3,0E+06 0,25 9,2 0,44

November 6,9E+05 0,14 16,0 0,90

Mörkt Mars 2,7E+05 0,13 17,3 0,78

Augusti 2,1E+06 0,26 8,8 0,56

November 9,0E+05 0,16 14,2 0,82

Intestinala enterokocker Ljust Mars 4,6E+03 0,98 2,3 0,99

Augusti 1,6E+03 0,35 6,5 0,20

November 5,7E+03 0,10 23,4 0,34

Mörkt Mars 5,7E+03 0,17 13,6 0,91

Augusti 1,2E+04 0,30 7,6 0,48

November 1,1E+04 0,11 20,1 0,37

Somatiska kolifager Ljust Mars 5,0E+02 0,14 17,0 0,98

Augusti 4,3E+02 0,41 5,6 0,98

November 4,2E+01 0,42 5,5 0,83

Mörkt Mars 5,3E+02 0,06 40,4 0,57

Augusti 3,7E+02 0,17 13,3 0,75

November 2,8E+01 0,20 11,7 0,60

1  Ej signifikant vid p<0.05. 
2  Negativ beroende på ökande halter över tid. Om outliers exkluderas från qPCR-analysen blir trenden dock motsatt, med positiva k-värden (Sokolova 2011b).
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avdödning av intestinala enterokocker observerades i solbelysta förhållanden. 
I allmänhet konstaterades högsta överlevnaden för totalantalet koliformer, 
följt av somatiska kolifager, de båda markörerna, intestinala enterokocker 
och E. coli. Detta återspeglas i T

90
-värdena i Tabell 4-2.

Tabell 4‑3 Koefficienter i Mancinimodellen för inaktivering av fekala indikatororganismer vid olika regimer  
och månader, där qI och qT är ljusintensitet och temperaturkoefficient.

Modifierad Mancinimodell

Fekal indikator Regim Månad k0 qI qT Kurvpassning 1, R2

Humanmarkör (BacH) 0,64 20,0 1,11 0,61

Ljust Mars 0,61

Augusti 0,85

November - 1

Mörkt Mars 0,64

Augusti 0,23

November - 1

Idisslarmarkör (BacR) 0,49 20,0 1,08 0,56

Ljust Mars 0,48

Augusti 0,89

November 0,38

Mörkt Mars 0,89

Augusti 0,59

November 0,03

Totalantal koliformer 0,25 1,1 1,06 0,49

Ljust Mars 0,48

Augusti 0,48

November 0,85

Mörkt Mars 0,20

Augusti 0,50

November 0,67

E. coli 0,24 1,0 1,03 0,54

Ljust Mars 0,84

Augusti 0,49

November 0,90

Mörkt Mars 0,76

Augusti 0,59

November 0,84

Intestinala enterokocker 0,29 20,0 1,07 0,41

Ljust Mars 0,34

Augusti 0,19

November 0,46

Mörkt Mars 0,84

Augusti 0,48

November 0,27

Somatiska kolifager 0,22 20,0 1,08 0,78

Ljust Mars 0,92

Augusti 0,96

November 0,36

Mörkt Mars 0,53

Augusti 0,72

November 0,45

1  Utesluten på grund av ökade halter över tiden och icke-signifikant i regressionen. 
2  R2 beskriver hur experimentella data, inklusive alla försök respektive separat för varje försöksomgång, passar den modifierade Mancinimodellen 

för vardera organism.
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Koefficienterna i den modifierade Mancinimodellen redovisas i Tabell 
4-3. Koefficienten k

0
 varierade för de olika fekala indikatorerna i intervallet 

0,22 till 0,64. Koefficienten för ljusintensitet (q
I
) var hög för humanmar-

kören, idisslarmarkören, intestinala enterokocker och somatiska kolifager 
(20,0), vilket avspeglar en stor påverkan av solstrålningen för inaktive-
ringen. Samma koefficient var låg (1,1 och 1,0) för totalantalet koliformer 
och för E. coli. Den sammantaget bästa modellpassningen (R2) observerades 
för somatiska kolifager, följt av humanmarkören, idisslarmarkören och E. 
coli. För totalantalet koliformer och för intestinala enterokocker var R2-vär-
det lägre än 0,5. Passningen av den modifierade Mancinimodellen för res-
pektive försöksomgång varierade kraftigt, vilket framgår av R2-värdena för 
respektive månad i Tabell 4-3.

4.5	 Diskussion

Vi har genomfört försök i mikrokosmos-miljö för att bestämma inaktive-
ringen av human- och idisslarspecifika genetiska markörer av typen Bacte-
roidales i ytvatten under olika säsonger och i förhållande till traditionella 
fekala indikatorer. Två inaktiveringsmodeller av första ordningen användes 
för att beskriva inaktiveringen: Chicks modell med en generell inaktive-
ringskoefficient och den modifierade Mancinimodellen med koefficienter 
specifikt relaterade till temperatur och solljus. I samtliga mikrokosmos var 
initialhalterna av human- och idisslarmarkören minst 3 log-enheter högre 
än för fekala indikatorer, något som är en lovande egenskap för denna käll-
spårningsmetod. Med tanke på den situation av generellt låg fekal påver-
kan som ofta råder i svenska ytvattentäkter kan på detta sätt även mycket 
utspädd avföring i vattnet potentiellt härledas till fekal påverkan från män-
niskor och idisslare. 

Inaktiveringen av human- och idisslarmarkören i mikrokosmos motsva-
rade i stort inaktiveringen av traditionella fekala indikatorer. I november-
försöket var humanmarkören instabil och ökande halter observerades över 
tid (Figur 4-2 E och F). De höga bakgrundshalter av humanmarkören i det 
sjövatten som användes i dessa försök (8,9 log ME/100 ml) i jämförelse med 
halterna i det tillsatta avloppsvattnet (9,8 log ME/100 ml) kan ha varit en 
bidragande orsak till detta. För idisslarmarkören i november, och för båda 
markörerna i mars och i augusti, var bakgrundshalterna på en låg nivå eller 
ej detekterbara i sjövattnet före inblandning med avloppsvatten och gödsel. 
Även i en motsvarande studie har det observerats varierande och till och 
med ökande halter av genetiska markörer från Bacteroidales i mikrokosmos 
(Walters & Field 2009). Som en möjlig förklaring till detta fenomen före-
slog dessa författare en tillväxt av bakterierna i vattnet. 

Kolifagerna uppvisade en generellt hög överlevnad, och tiden för 90 % 
reduktion (T

90
) på 13,3 dagar i augusti i mörker översteg motsvarande vär-

den för de andra indikatorerna. I en studie utförd på flodvatten i Frankrike 
rapporterades somatiska kolifager vara mindre känsliga för högre vatten-
temperaturer än termotoleranta koliforma bakterier (Skraber, Gassilloud 
& Gantzer 2004). Fastän somatiska kolifager har rapporterats kunna öka i 
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antal i vatten (Havelaar et al. 1991), har de rapporterats av WHO som en 
användbar indikator för att bedöma beteendet av enterovirus i vattenmil-
jön. F-specifika RNA fager har föreslagits som en bättre indikator för noro-
virus i vatten jämfört med somatiska kolifager. En stor begränsning är dock 
att endast 10 % av befolkningen utsöndrar dessa RNA fager, vilket innebär 
detektionsmässiga svårigheter i naturliga vatten (WHO 2008a). Försök på 
inaktivering i havsvatten med olika fekala bakteriofager visade en överlägsen 
överlevnad av somatiska kolifager, som därför rapporterats som en lovande 
virusindikator i marina vatten (Sinton, Finlay & Lynch 1999). 

Den mikrobiella inaktiveringen var generellt hög under förhållanden 
med förhöjd vattentemperatur. I augustiförsöken, där den högsta tempe-
raturen uppmättes, detekterades några av organismerna endast under den 
första försöksveckan. Sambandet mellan hög temperatur och avdödning/
inaktivering är välkänt för fekala indikatorer och patogener (Crane & 
Moore 1986; Mancini 1978). I en jämförande studie av fekala indikatorer 
och Cryptosporidium parvum i mikrokosmos med flodvatten rapporterade 
Medema, Bahar & Schets (1997) en 1,7 till 3 gånger snabbare inaktive-
ring för alla organismer vid 15° C jämfört med vid 5° C. Tidigare studier 
på inaktiveringen av Bacteroidales-markörer i vatten med jämförande data 
för E. coli bekräftar det temperaturberoende som observerats i nuvarande 
inaktiveringsförsök (Dick et al. 2010; Okabe & Shimazu 2007). Bell et 
al. (2009) rapporterade att temperaturen var den näst viktigaste faktorn; 
förekomsten av inhemska mikroorganismer (dvs. predation) hade en ännu 
högre effekt på inaktiveringen av en generell Bacteroidales-markör (AllBac). 
Predationseffekten bestämdes inte i nuvarande inaktiveringsförsök, men 
anses i allmänhet vara den viktigaste faktorn för avdödningen av bakterier i 
naturliga vatten (Pernthaler 2005). 

Nuvarande försök visade också att inaktiveringen av human- och idisslar-
markörerna, liksom av intestinala enterokocker och somatiska kolifager, var 
starkt beroende av solljus. Detta stämmer väl överens med en mikrokosmos-
studie som utfördes med flodvatten, där exponering för artificiell solljus 
resulterade i en snabbare inaktivering av human-relaterade Bacteroidales 
markörer (HF183 och BacHum) jämfört med odlingsbara E. coli (Dick et 
al. 2010). Effekten från solljus kan förväntas vara system- eller till och med 
platsspecifik. Boehm et al. (2009) observerade lägre halter av E. coli, intesti-
nala enterokocker, humana adenovirus och somatiska kolifager i havsvatten 
under exponering för solljus, medan ingen minskning kunde ses för human-
specifika Bacteroidales markörer (BacHum) eller enterovirus. 

Inaktiveringen av fekala indikatororganismer bör idealiskt sätt likna 
inaktiveringen av humana patogener för att vara användbara för att bedöma 
hälsorisker i råvatten och dricksvatten. I en överlevnadsstudie av Campylo-
bacter i flodvatten med artificiellt solljus blev den naturliga populationen av 
C. jejuni icke odlingsbara redan inom 30 minuter, med ett T

90
-värde på 25 

minuter (Obiri-Danso, Paul & Jones 2001). Detta indikerar mycket lägre 
överlevnad jämfört med de fekala indikatorer som utvärderats i nuvarande 
försök. I en studie på felint calicivirus (FCV), ett virus som användes som 
ersättning för norovirus, rapporterades T

90
-värden på 7,3 dagar i avklorerat 

vatten vid +4° C (Allwood et al. 2003). Detta överensstämmer med överlev-
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naden av E. coli (T
90

 på 14,2 dagar) och somatiska kolifager (11,7 dagar) i 
november-försöket under mörka förhållanden. Seitz et al. (2011) rapporte-
rade att norovirus i grundvatten kan detekteras i över tre år och kan förbli 
infektiösa under åtminstone 61 dagar.

I studien av Medema, Bahar & Schets (1997) var T
90

-värdena för Cryp-
tosporidium parvum motsvarande 42–56 dagar vid +15° C och 100 dagar 
vid +5° C. Det är tydligt från den studien att överlevnaden av Cryptospori-
dium parvum vida överstiger överlevnaden av E. coli och intestinala entero-
kocker, och man drog slutsatsen att Clostridium perfringens är en mer lämp-
lig indikator än E. coli och intestinala enterokocker för att bedöma parasiters 
överlevnad. Dessa exempel tyder på att inaktiveringen av idisslarmarkörer 
och humanmarkörer av ordningen Bacteroidales (BacH och BacR) kan ge 
ett konservativt mått på överlevnaden av bakteriella och virala patogener. 
Parasiter som Cryptosporidium (spp.) uppvisar däremot en mycket längre 
överlevnad. Likartade slutsatser drogs i en motsvarande studie av human- 
och idisslarspecifika markörer av ordningen Bacteroidales (Walters & Field 
2009).
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5 Hydrodynamisk modellering 

5.1	 Sammanfattning

En hydrodynamisk modell upprättades i modelleringsverktyget MIKE 
3 FM för att beräkna transport av mikroorganismer i Rådasjön. Denna 
modell, som beräknar hydrodynamiska parametrar i tid och rum, tar bland 
annat hänsyn till faktorer som densitet (temperatur), vind, strömningar, 
källor och utsläpp från land och turbulens. Enligt beräkningsprinciperna i 
detta modelleringsverktyg beskrevs de olika volymerna i Rådasjön i form av 
prismor (FM; Flexible Mesh). Exempel på indata i modellen var beräknat 
flöde i Mölndalsån och från mindre bäckar och dagvatten, uppmätt neder-
börd på sjöytan och uppmätt vindhastighet samt pumpat flöde till de två 
vattenverken. Modellens tillförlitlighet utvärderades mot uppmätta värden 
av temperatur (temperaturprofil över djupet), flöde ut från sjön och vattnets 
omsättningstid.

Den hydrodynamiska modellen av sjön var kopplad med en mikrobio-
logisk modul som tar hänsyn till inaktiveringsmekanismerna vid trans-
portberäkning för mikroorganismer. Baserat på detta användes den hydro-
dynamiska modellen för att beräknades halterna av E. coli och ett urval 
patogener (norovirus, Cryptosporidium spp. och E. coli O157/H7) vid de 
båda råvattenintagen i Rådasjön. Patogenhalterna i valda utsläppspunkter 
omkring sjön beräknades utifrån halterna av genetiska markörer (BacH och 
BacR) respektive E. coli och litteraturdata och genomfördes med stokastisk 
simulering (Monte Carlo). Baserat på halter av patogener i olika utsläpps-
punkter omkring sjön beräknades patogenhalterna i råvatten för endemiska 
(låg infektionsgrad) och epidemiska (hög infektionsgrad) förhållanden hos 
människor och nötkreatur. 

Den hydrodynamiska modelleringen visade att de högsta patogenhalterna 
uppkommer vid epidemiska förhållanden, med högre halter för norovirus 
och Cryptosporidium spp. jämfört med E. coli O157/H7. Enligt modellen 
är Mölndalsån den främsta källan till halterna av E. coli vid råvatteninta-
get. Halterna av såväl E. coli som patogener varierar mycket under året och 
de lägsta halterna kan enligt simuleringarna förväntas under sommaren. 
Modellresultaten överensstämde relativt väl med uppmätta data för E. coli 
och var i samma storleksordning för Cryptosporidium spp. Denna metod är 
ett nytt angreppssätt för kan dra nytta av data från mikrobiell källspårning 
baserat på analys av genetiska markörer av ordningen Bacteroidales som 
indata till hydrodynamisk modellering, där man tar hänsyn till variationer 
med hjälp av stokastisk simulering.

5.2	 Upprättande	av	modell

5.2.1 Modellverktyget

En hydrodynamisk cirkulationsmodell för Rådasjön upprättades i MIKE3 
FM, ett tredimensionellt, icke-stationärt modelleringsverktyg (DHI 2011b). 
Modellen beräknar hydrodynamiska parametrar i tid och rum. Exempel på 
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resulterande information är strömningsfält (hastighet och riktning), tempe-
raturskiktning i sjön och nivåvariationer av mikroorganismer.

Modellen tar bland annat hänsyn till:
• densitetsskiktning utifrån temperaturskiktning,
• densitetsdrivna strömmar,
• vindens drivning på ytan,
• strömning orsakad av vattenståndsvariationer,
• strömning orsakad av stora tillflöden,
• källor och utsläpp från land,
• värmeutbytet med atmosfären, samt
• turbulens.

Rådasjöns vattenvolym delades in i ett beräkningsnät som var flexibelt och 
anpassat till detaljer i strandlinjen och djupförhållanden. Beteckningen FM 
i MIKE3 FM står för Flexible Mesh, vilket betyder att volymen beskrivs av 
prismor (trianglar sett från ovan). Storleken på dessa varierar över sjövoly-
men och i varje sådan prisma sker beräkningar av de hydrografiska parame-
trarna. 

5.2.2 Rådasjömodellen

Cirkulationen och strömmar i Rådasjön styrs av vindens drivning på ytan 
och tillflödet från Mölndalsån (jfr Figur 1-1). Den tredimensionella model-
len av Rådasjön, som har ett maximalt djup på 23 m, upprättades utifrån 
lodade djupdata (Melica 2011). Modellens beräkningsnät visas i Figur 5-1. 
Beräkingsnätets upplösning är högre kring utsläppspunkter och i trånga 
passager. Vid valet av upplösning togs hänsyn till att spridningen av utsläpp 
ska kunna modellerats med så bra noggrannhet som möjligt. I dessa sam-
manhang begränsas dock upplösningen av den tid det tar för beräkningsda-
torerna att genomföra simuleringen för en vald tidsperiod. 

Figur 5‑1 Rådasjön beskrivet i en hydrodynamisk modell i koordinatsystemet RT90. Djupnivå anges i färgskalan till 
höger.

57



Modellen för Rådasjön är i vertikalled uppdelad i 27 lager. De översta två 
lagren kan variera i tjocklek och följer vattenståndsvariationer i sjön, övriga 
lager har fast tjocklek. Vid normalvattenstånd är de två översta lagren 0,5 
m vardera, därefter följer 8 lager à 1 m (ner till 9 m djup). På nivåer för 
språngskiktets läge är djupet indelat i 14 lager à 0,5 m (ner till 16 m djup) 
och därunder återfinns 3 lager på 1, 2, respektive 5 m. 

Den hydrodynamiska modellen har körts för ett helt år (2008). Valet 
av år baserades på tillgången till mätdata för den mikrobiologiska simule-
ringen. Här utnyttjades resultaten från de mikrobiologiska undersökningar 
som genomfördes under 2008 och som beskrivits i kapitel 2.1 och 3.4.

5.2.3 Indata

Modellen har drivits med följande indata:
• Beräknat flöde i Mölndalsån
• Beräknat flöde från mindre bäckar och dagvatten
• Uppmätt nederbörd på sjöytan
• Uppmätt nivå i Stensjön
• Uppmätt Vindhastighet och -riktning
• Pumpat flöde till Delsjöarna och Mölndals vattenverk
• Uppmätt Lufttemperatur, molnighet och luftfuktighet 

Det saknades mätningar på inflödet från Mölndalsån till Rådasjön. Däre-
mot fanns uppmätt utflöde till Mölndalsån från sjön Gröen som ligger ca 2 
km uppströms Rådasjön. Inflödet till Rådasjön från Mölndalsån har beräk-
nats som summan av flödet ut ur Gröen och avrinningen från området mel-
lan Gröen och Rådasjön.

Tillflöden till sjön från dagvattenutlopp, diken och bäckar har beräk-
nats som dygnsmedelvärden uppdelat på givna utloppspunkter. Rådasjöns 
avrinningsområde har delats in i delområden utifrån topografi och dagvat-
tenledningsnät. För varje delområde har en avrinningskoefficient antagits 
med hänsyn till exploateringsgrad, marklutning osv. Ett antal mindre flöden 
finns med i modellen för att de är intressanta utsläppspunkter för den mik-
robiologiska simuleringen (kallas nedan för ”liten källa”). Flödet i dessa har 
satts till ett konstant värde på 1 l/s då de inte påverkar hydrodynamiken i 
sjön.

Den uppmätta nivån i Stensjön, som ligger strax nedströms Rådasjön, 
har använts för att styra utflödet i modellen. De två uttagen ur sjön till Del-
sjöarna och till Mölndals vattenverk finns med i modellen, beskrivna som 
ett volymuttag av vatten på aktuella djup. Vindhastighet och vindriktning 
driver till stor del strömmarna i sjön. Här har uppmätta värden från Göte-
borg använts (SMHI). Övriga meteorologiska data som använts i modellen 
är nederbörd, lufttemperatur, molnighet och luftfuktighet, även dessa från 
vid SMHIs station i Göteborg.

Positioner för in- och utflöden i modellen visas i Figur 5-2. I Figur 5-3 
visas vattenbalansen över tid för de in- och utflöden till sjön som är med 
i modellen, och Mölndalsån utgör dominerande tillflöde. Periodvis under 
sommaren då flödet i Mölndalsån är litet har uttaget till Delsjöarna och 
avrinning från land (summan av alla små inflöden) en mer framträdande 
roll. 
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Figur 5‑3  Vattenbalans i Rådasjön. Inflöden är positiva och utflöden är negativa. Vattennivåförändringar har räknats 
om till m3/s.

5.2.4 Förutsättningar 

Förutsättningen för hur bra en hydrodynamisk modell kan bli styrs till stor 
del av kvaliteten på indata till modellen. För Rådasjön har följande antagan-
den och förenklingar gjorts utifrån befintligt material:

Batymetri
Djupkartan som använts (Melica 2011) har några år på nacken, det är 
handritad utifrån lodningar genomförda omkring 1980, men bedömdes ge 
ett tillräckligt bra underlag för ändamålet.

Figur 5‑2 Rådsjön. In‑ och utflöden i modellen i MIKE3 FM.
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Beräkningsnät
Ju finare beräkningsnät desto mer detaljerad information kan man få. Upp-
lösningen på beräkningsnätet är så fin som det är möjligt med hänsyn till 
beräkningskapacitet. Här användes trianglar (egentligen prismor) med sidor 
av längden 40 till 80 m. Modellens upplösning bedöms tillräckligt fin för att 
beskriva strömmönster och skiktning i sjön. 

Vind
Vinddata som drivning till modellen kommer från SMHI:s station i Göte-
borg. Detta ger en god beskrivning av medelvinden i området men lokala 
effekter över Rådasjön till följd av omgivande terräng finns då inte med. 
Detta kan påverka hur modellen beräknar blandningen i sjön och hur tjockt 
det välblandade ytskiktet blir men även strömmarnas styrka och riktning.

Inflöde Mölndalsån
Det finns inget uppmätt flöde in i sjön. Detta beräknas istället som summan 
av utflödet från Gröen och dygnsnederbörden för avrinningsområdet mel-
lan Gröen och Rådasjön multiplicerat med avrinningskoefficienten. 

Små inflöden
Små inflöden har beräknats med en enkel modell. Dessa inflöden är dock 
väldigt små i förhållande till Rådasjöns vattenbalans och eventuella osäker-
heter i beräkningarna har ingen betydelse för strömmarna i sjön.

Nivå Stensjön
Nivån i Ståloppet antas i modellen vara densamma som nivån i Stensjön 
vilket inte är ett helt korrekt antagande. Skillnaden mellan Stensjöns utlopp 
och Ståloppet bör dock vara liten i förhållande till skillnaderna över tiden.

Regn, lufttemperatur, luftfuktighet, molnighet
Liksom vinden är övriga meteorologiska parametrar uppmätta i Göteborg. 
Det kan finnas regionala skillnader mellan Göteborg och Rådasjön men 
detta har en marginell påverkan i modellen.

5.2.5 Resultat

I det följande redovisas jämförelser mellan modellresultat och tillgängliga 
mätdata samt en allmän beskrivning av strömmarna och cirkulation i Råda-
sjön. Den enda hydrografiska parameter som mäts i Rådasjön är tempera-
tur och mätningarna är relativt få. Vid positionen för det största djupet i 
Rådasjön har beräknade temperaturprofiler jämförts med uppmätta tem-
peraturprofiler för augusti månad åren 1999–2009. Den modellberäknade 
temperaturen för tre tillfällen i augusti 2008 visas i Figur 5-4 tillsammans 
med uppmätta profiler. Modellen ger en bra överensstämmelse med den 
profil som uppmättes 2008-08-22 ovan och under språngskiktet, men själva 
språngskiktet hamnar 1–2 m för djupt i modellen (Figur 5-4). Språngskik-
tets styrka är dock överensstämmande med mätningen. Att språngskiktet 
hamnar något för djupt i modellen tyder på att den vertikala ombland-
ningen i modellen är något överskattad och att det välomblandade ytskiktet 
blir något tjockare än i verkligheten (ca 10–20 %). Detta skulle kunna bero 
på att vi använder vind från Göteborg som drivning och att den faktiska 
vinden vid Rådasjön är något annorlunda till riktning och styrka. 
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Figur 5‑4 Modellberäknad temperatur, augusti 2008, jämfört med uppmätta 
värden i augusti 1999–2009.

En sjö blandas generellt sett om under vår och höst. Sommartid utvecklas 
ett temperatursprångskikt då vattnet värms upp av luften. Ovanför språng-
skiktet finns ett välblandat ytskikt. Temperatursprångskiktet kan sommar-
tid vandra lite upp och ned i sjön beroende på vindar och lufttemperatur 
och har därmed ingen statisk position. Det är därför svårt att säga något om 
en modell och dess kvalitet genom att jämför modellberäknade data för ett 
enskilt år med uppmätta data från ett helt annat år.

När det gäller cirkulation och strömmar i Rådasjön gjordes en jäm förelse 
mellan det modellerade flödet med ett beräknat utflöde från Rådasjön 
(Figur 5-5). Uppmätt flöde från Mölndals Kvarnby, som ligger nedströms 
Rådasjön och Stensjön, subtraherades här med beräknat inflöde till Stensjön 

Figur 5‑5 Flödet ut ur sjön i modellen jämfört med erhållet värde från  
Mölndal Kvarnby baserat på nivå och luckornas öppningsgrad 
ut ur Stensjön subtraherat med beräknad tillrinning till Stensjön. 
Flöden anges som negativa då de flödar ut ur Rådasjön.
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strax nedströms Rådasjön. Därmed erhölls flödet ut genom Ståloppet från 
Rådasjön.  

En intressant parameter för sjöar är vattnets uppehållstid. Det finns olika 
sätt att definiera uppehållstiden men en användbar metod är att beräkna 
vattnets medelålder, d.v.s. hur länge en given vattenvolym i snitt befunnits 
sig i sjön. I Figur 5-6 visas vattnets beräknade momentana ålder i en punkt 
nära ytan centralt i Rådasjön. Under våren med stora flöden i Mölndalsån 
ligger uppehållstiden på ca 17 dagar (medelvärdet för februari-april) för att 
sedan öka till ca 70 dagar under sommaren. Därefter minskar åldern på 
vattnet igen då flödet i Mölndalsån ökar och uppehållstiden ligger kring ca 
21 dagar i december. 

Modellberäkningarna visar att vattnets ålder minskar i riktning mot 
Mölndalsåns inflöde men ökar med djupet. På 8 m djup är vattnets ålder 
i stort densamma som vid ytan, även om variationerna är något långsam-
mare. Åldern på bottenvattnet längst ner i djuphålan visar på stagnation 
(inget utbyte) mellan april och september med monotont ökande ålder 
till ett maxvärde på ca 150 dagar. Detta beror på språngskiktets isolerande 
effekt. På våren och hösten är åldern på bottenvattnet ungefär lika hög som 
i ytan men med långsammare variationer, vilket tyder på god ventilation av 
bottenvattnet då vattnet är oskiktat.

Figur 5‑6 Vattnets beräknade ålder angivet som antalet dagar vattnet varit 
i sjön, presenterat som variationen över år 2008 för en punkt nära 
ytan centralt i Rådasjön. Första halvan av januari ställer modellen 
in sig, varför värden inte redovisas för denna period.

Vinden har stor betydelse för ytströmmarna i Rådasjön och detta illustreras 
i Figur 5-7 och Figur 5-8. I Figur 5-7 presenteras resultat från ett tillfälle 
med stort flöde från Mölndalsån (2008-02-07) och låg vindhastighet (ca 
2 m/s) från NNO. Bilden visar horisontella strömmar 0,75 m under vat-
tenytan och det syns tydligt att strömningen från Mölndalsåns inlopp sker 
direkt mot Ståloppet. Strömriktningarna är vid detta tillfälle relativt homo-
gena i vertikalled.

Strömbilden som visas i Figur 5-7 är dock ganska ovanlig och det räcker 
med att vinden vrider till SSV (Figur 5-8) för att strömbilden skall bli helt 
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annorlunda i huvudbassängen. Vid tillfället som visas i Figur 5-8 sker en 
returström i huvudbassängen ut mot Ståloppet på 3–6 m djup, på större 
djup än så är de horisontella hastigheterna väldigt låga. 

Figur 5‑7 Strömhastighet och riktning 0,75 m under ytan 2008‑02‑07 7:30, under en period med låga vindhastigheter 
och stort flöde i Mölndalsån. Vindriktningen är NNO och vindhastigheten ca 2 m/s.

Figur 5‑8 Strömhastighet och riktning 0,75 under ytan 2008‑02‑09 11:30, under en period med låga vindhastigheter 
och stort flöde i Mölndalsån. Vindriktningen är SSW och vindhastigheten drygt 2 m/s.
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5.2.6 Diskussion

Vid uppsättandet av en hydrodynamisk modell för Rådasjön har ett antal 
olika scenarier simulerats där man justerar kalibreringskoefficienter och tes-
tar modellens känslighet för olika parametrar. Då modellen kördes utan 
pumpningen till Delsjön och Mölndals vattenverk visade det sig att den 
modellerade temperaturprofilen (2008-08-22) överensstämde mycket väl 
med den uppmätta profilen för samma datum. Dock underskattar model-
len temperaturen i bottenvattnet jämfört med mätningen.

Figur 5‑9 Modellerad temperatur vid positionen för uttagen, med och utan 
pumpning till Mölndals (15 m) och Göteborgs (8 m) råvattenintag. 
Temperatur i stickprov anges för jämförelse.

En jämförelse gjordes mellan modellberäknade temperaturer med och utan 
pumpning av råvattenpumpning på två djup i sjön (Figur 5-9). Här ser man 
att det är först då sommarsprångskiktet etablerat sig som modellerna börjar 
visa olika resultat med respektive utan pumpning. På 8 m djup är skillna-
derna marginella och på 15 m djup kan de uppgå till som mest några grader.

Den hydrodynamiska modellen, med eller utan pumpning, ger realistiska 
resultat vad gäller strömningsbilden och temperaturer; skillnaden beroende 
på pumpningen är relativt liten. Då temperaturprofilen i augusti stämde 
något bättre överens med uppmätt temperaturprofil för modellen utan 
pumpar beslöts att gå vidare med denna uppställning av modellen. Det skall 
dock poängteras att underlaget för jämförelse endast är ett mättillfälle. När 
det gäller strömmar kunde ingen signifikant skillnad ses vid jämförelse av 
modellen med pumpning och den utan pumpning. 
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5.3	 Modellering	av	E.	coli	och	patogener

5.3.1 Introduktion

Kvantitativ mikrobiell riskanalys (QMRA) är en metod som utvecklats 
främst de senaste 20 åren för att bedöma infektionsrisker 5 i bland annat 
dricksvattenssystem. Metoden har fått stort genomslag i Sverige och använts 
i många kommuner, mycket tack vare genom det så kallade MRA-verktyget 
som nu fritt tillhandahålls för detta ändamål av Svenskt Vatten (Petterson 
& Stenström 2007; Abrahamsson, Ansker & Heinicke 2009). En svårighet 
i beräkningar av infektionsrisker med MRA-verktyget är dataunderlaget för 
patogenhalter i råvattnet, då vattenverk i sin normala övervakning enbart 
analyserar fekala indikatororganismer som E. coli och intestinala entero-
kocker. Det är ju halterna av patogener i råvattnet som efter en kedja av 
beredningssteg i vattenverket leder till en specifik infektionsrisk för dricks-
vattenkonsumenten. I MRA-verktyget kan patogenhalterna anges antingen 
baserat på avloppsutsläpp med utspädningsfaktor och inaktivering, eller 
som specifika halter baserat på provtagning eller hydrodynamisk model-
lering. 

Med en fungerande hydrodynamisk modell ges möjlighet att beskriva 
hur patogenhalter i råvattnet varierar över en viss tidsperiod som en funk-
tion av halterna vid de olika utsläppspunkter som är inlagda i modellen. I 
vattentäkter där patogenhalterna vid råvattenintaget i flertalet fall är under 
detektionsgränsen men där specifika utsläppspunkter kan innehålla bety-
dande halter kan hydrodynamisk modellering övervägas. Hydrodynamisk 
modellering har använts i olika sammanhang i Sverige, exempelvis för 
modellering av fekala indikatorbakterier vid badplatser som vägledning för 
åtgärdsbeslut. I detta projekt etablerades en hydrodynamisk modell i syfte 
att tillhandahålla indata för kvantitativ mikrobiell riskanalys. Upprättandet 
av modellen har beskrivits i det föregående (kapitel 5.2). I detta kapitel 
beskrivs hur denna modell används för att beskriva transport och inakti-
vering av indikatorbakterien E. coli i Rådasjön och därefter för ett urval 
patogener.

Både norovirus och Cryptosporidium har under senare år orsakat stora 
vattenburna utbrott, i Lilla Edet 2008 respektive Östersund och Skellefteå 
2010–2011. EHEC som orsakas av E. coli O157/H7 har varit involverat i 
vattenrelaterade utbrott i Sverige. Det största i Sverige inträffade 2005 då 
135 personer smittades i flera län i sydvästra Sverige. En omfattande utred-
ning ledde till isbergssallad som trolig smittkälla. Salladen spårades tillbaka 
och hade blivit bevattnad med vatten som visades positivt för verotoxin, 
en signal för närvaro av denna patogen. E. coli O157 isolerades från gödsel 
från nötkreatur på en gård i södra Halland 2005. EHEC-smittans aktualitet 
bekräftades även under våren 2011 genom det utbrott som härjat i norra 
Europa, med groddar från Tyskland som misstänkt smittkälla.6 Idisslare, 
främst nötkreatur, är reservoar för den bakterieform som orsakar infektion 
hos människa.

5 Se även Begreppsförklaring
6 Se http://www.smittskyddsinstitutet.se/ 
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Analys av traditionella indikatororganismer ger inte svar på härkomsten 
av fekal påverkan, och i kapitel 3 beskrevs hur mikrobiell källspårning kan 
användas som en metod för att få svar på detta. I det kapitlet beskrevs hur 
analys av genetiska markörer av ordningen Bacteroidales kunde indikera 
graden av avföringspåverkan från människor respektive idisslare och däri-
genom ge vägledning för åtgärdsbeslut. I detta kapitel ges exempel på hur 
halterna av genetiska markörer även kan användas som ett underlag för 
hydrodynamisk modellering och i nästa steg för kvantitativ mikrobiell ris-
kanalys, QMRA. Fynd av genetiska markörer ger ett mått på graden av 
fekal påverkan specifikt från olika grupper av djurslag, i detta fall människor 
och idisslare. Förekomsten av patogener i vatten är i sin tur ett resultat av 
sjukdomsgrad (prevalens), halter i fekalt material, utsöndringstid osv. Dessa 
faktorer behöver därför tas i beaktande när hydrodynamisk modellering ska 
användas för patogenmodellering.

Olika typer av sannolikhetsfördelningar kan övervägas för att beskriva 
variabilitet och/eller osäkerhet i samband med vattenkvalitet och mikro-
biologisk påverkan. Vanligast är Normalfördelningen, en kontinuerlig san-
nolikhetsfördelning som ofta används som en första uppskattning för att 
beskriva hur en parameter varierar slumpmässigt kring ett medelvärde. En 
variant till Normalfördelningen är Triangelfördelningen, där endast minsta, 
troligaste samt högsta värde anges. Men för flera företeelser inom området 
vattenmikrobiologi speglar inte dessa fördelningar på ett tillfredsställande 
sätt variationen i data. Om en snedhet föreligger i dataunderlaget, kanske 
genom ett fåtal mycket högre värden, kan en Log Normal fördelning vara 
lämpligare, men det finns också många andra alternativ. I detta kapitel lik-
som i nästa har strävan valt att sannolikhetsfördelningar som ger en korrekt 
representation av fenomenet i varje enskilt fall, och för att på ett rättvisande 
sätt återge variabilitet och/eller osäkerhet.

5.3.2 Val av föroreningskällor för modellering

Med vägledning av resultatet från de provtagningar som genomfördes under 
2008 (se kapitel 2.1) valdes sex provpunkter (härefter benämnda källor) att 
ingå i den mikrobiologiska modelleringen. Provpunkterna står beskrivna i 
Tabell 2-1 (kapitel 2.1) men för repetitionens skull beskrivs de här enligt 
följande. En av punkterna var inflödet till Rådasjön från Mölndalsån (nr 12, 
Figur 5-10), med uppströms förorening genom bräddavlopp och enskilda 
avlopp. Vidare valde vi källorna 3 och 7 norr om råvattenintagen, vilka 
representerar förorening från människor relaterad till enskilda avlopp. En 
annan källa till humanfekal förorening var avloppspumpstationen (apst) 
söder om sjön med anslutande separata avloppssystem (Figur 5-10). Nödav-
ledning från denna punkt sker flera gånger per år under perioder med kraftig 
nederbörd då dagvatten tränger in i avloppsnätet. En annan källa i modellen 
var en dagvattentrumma öster om sjön (nr 18), där resultaten från källspår-
ningen väckt misstanke om fekal påverkan från människor (jfr kapitel 3.4). 
Även den bäck som påverkas av gödsel från nötkreatur på strandbetesmar-
ken på östra sidan av sjön togs med i modellen (nr 17).
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Figur 5‑10 Föroreningskällor runt Rådasjön i den hydrodynamiska modellen. 
Den blå punkten anger positionen av råvattenintagen.

5.3.3 Indata för mikrobiologisk modellering

För att simulera spridning av E. coli i Rådasjön användes medianvärden av 
uppmätta halter i ovan nämnda källor runt Rådasjön för perioden 2008–
2011. Som indata för patogenspridningen gjordes en beräkning av patogen-
halter baserat på kvoten mellan patogener och fekala indikatorer. Ekvation 
5.1 användes för beräkningarna:

(C
P
 / C

I 
)

källa
 = p · (C

P
 / C

I 
)

fekalt material
 (5.1)

där C
P
 är patogenhalt och C

I
 är halt av fekal indikator vid de olika källorna 

(vänsterledet, antal per 100 ml vatten) respektive i färskt fekalt material 
(högerledet, antal per gram fekalt material, våtvikt). Prevalens, alltså san-
nolikheten för infektion i ett givet ögonblick, betecknas p. Förhållandet 
mellan prevalens p och incidens, som är andelen infekterade per år i befolk-
ningen eller djurpopulationen som helhet, definierades enligt Ekvation 5.2:

p = I · t (5.2)
 365

där I är incidens, alltså sannolikheten för infektion under ett helt år, och t är 
utsöndringstiden för respektive patogen (dagar). 

De patogener som inkluderades i den hydrodynamiska modellen var 
norovirus (från människor), Cryptosporidium spp. (från människor eller nöt-
kreatur) och E. coli O157/H7 (från nötkreatur). Patogenhalter i källorna 
(C

P
) bestämdes med Monte Carlo-simuleringar utifrån Ekvation 5.1, där 

resultaten presenterades som percentilvärden (5, 50 och 95 %). Som fekal 
indikator i beräkningarna (C

I
) användes haltuppgifter från provtagning-

arna 2008 avseende genetiska markörer (BacH och BacR; se Tabell 3-1 och 
Tabell 3-2) och E. coli (jfr Figur 2-1). Halterna av fekal indikator beskrevs 
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som en sannolikhetsfördelning av typen Log Normal (min, 50 och 95 %) 
vid respektive källa. Litteraturvärden insamlades för uppgifter om halter av 
fekala indikatorer och patogener i fekalt material, incidens eller prevalens 
samt utsöndringstiden. Fördelningar av typen Normal, Log Normal, Beta 
och Triangel användes för att på lämpligast sätt beskriva variationen i dessa 
litteraturvärden (Tabell 5-1). 

Uppskattningen av patogenhalter vid respektive källorna utfördes för 
endemiska (se Tabell 5-1) och epidemiska förhållanden. För att beskriva 
prevalens under epidemiska förhållanden användes en Beta-fördelning med 
parametervärden för min (0), 5 % (0,3), 50 % (0,5) och max (1,0). Efter-
som en Beta-fördelning normalt har minsta värde 0 och högsta värde 1 
är den lämplig för att beskriva prevalens av en infektion med relativt hög 
förekomst eller vid epidemiska förhållanden. Egenskaperna hos en Beta-
fördelning har även beskrivits i det föregående (kapitel 3.2).

Tabell 5‑1 Indata för beräkning av patogenhalter i utsläpp till Rådasjön.

Patogen/fekal 
indikator Typ av data (enhet) Fördelning (parametervärden) 2 Referens

Norovirus Utsöndringstid
(log, dagar)

Log Normal 1 (0,30; 0,60; 1,48) Atmar et al. (2008)

Incidens (andel) 1 Beta (0,00; 1,00; 0,05; 0,19) Hedlund (2011)

Halt i fekalt material 
(log, genkopior/g)

Log Normal 1 (5,30; 7,08; 9,46) Nordgren et al. (2009)

Cryptosporidium 
human

Utsöndringstid 
(log, dagar)

Normal (1,48; 0,17) Stehr-Green et al. (1987)

Incidens (andel) 1 Beta (0,00; 1,00; 0,00003; 0,00005) SMI (2011)

Halt i fekalt material 
(log oocystor/g)

Normal (7,00; 1,00) Girdwood and Smith 
(1999)

Cryptosporidium 
idisslare

Prevalens (andel) 1 Beta (0,00; 1,00; 0,10; 0,17) Enemark et al. (2002) 3

Halt i fekalt material
(log oocystor/g)

Log Normal 2 (0,00; 2,00; 4,66) Silverlås et al. (2010)

E. coli 
O157/H7

Prevalens (andel) 1 Beta (0,00; 1,00; 0,01; 0,11) Kistemann et al. (2004)

Halt i fekalt material 
(log CFU/g)

Log Normal 2 (0,00; 6,46; 8,41) Hutchison et al. (2004)

BacH, markör 
människa

Halt i fekalt material 
(log ME/g)

Triangel (9,82; 10,50; 10,94) Reischer et al. (2007)

BacR, markör 
idisslare

Halt i fekalt material 
(log ME/g)

Triangel (9,48; 9,57; 9,63) Reischer et al. (2006b)

E. coli, människa Halt i fekalt material 
(log CFU/g)

Triangel (5,30; 6,80; 8,88) Reischer et al. (2007)

E. coli, idisslare Halt i fekalt material 
(log CFU/g)

Triangel (6,60; 7,30; 7,89) Reischer et al. (2006b)

1  Avser endemiska förhållanden.
2  Parametervärden för fördelningarna Log Normal 1 (5; 50; 95 %), Log Normal 2 (lokalisering; 5; 95 %), Beta (min; max; 5; 50 %), 

Normal (medel; standardavvikelse) och Triangel (min; troligast; max).
3  Bekräftas av en provtagning i augusti 2010 på tio djur av samma besättning, där ett prov av tio var positivt för Cryptosporidium spp. 

5.3.4 Mikrobiologisk modellering

För att ta hänsyn till inaktivering och sedimentering av patogener i Råda-
sjön utfördes simulering med hjälp av mikrobiologisk modul ECO Lab 
(DHI 2011a) kopplad med en hydrodynamisk modell. ECO Lab ingår i 
programpaketet MIKE by DHI (DHI 2011b). ECO Lab använder ström-
ningsfält från den hydrodynamiska modellen för att beräkna halter av 
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mikro organismer i sjön. I ECO Lab beskrevs inaktiveringen av mikroorga-
nismer generellt enligt Ekvation 5.3:

dC = –k · C (5.3)
 dt

där k är inaktiveringskoefficient, t är tid och C är en koncentrationen (halt).
Mancinimodellen (Mancini 1978) användes för att beskriva hur inak-

tiveringen av norovirus, E. coli O157/H7 och indikatorbakterien E. coli 
relaterade till temperatur och solljus, Ekvation 5.4:

k =  k
0
 · q

I
Int · q

T
(Temp – 20)  (5.4)

där k
0
 (1/dag) är inaktiveringskoefficienten vid 20° C för en salthalt på 0 ‰ 

och under mörka förhållanden; q
I
 är koefficienten för ljus; Int (kW/m2) är 

ljusintensiteten integrerat över djupet; q
T
 är koefficienten för temperatur 

och Temp (° C) är vattentemperaturen.
Vid modelleringen antogs att norovirus och E. coli O157/H7 inaktiveras 

på samma sätt som somatiska kolifager respektive E. coli gjorde i mikrokos-
mos-miljö. I ECO Lab användes alltså för norovirus de koefficienter för ljus 
och temperatur som beräknats för somatiska kolifager och för E. coli O157/
H7 de koefficienter som beräknats för E. coli under olika säsongsförhållan-
den (se Tabell 4-3). 

För att beskriva inaktiveringen av Cryptosporidium spp. i Rådasjön använ-
des en modell föreslagen av Walker Jr & Stedinger (1999) där inaktiveringen 
enbart är en funktion av temperaturen i vattnet enligt Ekvation 5.5:

k = 10 (0,058 · Temp – 2,68) (5.5)

För modelleringen av Cryptosporidium togs även hänsyn till sedimenterings-
effekten enligt Ekvation 5.6:

dC = –   vs  · C (5.6)
 dt  dz 

där v
s
 är sedimenteringshastigheten och dz är tjockleken på de respektive 

lager som beskriver sjödjup i den hydrodynamiska modellen. Sedimente-
ringshastigheten valdes till 0,03 m/dag (Medema et al. 1998), något som 
utgår från antagande att de oocystor som sprids ut i sjön inte är bundna till 
partiklar (jfr. Brookes et al. 2006).

För att utvärdera hur respektive källa bidrog till patogenhalterna vid 
råvattenintagen beskrevs patogentillskotten från respektive källa som sepa-
rata variabler. Simuleringen utfördes för endemiska respektive epidemiska 
förhållanden för tidsperioden januari till december 2008. För samtliga till-
flöden i modellen genomfördes patogenberäkningar baserat på indikatorn 
E. coli. För tillflödena 3, 7, 17, 18 och ”apst” där genetiska markörer av 
ordningen Bacteroidales analyserats (BacH och BacR) beräknades patogen-
halterna dessutom utifrån halterna av dessa. För att ta hänsyn till den lokala 
variationen i halter omkring sjön utfördes simuleringar baserat på 5, 50 och 
95 percentilerna av patogenhalterna i respektive källa för både endemiska 
och epidemiska förhållanden.

Modellen användes också för att testa hur källor och riskhändelser som 
nödavledning (apst), avrinning från strandbetesmark (17) och dagvatten 
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(18) kan påverka vattenkvaliteten vid råvattenintaget om de var belägna 
närmare råvattenintaget. Här betraktades dessa källor som typområden för 
att tillhandahålla mer allmängiltiga resultat hur sådana källor kan påver-
kan råvattenkvalitet i Sverige. För att utvärdera påverkan från typområden 
flyttades dessa källor i modellen; de placerades nordväst om sjön i närhe-
ten av råvattenintaget och fick benämningen apst_1 (nödavledning), 17_1 
(strandbetesmark) och 18_1 (dagvatten).

Ett potentiellt hot mot råvattenkvaliteten i Rådasjön är den tunnel som 
transporterar avloppsvatten från ca 23 000 personer i Härryda, inklusive 
Landvetters flygplats, och som korsar Mölndalsån ca 500 m uppströms 
Rådasjön. Denna tunnel transporterar i genomsnitt 257 m3/timme obe-
handlat avloppsvatten, beräknat som årsmedelflöde. I beräkningen antogs 
samma mikrobiologiska kvalitet som uppmätts vid ovan nämnda avlopps-
pumpstation. Modellen användes för att testa vad som skulle kunna hända 
med de mikrobiologiska halterna vid råvattenintaget i sjön om tunneln kol-
lapsar och avloppsvatten släpps ut i Mölndalsån och sprids i Rådasjön. San-
nolikheten för ett sådant scenario har här inte bestämts, men om det blir ett 
stopp i avloppstunnelsystemet för Härryda kommun genom någon form av 
ras är utsläpp till Rådasjön ett troligt scenario.

5.3.5 Resultat

Beräknade halter av Cryptosporidium spp. vid de föroreningskällor runt 
Rådasjön som ingick i modellen redovisas som ett exempel i Tabell 5-2. 
Observera att enheten här är oocystor per liter för att underlätta vidare 
beräkningar i MRA-modellen (kapitel 6.3.1). Halterna beräknade utifrån 
halterna av E. coli som fekal indikator blir betydligt högre än de som beräk-
nades med hjälp av de genetiska markörerna BacH och BacR. De högsta 
halterna Cryptosporidium spp. beräknades föreligga vid nödavledning från 
avloppspumpstation (apst) och i en bäck nedströms enskilda avlopp (7).
 
Tabell 5‑2 Beräknade halter av Cryptosporidium spp. (oocystor/liter) vid olika 

föroreningskällor omkring Rådasjön angivet som percentilvärden. 

Källa Indikator 1

Endemisk nivå Epidemisk nivå

50 % 95 % 50 % 95 %

3 BacH 0 0,93 310 27 000

E. coli 0,01 27,48 1 040 1 330 000

7 BacH 0 0,75 117 28200

E. coli 0,51 1 020 67 000 47 700 000

12 BacH - - - -

E. coli 0 1,34 245 48400

17 BacR 0,08 27,6 0,41 140

E. coli 0,02 9,25 0,09 50

18 BacH 0 0,01 2,56 290

E. coli 0 3,4 631 123 000

apst BacH 1,11 269 132 000 7 510 000

E. coli 6,96 3 680 925 000 122 000 000

1  Fekal indikator som använts vid beräkningen.

För råvattenintagen gav modelleringsresultatet en relativt god överensstäm-
melse med uppmätta E. coli halter under normalförhållanden. Däremot 
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återger inte modellen helt och hållet de topparna som uppmättes vid 15 m 
råvattenintaget i oktober och november (Figur 5-11). Enligt både modellen 
och mätningarna kan de lägsta E. coli halterna vid råvattenintagen förväntas 
under sommaren. 

Figur 5‑11 Halter av E. coli vid råvattenintag på 8 m och 15 m djup med jämförelse mellan uppmätta halter (mätning) och 
hydrodynamiskt beräknade halter (modell). Detektionsgränsen i mätningarna var som regel 1 MPN/100 ml.

Den hydrodynamiska modelleringen gör det även möjligt att se hur res-
pektive källa bidrar till halten av E. coli vid råvattenintaget (Figur 5-12). 
Den främsta källan till halter av E. coli är Mölndalsån följt av nödavledning 
(apst) och bäckar förorenade av enskilda avlopp (3 och 7). En jämförelse 
mellan de båda råvattenintagen visar att intaget på 15 m djup är i hög grad 
skyddat sommartid från mikrobiologisk förorening (E. coli) från Mölndal-
sån såväl som från de övriga källorna, sannolikt tack vare språngskiktet. 

Patogenhalter vid råvattenintagen i Rådasjön för olika infektionsnivåer
Den hydrodynamiska modelleringen gav information om variationen av 
patogenhalter vid råvattenintagen under endemiska och epidemiska förhål-
landen. Den relativa storleksordningen av olika källor var annorlunda för 
endemiska respektive epidemiska förhållanden och här beskrivs först epi-
demiska förhållanden. Under epidemiska förhållanden står källorna 3 och 
apst för det största bidraget av norovirus och Cryptosporidium spp. (Figur 
5-13). Strandbetet (punkt 17) är under dessa förhållanden den minsta käl-
lan för spridning av Cryptosporidium spp., och ett eventuellt bidrag av E. 
coli O157/H7 härifrån blir som högst 0,10 CFU/100 ml under sommar-
halvåret. Till skillnad från norovirus förblir halterna av Cryptosporidium spp. 
relativt höga även under sommaren.

Påverkan av nödavledning, strandbetesmark och dagvatten
Påverkan från nödavledning, strandbetesmark och dagvatten på patogenhal-
terna skulle bli större om källorna låg i närheten av råvattenintaget (Tabell 
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Tabell 5-2. Beräknade halter av Cryptosporidium spp. (oocystor/liter) vid olika 
föroreningskällor omkring Rådasjön angivet som percentilvärden.  

Källa Indikator a Endemisk nivå Epidemisk nivå 
50 % 95 % 50 % 95 % 

3 BacH 0 0,93 310 27 000 
E. coli 0,01 27,48 1 040 1 330 000 

7 BacH 0 0,75 117 28200 
E. coli 0,51 1 020 67 000 47 700 000 

12 BacH - - - - 
E. coli 0 1,34 245 48400 

17 BacR 0,08 27,6 0,41 140 
E. coli 0,02 9,25 0,09 50 

18 BacH 0 0,01 2,56 290 
E. coli 0 3,4 631 123 000 

apst BacH 1,11 269 132 000 7 510 000 
E. coli 6,96 3 680 925 000 122 000 000 

a Fekal indikator som använts vid beräkningen. 
 
För råvattenintagen gav modelleringsresultatet en relativt god överensstämmelse med 
uppmätta E. coli halter under normalförhållanden. Däremot återger inte modellen helt 
och hållet de topparna som uppmättes vid 15 m råvattenintaget i oktober och november 
(Figur 5-11). Enligt både modellen och mätningarna kan de lägsta E. coli halterna vid 
råvattenintagen förväntas under sommaren.  
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Figur 5-11. Halter av E. coli vid råvattenintag på 8 m och 15 m djup med jämförelse 
mellan uppmätta halter (mätning) och hydrodynamiskt beräknade halter (modell). 
Detektionsgränsen i mätningarna var som regel 1 MPN/100 ml. 
 
Den hydrodynamiska modelleringen gör det även möjligt att se hur respektive källa 
bidrar till halten av E. coli vid råvattenintaget (Figur 5-12). Den främsta källan till halter 
av E. coli är Mölndalsån följt av nödavledning (apst) och bäckar förorenade av enskilda 
avlopp (3 och 7). En jämförelse mellan de båda råvattenintagen visar att intaget på 15 m 
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5-3 och Tabell 5-4). Tabell 5-3 visar hur mycket högre halterna skulle vara 
om källorna skulle ligga på den nordvästra sidan om sjön. Om strandbetes-
marken låg omedelbart i närheten av råvattenintagen skulle halterna vid 8 
m djup från denna källa bli omkring 22 gånger större för E. coli O157/H7 
men enbart ca 4 ggr större för Cryptosporidium spp. Störst skillnad blir det 
om dagvattenutloppet flyttades till råvattenintagets omedelbara närhet, då 
man här antar att denna källa innebär en spridning av patogener från män-
niska. Skillnaden blir för denna källa upp till 34 gånger större för norovirus 
och upp till 10 gånger större för Cryptosporidium spp.

Under endemiska förhållanden är det relativa bidraget från de olika käl-
lorna annorlunda, åtminstone vad gäller Cryptosporidium spp. I Tabell 5-4 
redovisas parasithalter för både endemisk och epidemisk infektionsnivå. 
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Figur 5-12. Bidrag från olika utsläppskällor till halter av E. coli vid råvattenintag på (A) 
8 m och (B) 15 m djup.  

Patogenhalter vid råvattenintagen i Rådasjön för olika infektionsnivåer 

Den hydrodynamiska modelleringen gav information om variationen av patogenhalter 
vid råvattenintagen under endemiska och epidemiska förhållanden. Den relativa 
storleksordningen av olika källor var annorlunda för endemiska respektive epidemiska 
förhållanden och här beskrivs först epidemiska förhållanden. Under epidemiska 
förhållanden står källorna 3 och apst för det största bidraget av norovirus och 
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Figur 5-12. Bidrag från olika utsläppskällor till halter av E. coli vid råvattenintag på (A) 
8 m och (B) 15 m djup.  

Patogenhalter vid råvattenintagen i Rådasjön för olika infektionsnivåer 

Den hydrodynamiska modelleringen gav information om variationen av patogenhalter 
vid råvattenintagen under endemiska och epidemiska förhållanden. Den relativa 
storleksordningen av olika källor var annorlunda för endemiska respektive epidemiska 
förhållanden och här beskrivs först epidemiska förhållanden. Under epidemiska 
förhållanden står källorna 3 och apst för det största bidraget av norovirus och 

Figur 5‑12 Bidrag från olika utsläppskällor till halter av E. coli vid råvattenintag på (A) 8 m och (B) 15 m djup.

A

B
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Figur 5‑13 Olika källors bidrag till halter av (A) norovirus och (B) Cryptosporidium spp. vid råvattenintag 15 m djup. 
Halterna är beräknade för epidemiska förhållanden (50‑percentil) baserat på fynd av BacH (punkt 3, 7, 18, 
apst) och BacR (punkt 17).
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Cryptosporidium spp. (Figur 5-13). Strandbetet (punkt 17) är under dessa förhållanden 
den minsta källan för spridning av Cryptosporidium spp., och ett eventuellt bidrag av E. 
coli O157/H7 härifrån blir som högst 0,10 CFU/100 ml under sommarhalvåret. Till 
skillnad från norovirus förblir halterna av Cryptosporidium spp. relativt höga även 
under sommaren. 
 
A. 

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 okt-08 dec-08

N
or

ov
ir

us
 (g

en
ko

pi
or

/l
)

3

7

18

apst

 
B. 

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 okt-08 dec-08

Cr
yp

to
sp

or
id

iu
m

 (o
oc

ys
to

r/
l)

3

7

17

18

apst

 
Figur 5-13. Olika källors bidrag till halter av (A) norovirus och (B) Cryptosporidium 
spp. vid råvattenintag 15 m djup. Halterna är beräknade för epidemiska förhållanden 
(50-percentil) baserat på fynd av BacH (punkt 3, 7, 18, apst) och BacR (punkt 17).  
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den minsta källan för spridning av Cryptosporidium spp., och ett eventuellt bidrag av E. 
coli O157/H7 härifrån blir som högst 0,10 CFU/100 ml under sommarhalvåret. Till 
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Figur 5-13. Olika källors bidrag till halter av (A) norovirus och (B) Cryptosporidium 
spp. vid råvattenintag 15 m djup. Halterna är beräknade för epidemiska förhållanden 
(50-percentil) baserat på fynd av BacH (punkt 3, 7, 18, apst) och BacR (punkt 17).  

Här är enheten oocystor per liter, eftersom det är i denna form som halterna 
behöver anges vid riskbedömning med MRA-modellen (se nästa kapitel). 
Eftersom det är fråga om beräknade halter kan dessa redovisas som mindre 
än 1 per liter. Ta halten 6,8E-05 oocystor som ett exempel, tillskottet från 
strandbetesmarken (källa 17) under endemisk infektionsnivå till Mölndals 
råvattenintag på 15 m djup (50 %-värdet). Om Mölndals vattenverk renar 
11 000 m3 råvatten per dygn, ett genomsnittligt värde, innebär denna halt 
att 748 oocystor når vattenverket via råvattnet per dygn enbart från punkt 
17. Under endemiska förhållanden utgör alltså strandbetesmarken den 
största källan, följt av nödavledningen (44 oocystor per dygn) och avlopps-
påverkat dagvatten (1,5 oocystor per dygn). Samma rangordning gäller om 
dessa ligger istället skulle ligga i närheten av råvattenintaget. 
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Under epidemiska förhållanden är storleksförhållandena något annorlunda 
vad gäller tillskottet av Cryptosporidium spp. från olika källor till råvatte-
nintaget. Detta framgår både av Tabell 5-4 och Figur 5-13. I händelse av 
en epidemi hos människor och nötkreatur skulle nödavledningen stå för 
det största tillskottet till Mölndals vattenverk (286 000 000 oocystor per 
dygn), följt av avloppspåverkat dagvatten och strandbetesmarken. Skillna-
den mellan endemiska och epidemiska förhållanden blir större när det gäl-
ler påverkan från människor, där infektionen normalt är mycket sällsynt. 
Hos nötkreatur är däremot denna infektion relativt vanligt förekommande 
under vad som här definierats som normala, endemiska, förhållanden (se 
antaganden i Tabell 5-1). Dock är det inte säkert att de Cryptosporidium 
spp. som utsöndras från nötkreatur verkligen är infektiösa för människa (jfr 
kapitel 6.4).

Tabell 5‑4 Halter av Cryptosporidium spp. (oocystor per liter) vid råvattenin‑
tagen på 8 och 15 m djup relaterat till avrinning från strandbetes‑
mark (källa 17), avloppspåverkat dagvatten (18) och nödavledning 
(apst). Som jämförelse anges halterna om dessa källor var lokalise‑
rade i närheten av råvattenintaget (17_1, 18_1 respektive apst_1).

Källa Vattendjup

Endemisk nivå Epidemisk nivå

50 % 95 % 50 % 95 %

17 8 m 6,4E-05 2,2E-02 3,3E-04 1,1E-01

15 m 6,8E-05 2,3E-02 3,5E-04 1,2E-01

17_1 8 m 2,8E-04 9,7E-02 1,4E-03 4,8E-01

15 m 1,4E-04 4,7E-02 7,0E-04 2,3E-01

18 8 m 1,3E-07 5,9E-05 1,7E-02 1,9E+00

15 m 1,4E-07 6,2E-05 1,8E-02 2,0E+00

18_1 8 m 1,4E-06 6,1E-04 1,7E-01 2,0E+01

15 m 3,9E-07 1,7E-04 4,9E-02 5,5E+00

apst 8 m 3,3E-06 8,0E-04 3,9E-01 2,1E+01

15 m 4,0E-06 9,5E-04 4,7E-01 2,6E+01

apst_1 8 m 2,5E-05 6,2E-03 3,0E+00 1,7E+02

15 m 6,0E-06 1,5E-03 7,1E-01 4,1E+01

Tabell 5‑3 Jämförelse av påverkan från nödavledning, avrinning från strand‑
betesmark och dagvatten när utsläppskällorna ligger enligt Figur 
5‑10 (apst, 17 respektive 18) och när de placerades nordväst om 
sjön i närheten av råvattenintaget (apst_1, 17_1 respektive 18_1).

Patogen Källa Vattendjup
Skillnad i halter;
antal ggr. större

E. coli O157/H7 17_1 jämfört med 17 8 m 22,0

15 m 6,0

Norovirus 18_1 jämfört med 18 8 m 34,1

15 m 6,3

apst_1 jämfört med apst 8 m 16,6

15 m 2,6

Cryptosporidium spp. 17_1 jämfört med 17 8 m 4,4

15 m 2,0

18_1 jämfört med 18 8 m 10,3

15 m 2,8

apst_1 jämfört med apst 8 m 1,5

15 m 7,8
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Patogenhalter vid råvattenintagen vid ras av avloppstunnel
Scenariot med ras av avloppstunneln som korsar Mölndalsån gav halter av 
norovirus och Cryptosporidium spp. enligt Tabell 5-5. Under endemisk nivå 
är halterna av norovirus högre än halterna av Cryptosporidium men är ändå i 
medeltal relativt låga. Med konstanta halter av respektive patogen i avlopps-
tunneln skulle ändå halter av norovirus såväl som Cryptosporidium variera 
över året. För norovirus kan de värsta förhållandena uppstå vintertid då den 
låga vattentemperaturen förlänger överlevnaden. För Cryptosporidium, som 
inte alls är lika temperaturkänslig som norovirus, skulle däremot halterna 
kunna bli som högst under sommarhalvåret. Vintertid är dessutom högsä-
song för vinterkräksjuka med större risk för epidemiska halter när det gäller 
spridning av norovirus. För Cryptosporidium är epidemierna däremot sällan 
beroende av säsong. Under epidemiska förhållanden förväntas extremt höga 
halter av både norovirus och Cryptosporidium vid båda råvattenintagen.

Tabell 5‑5 Patogenhalter (antal per liter) vid 8 m och 15 m råvattenintag 
i Rådasjön under endemiska och epidemiska förhållanden om 
avloppsvattentunneln i Mölndalsån rasar

Patogen

Endemisk nivå Epidemisk nivå

8 m 15 m 8 m 15 m

Norovirus 5 % 0,094 0,115 27 33

50 % 9,59 11,7 1 900 2 320

95 % 3 500 4 270 494 000 603 000

Cryptosporidium spp. 5 % 0,000 0,000 198 217

50 % 0,082 0,090 10 100 11 100

 95 % 19,7 21,5 555 000 607 000

5.3.6 Diskussion

I detta kapitel har redovisats en metod för att uppskatta halter av ett urval 
patogener för indata i hydrodynamisk modellering. Dataunderlag var de 
provtagningar som genomförts tidigare omkring Rådasjön och som inklu-
derade indikatororganismerna E. coli och genetiska markörer av ordningen 
Bacteroidales från människor och idisslare. Tillskottet av norovirus, Cryp-
tosporidium spp. och E. coli O157/H7 från olika källor omkring Rådasjön 
beräknades utifrån kvoten mellan litteraturrapporterade halter av patogener 
och halter av dessa indikatororganismer. De parasitprov som togs 2007 vid 
råvattnet omkring Rådasjön (provpunkt 1, 7 och 18) var samtliga negativa 
(Olofsson 2007), något som motiverade detta alternativa beräkningssätt. 
Då analyser för genetiska markörer inte genomfördes för vattenprov vid 
Mölndalsåns inlopp till Rådasjön är patogenmodelleringen begränsad till 
att omfatta källor nedströms detta inlopp.

Vid modelleringen av sjön togs hänsyn till inaktiverings- och sedimen-
teringsprocesser för att beräkna halter vid råvattenintagen på 8 och 15 m 
djup. Den framtagna modellen gav rimliga resultat avseende E. coli som 
mäts regelbundet i den normala övervakningen på vattenverket. Modellre-
sultaten bekräftade också de snabba haltvariationer som at-line mätningen 
med CALM indikerade för motsvarande tidsperiod (Figur 2-2). Den kopp-
lade hydrodynamiska och mikrobiologiska modellen gav värdefulla uppgif-
ter om patogenhalter vid råvattenintag i Rådasjön. Metoden gav en bild 
över hur olika källor omkring sjön bidrar till patogenhalterna i råvattnet.
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Resultaten indikerade att halterna av norovirus och Cryptosporidium kan bli 
mycket höga under epidemiska förhållanden. För att beskriva epidemiska 
förhållanden antogs i dessa beräkningar att i medeltal halva befolkningen 
(halva djurbesättningen) utsöndrade patogener. De flesta epidemier inne-
bär knappast en sådan omfattande utbredning av infektion och smittsprid-
ningen kan variera kraftigt mellan olika patogener och olika situationer. För 
patogenerna är det svårt är att dra valideringsmässiga slutsatser i brist på 
mätdata. Sporadiskt har höga halterna av Cryptosporidium spp. observerats i 
råvatten på 15 m djup (Tabell 2-2).

Enligt modelleringsresultaten är Mölndalsån den källa som bidrar mest 
till mikrobiell föroreningen av E. coli. Det höga flödet i Mölndalsån bidrar 
till den stora belastningen härifrån, och tidigare utsläppshändelser pekar i 
samma riktning (se kapitel 2). För att beräkna tillskottet av patogener från 
källorna omkring sjön användes halter av genetiska markörer i syfte att få 
en mer korrekt beskrivning av det specifika tillskottet av fekalt material från 
människor (nödavledning från avloppssystem, enskilda avlopp och dag-
vattenutlopp) och idisslare (strandbete). Även om tillskottet från nödavled-
ning, strandbetesmark och dagvatten är relativt litet kan dessa källor ge ett 
stort tillskott om de skulle ligga i råvattenintagens direkta närhet. Resultaten 
visar även att avloppsvattentunneln som korsar Mölndalsån är ett hot mot 
råvattenkvaliteten. En kollaps av den tunneln skulle kunna orsaka mycket 
höga halter av norovirus och Cryptosporidium spp. vid råvattenintaget, även 
om situationen ser betydligt gynnsammare ut under endemiska förhållan-
den (jfr beräkning av infektionsrisker i kapitel 6.3). Skulle detta inträffa 
vore en lämplig försiktighetsåtgärd att stänga båda råvattenintagen till dess 
att föroreningen passerat.

Nuvarande modellering baseras medianvärden när det gäller spridningen 
av E. coli och sannolikhetsfördelningar när det gäller spridningen av pato-
gener. En förenkling i modelleringarna är att patogenhalterna antogs vara 
konstanta vid källorna, medan halterna i verkligheten sannolikt kraftigt 
över tid. Provtagningen under regnhändelser (Figur 3-4) pekar på en sam-
variation mellan nederbörd, flöden och halter av indikatorer. Antagandet 
om konstanta halter i modelleringen motiverades av att det inte gick att 
fastställa linjära samband mellan halterna av indikatorer, nederbörd eller 
flöde vid respektive källa.

En annan osäkerhet i modellen är hur patogener och fekala indikatorer 
aggregerar med partiklar, andelen aggregerade mikroorganismer och sedi-
menteringshastigheten för dessa aggregat. I den hydrodynamiska modellen 
togs inte någon hänsyn till sedimentering av norovirus, E. coli och E. coli 
O157/H7. Däremot togs hänsyn till sedimenteringen för parasiten Cryp-
tosporidium spp., vilka i sin spor-form i miljön är något större än bakte-
rier. Modelleringen av Cryptosporidium baserades på antagandet att samtliga 
oocystor var obundna till partiklar.

De viktigaste förenklingarna bakom beräkningen av patogenhalter från 
föroreningskällor i detta kapitel är följande: 
• inaktiveringen liksom transport av patogener från färsk avföring (gödsel, 

enskilt avlopp osv.) från utsöndrande individ till respektive källa runt 
sjön antas vara densamma som för fekala indikatorer, 
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• alla patogener som utsöndras antas vara viabla, dvs. kapabla att orsaka 
infektion i den form de föreligger vid källan, 

• litteraturuppgifter som inte nödvändigtvis överensstämmer med den 
lokala situationen har använts för att bestämma patogenhalt och preva-
lens hos människor och nötkreatur, 

• här antas att källspårning genom analys av genetiska markörer ger hund-
raprocentigt tillförlitliga svar. Tillförlitligheten begränsas av metodernas 
prestanda (känslighet och specificitet) samt bakgrundsförekomst i jord 
(jfr kapitel 3), 

• att de halter som fastställdes i prov tagna under sommarhalvåret är repre-
sentativa för året som helhet. 

Denna studie visar att modellering med hjälp av MIKE 3 och ECO Lab 
är en lovande metod för att beskriva den mikrobiologiska situationen i en 
sjö av Rådasjöns storlek. Dock visade jämförelsen av modelleringsresultat 
och uppmätta E. coli halter vid råvattenintagen att modellen inte kunde 
återspegla topphalter (vid råvattenintag 15 m), även om en relativt god 
överensstämmelse kunde konstateras för normala förhållanden. Detta kan 
förklaras av brister vad gäller indata; medianvärden av uppmätta E. coli 
halter i utsläppskällorna användes. Den största begränsningen för denna 
modelleringsmetod är sannolikt brister i indata och även valideringsdata 
att jämföra modelleringsresultat med. Det kan konstateras att kvaliteten på 
mikrobiologisk indata avgör hur representativa modelleringsresultaten blir. 
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6 Riskvärdering

6.1	 Sammanfattning

Två olika metoder används i detta kapitel för bedömning av den mikro-
biologiska risken med dricksvattnet i Mölndal utifrån råvattenkvaliteten i 
Rådasjön.7 Den ena metoden var Optimal desinfektionspraxis, ODP, en 
procedur som utvecklades i Norge för ett par år sedan. ODP omfattar fem 
steg: bestämning av nödvändig barriärhöjd, existerande barriär före slutdes-
infektion, bestämning av krav på slutdesinfektion samt existerande barriär i 
slutdesinfektionen. Utifrån den samlade informationen kan sedan bestäm-
mas huruvida barriärhöjden är tillräcklig. ODP-proceduren tillämpades för 
Mölndals vattenverk med slutsatsen att situationen är tillfredställande vad 
gäller bakterier men innebär en oacceptabel risk vad gäller virus och i än 
högre grad vad gäller parasiter. En rad antaganden låg till grund för denna 
bedömning, och bättre information om barriärverkan i processens Dyna-
sand-filter liksom mätserier för fritt kloröverskott och totalt organiskt kol 
(TOC) skulle behövas.

Den andra metoden som användes var Mikrobiell riskanalys, MRA, en 
metod som funnits under ett längre antal år men som fått större spridning 
genom en fritt tillgänglig mjukvara (beskrivs vidare i detta kapitel). Även 
MRA omfattar fem olika steg, nämligen val av referens-patogener, karakte-
risering av råvatten, definiera reningsprocessen, bestämning av dos-respons 
samt karakterisering av risk. Halterna av patogenerna E. coli O157/H7, 
norovirus och Cryptosporidium spp. levererades från den hydrodynamiska 
modellen, med en osäkerhet vad gäller patogentillskottet från Mölndalsån 
uppströms Rådasjön. Reduktion i vattenverket med Dynasand och aktivt 
kolfilter samt desinfektion togs hänsyn till i MRA-beräkningen. Däremot 
togs inte hänsyn till vilken typ av Cryptosporidium som förelåg, om den kom 
från människor eller från idisslare.

Riskkarakteriseringen med MRA-metoden genomfördes dels för normal 
drift med nominell avskiljning, där resultaten pekade på en acceptabel ris-
knivå för E. coli O157/H7 (medianvärdet lägre än 1 infektion per 10 000 
invånare och år). Risken var på gränsen till acceptabel för norovirus där 
antaganden om viabilitet i hög utsträckning avgör resultaten och är ett 
angeläget forskningsområde framöver. För Cryptosporidium spp. medförde 
epidemier under 14 eller 60 dagar definitivt oacceptabla risknivåer medan 
epidemier av norovirus skulle ge mildare effekter. Även om en avloppstun-
nel uppströms Rådasjön rasar kan risknivån för Cryptosporidium i medeltal 
bli acceptabel om det råder epidemisk nivå i den avloppsanslutna befolk-
ningen, men den måste anses oacceptabel om man betraktar 95-percentils-
värdet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ODP och MRA vid Mölndals 
vattenverk gav resultat som pekade i samma riktning. MRA gav en bättre 
representation vad gäller exempelvis patogenhalter under endemisk respek-

7 Publikationer av dessa metoder finns tillgängliga via www.svensktvatten.se 
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tive epidemisk nivå och tog hänsyn till variabilitet vilket inte görs i ODP-
proceduren.

6.2	 Värdering	enligt	Optimal	desinfektionspraxis

Ett förslag till procedur för att bedöma om vattenverk har tillräckliga mikro-
biologiska barriärer togs fram i ett norskt projekt och benämns på svenska 
Optimal desinfektionspraxis med förkortningen ODP (Norvar 2006), 
ibland kallas proceduren God desinfektionspraxis med förkortningen GDP. 
I en andra fas deltog Svenskt Vatten då ODP utvärderades på några olika vat-
tenverk i Sverige, däribland vid Göteborgs Vattenverk Lackarebäck (Norsk 
Vann 2009b). Vidare publicerades rapporten ”Veiledning til bestemmelse 
av god desinfeksjonspraksis” (Norsk Vann 2009a),8 en rapport som i detta 
kapitel hädanefter benämns Vägledningen.

ODP-proceduren omfattar fem steg (se översikt i Vägledningen, s. 8). 
Historiska råvattendata för E. coli, Clostridium perfringens samt Giardia och 
Cryptosporidium ger tillsammans med antalet anslutna dricksvattenkonsu-
menter en nödvändig barriärhöjd (steg 1), uttryckt som log-reduktion av 
bakterier, virus respektive parasiter. Därefter bestäms existerande barriär 
före slutdesinfektion (steg 2). Baserat på denna information fastställs vil-
ket krav som måste ställas på slutdesinfektionen (steg 3) varpå existerande 
barriär i desinfektionen fastställs (steg 4). Det sista steget (steg 5) är att 
bestämma om barriärhöjden är uppnådd med nuvarande vattenrening. Med 
andra ord beräknas existerande barriär minus nödvändig barriär. Om denna 
differens är negativ, antingen för bakterier, för virus eller för parasiter, måste 
åtgärder genomföras för att uppnå tillfredställande barriär. 

6.2.1 Bedömning av Mölndals vattenverk 

Det första steget i ODP-proceduren är beskriva risk- och sårbarhetssitua-
tionen avseende mikrobiell förorening. Som tidigare nämnts står Mölndals 
vattenverk för huvuddelen av dricksvattenförsörjningen för Mölndals stad 
där antalet anslutna är ca 50 000 personer. Dimensionerande kapacitet på 
vattenverket är 700 m3/h, men det har visat sig möjligt att köra högre flö-
den. Råvattnet, som normalt tas ur Rådasjön på djupet 15 m, innehåller 
periodvis svårbehandlad mangan. Vid behov kan råvatten tillfälligt tas ur 
Norra Långvattnet (jfr Figur 6-1) eller via Göteborgs intag på 8 m djup i 
Rådasjön. Det finns ett vattenskyddsområde som dock inte omfattar hela 
tillrinningsområdet. Som redovisats i kapitel 1.2 föreligger en fekal påver-
kan från enskilda avlopp, nödavledning från kommunala avloppssystem, 
hästbete, ungdjursbete men också från vilda djur.

Råvattnet passerar en grovsil och den första kontaktbassängen med pH-
justering innan tillsättning av aluminiumsulfat (Figur 6-1). Därefter följer 
koagulering/direktfiltrering i 20 stycken Dynasand® filter med total area på 
100 m2 arrangerade i fem linjer. Turbiditeten efter direktfiltreringen mäts 
on-line efter respektive linje och var vid genomgången av underlagsmate-
rialet 0,17–0,22 NTU. Spolvattnet från Dynasandfiltren behandlas efter 

8 Rapporterna kan laddas ner från http://www.svensktvatten.se/web/ODP.aspx 
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polymertillsats i lamellsedimentering och vattenfasen därifrån återförs till 
råvattnet. Det direktfiltrerade vattnet passerar efter tillsats av soda (Natri-
umkarbonat) den andra kontaktbassängen. Denna har en volym av 250 
m3 och är utformad som en labyrint för att åstadkomma en vattenföring 
som närmar sig pluggflöde. Snabbfiltrering sker genom 10 kolfilter med 
djup 1 m och total area 130 m2. Under kolfiltren finns två filterreservoarer. 
Därefter sker klorering med hypoklorit vid pH 6,3 varefter vattnet når en 
rektangulär spolreservoar med en volym av 250 m3. Därefter tillsätts ytter-
ligare soda som resulterar i pH 8,2–8,5 i efterföljande högreservoarer. De 
två högreservoarerna är parallellkopplade med en maximal volym på vardera 
1 000 m3. Nivån i dessa cylindriska reservoarer, som har skilda inlopp och 
utlopp, varierar mellan 2,4 och 5,5 m av totalt 6 m. 

Figur 6‑1 Översiktlig processbeskrivning av Mölndals vattenverk för att antyda blandningsförhållanden  
och doseringar med resulterande pH‑värden. 

Steg 1: Bestämning av nödvändig barriärhöjd
För en bedömning av råvattnets hygieniska kvalitet granskades historiska 
mätdata avseende indikatorbakterier. Under perioden 2007–2009 analy-
serades E. coli i 143 råvattenprover av ett kommersiellt labb med mem-
branfiltermetoden (ISO 2000b). Halterna varierade mellan <1 och >100 
CFU/100ml. Statistiken omfattar flera prover med den oklara haltangivel-
sen ”>”, vilket sannolikt beror på att laboratoriet missbedömt valet av späd-
ningar i analysen. Halten 10 CFU/100ml överskreds i 19 % av proven, dvs. 
>1/6.

Enligt ODP-proceduren (Vägledningen, s. 40) innebär E. coli i halten 
≥3/100ml vid något tillfälle att det ska genomföras en särskild kartläggning 
med riskbaserat provtagningsprogram för E. coli och Clostridium perfring-
ens (benämnt clostridier).9 En kartläggning har genomförts (se kapitel 2.1) 
även om denna inte helt följer anvisningarna i proceduren. 

Den mikrobiologiska kvalitetsnivån bestämdes med vägledning av histo-
riskt registrerade data och kartläggning med provtagning enligt Figur 6-2. 
Under perioden 2007–2009 analyserades följande råvattenprover av Göte-
borg Vattens laboratorium. Proven togs vid pumpstationen invid Rådasjön 
(intag 15 m djup) och analysen av E. coli gjordes med Colilert-metoden. 

9 I detta sammanhang utnyttjas analysresultat för sulfitreducerande clostridier som Clostridium per-
fringens, fastän ej förvärmning gjordes för att exkludera vegetativa celler (jfr kapitel 2.1).
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Även halter i vatten från Göteborgs intag (8 m djup) redovisas eftersom 
Mölndals råvatten under en period av misstag visat sig vara en blandning 
från de båda intagen.
• Intag 15 m: E. coli analyserades i 57 prov under 2007–2009, 32 % (>1/6) 

av proven uppvisade halter >10 MPN/100 ml. E. coli påvisades i 60 % av 
proven med en maxhalt av 870 MPN/100 ml (december 2009)

• Intag 8 m: E. coli analyserades i 61 prov under 2007–2009, 38 % av pro-
ven visade halter >10 MPN/100 ml. E. coli påvisades i 84 % av proven 
med en maxhalt av 79 MPN/100 ml (december 2009)

• Intag 15 m: clostridier analyserades i 14 prov under 2007–2009 och 
påvisades presumtivt i 86 % av proven

• Intag 8 m: clostridier analyserades i 58 prover under 2007–2009, påvisa-
des presumtivt i 86 % av proven.

Parasitprov från råvattenpumpstationen har analyserats av Smittskydds-
institutet (ISO 2006). I samband med den regniga hösten 2006, med över-
svämningar och nödavledning uppströms längs Mölndalsån, påvisades dock 
Cryptosporidium spp. i halten 4 oocystor/10 l på 8 m djup och i halten 
2 oocystor/10 l på 15 m djup. Fjorton prover under 2007–2009 ingick i 
bedömningen för Mölndals råvatten. Inga parasiter påvisades under denna 
period (dock senare, jfr Tabell 2-2). Nio prov under samma tidsperiod, 
samtliga negativa, ingick i bedömningen för Göteborgs råvatten.

Oavsett vilket dataunderlag som används medför råvattenkvaliteten 
klassningen Da eftersom mer 1/6 av proven uppvisar en halt av E. coli >10 
MPN/100 ml (Figur 6-2). Det bör i sammanhanget noteras att klassifi-

Historisk registrering av E. coli (EC) og Clostridium perfringens (CP) i råvann i siste 3 år

Kartlegging med risikobasert
prøveprogram mhp EC og CP

Kartlegging med risikobasert
prøveprogram mhp EC og P

≥ 10 EC1

eller 
≥ 3 CP1 eller ≥ 0,01 P1

3 ≤ EC1 < 10
eller 

1 ≤ CP1 < 3 eller 0 < P1 < 0,01

< 3 EC1

og
< 1 CP1 eller 0 P1

> 0 EC1

eller
> 0 CP1 og/eller 0 P1

0 EC1

og
0 CP1 og/eller 0 P1

A B B Da

≤ 3 EC2

og
≤ 3 CP2

Ca

3–5 EC2

og
≤ 3 CP2

Cb

6–7 EC2

og
≤ 3 CP2

Cc

8–10 EC2

og
≤ 3 CP2

> 10 EC3

eller
≤ 3 CP3

Da

0,01–0,1
P2

< 10 EC2

≤ 0,01 P2
≥ 10 EC2

≤ 0,01 P2
> 0,01 P2

Db

> 0,1 < 0,3
P2

Dc

> 0,3
P2

1 Funn av angitt indikator over angitt verdi (antall/100 ml) én eller �ere ganger i løpet av de siste 3 år
2 Middelkonsentrasjon (antall/100 ml) av angitt indikator over prøveperioden eller registrering av angitt nivå i mer enn 1/6 av

prøvene (16,7 %) over perioden. For parasitter gjelder summen av antallet Giardia- og Cryptosporidium/100 ml
3 Eller > 20 E Coli eller > 6 CP i enkeltprøver 

Figur 6‑2 

Bestämning av kvalitetsnivå för 
Mölndals råvatten till kategori  
Da enligt streckad linje  
(Figur 3.2 i Vägledningen s. 39).
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ceringen utgår från norska förhållanden där 10 MPN/100ml ses som en 
hög halt. I Mölndals råvatten har däremot mer än 10 gånger högre halter 
påvisats. Av Figur 6-3 framgår att kravet på barriärhöjd för nödvändig log-
reduktion är 6,0 för bakterier, 6,0 för virus och 4,0 parasiter.  

Steg 2: Bestämning av existerande barriär före slutdesinfektion
Ingen barriär i vattentäkten tillgodoräknas eftersom inga nya åtgärder 
genomförts som förväntas minska halterna jämfört med de historiska data 
som ligger till grund för råvattenbedömningen. Det finns en möjlighet i 
ODP-proceduren att tillgodoräkna utökad provtagningsfrekvens samt on-
line mätningar av råvattenkvalitet om de leder till åtgärder (Vägledningen, 
s. 42). Fastän de nuvarande dricksvattenföreskrifterna inte ställer krav på 
analys av råvattenkvalitet (SLV 2001) tas vid Mölndals vattenverk prov varje 
vecka på råvattnet. Detta är en högre frekvens än vad som föreskrivs för 
ledningsnätet, men till antalet färre prov eftersom prov på ledningsnätet i 
Mölndal tas i flera punkter. Om råvattenprovtagningen tillgodoräknas kan 
detta ge 0,25 i log-reduktion för respektive patogen (Tabell 3.8 i Vägled-
ningen, s. 47). I samband med att förhöjd avföringspåverkan uppmärksam-
mats har en klordioxidanläggning i vattenverket tagits i drift. Normalt sker 
vid vattenverket ingen övervakning on-line av råvattenkvaliteten. 

Direktfiltreringen tillsammans med kolfiltreringen (Figur 6-1) ger en 
mycket låg turbiditet (<0,1 NTU) och en kraftig färgreduktion (>70 % 
färgreduktion minst 90 % av tiden). För vattenbehandlingsmetoden koa-
gulering/direktfiltrering (Tabell 3.9 i Vägledningen, s. 48) kan en log-kredit 
för bakterier (3b), virus (3v) och parasiter (2p) tillgodoräknas under dessa 
förutsättningar, vilket motsvarar högsta möjliga log-kredit. Eventuellt skulle 
även en log-kredit kunna tillgodoräknas för att det finns kolfilter på Möln-
dals vattenverk; i Vägledningen används begreppet snabbfiltrering utan 
separat koagulering vilket kan ge en log-kredit motsvarande 0,5b + 0,25v + 
0,5p. Detta tillgodoräknades dock inte i beräkningen, eftersom det inte gick 
att säkerställa att en sådan reduktion uppnås i kolfiltersteget. De risker som 
kan följa med återföring av behandlat spolvatten till råvattnet, ett förfarande 
som sker på Mölndals vattenverk, tas inte upp i ODP-proceduren.

Det finns också en möjlighet att tillgodoräkna övervakning i beredningen 
om den är kopplad till åtgärder. Dricksvattenkvaliteten övervakas med avse-
ende på turbiditet, kloröverskott och pH. Ytterligare övervakning av dessa 
parametrar sker även tidigare i processen. Larm på lågt kloröverskott samt 

Skrivsättet 6,0b + 6,0v + 4,0p inne‑
bär att det krävs 6,0 i log‑reduktion 
bakterier och virus (motsvarar 
99,9999 %) och 4,0 i log‑reduktion 
av parasiter (99,99).

Figur 6‑3 Bestämning av kvalitetsnivå för nödvändig barriärhöjd i Mölndals 
vattenverk (Tabell 3.2 i Vägledningen, s. 41).

Vannkvalitetsnivå i kilde Vannverk- 

størrelse A B C D

< 1000 3,0b + 3,0v + 1,0p 4,0b + 4,0v + 1,5p a. 4,5b + 4,5v + 1,5p 

b. 4,5b + 4,5v + 2,0p 

c. 4,5b + 4,5v + 2,5p 

a. 5,0b + 5,0v + 2,0p  

b. 5,0b + 5,0v + 2,5p 

c. 5,0b + 5,0v + 3,0p 

1000 – 
10.000 

3,5b + 3,5v + 1,5p 4,5b + 4,5v + 2,0p a. 5,0b + 5,0v + 2,0p 

b. 5,0b + 5,0v + 2,5p 

c. 5,0b + 5,0v + 3,0p 

a. 5,5b + 5,5v + 3,0p 

b. 5,5b + 5,5v + 3,5p 

c. 5,5b + 5,5v + 4,0p 

Barrierehøyde 

(nødvendig
log-reduksjon 
i vannverket 
totalt)

> 10.000 4,0b + 4,0v + 2,0p 5,0b + 5,0v + 2,5p a. 5,5b + 5,5v + 3,0p 

b. 5,5b + 5,5v + 3,5p 

c. 5,5b + 5,5v + 4,0p 

a. 6,0b + 6,0v + 4,0p 

b. 6,0b + 6,0v + 4,5p 

c. 6,0b + 6,0v + 5,0p 
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turbiditet och pH finns i beredning och för dricksvatten utgående från 
verket. När verket inte är bemannat kan normalt åtgärder vidtas inom 30 
minuter. Detta ger en log-kredit för bakterier, virus och parasiter (0,5b, 0,5v 
och 0,5p; Tabell 3.10 i Vägledningen, s. 49). Larm finns också på ström-
bortfall och ett dieselaggregat kan startas manuellt. Eftersom pumparna 
för Dynasandfiltren stoppar vid strömbortfall, så motsvarar det i praktiken 
automatisk avstängning. Enligt ODP finns en maximal log-kredit för över-
vakning av driften vid vattenverk på 1 log-enhet för bakterier och virus och 
0,75 för parasiter (1b + 1v + 0,75p), vilket tillgodoräknas i detta fall.

Steg 3: Bestämning av krav på slutdesinfektion
Baserat på den barriärhöjd som bestämts för Mölndals vattenverk, dvs. den 
nödvändiga log-reduktionen i vattenverket, samt den log-kredit som kan 
tillgodoräknas som ett resultat av åtgärder innan vattnet når slutdesinfek-
tion, bestäms kravet på slutdesinfektionen. Därmed har man nått steg 3 i 
ODP-proceduren (Vägledningen, s. 50). I Tabell 6-1 görs en bedömning av 
krav på slutdesinfektion för Mölndals vattenverk med utgångspunkt i steg 
1 och 2.

Tabell 6‑1 Bedömning av krav på slutdesinfektion för Mölndals vattenverk. 
Osäkra siffror är markerade med (?).

Moment Bedömning Bakterier Virus Parasiter

Steg 1: Nödvändig barriärhöjd: 6 6 4

Steg 2: Existerande barriär före desinfektion:

Barriär i källan 0 0 0

Råvattenprovtagning -0,25 (?) -0,25 (?) -0,25 (?)

Avskiljning beredning -3 -3 -2

Övervakning/åtgärd -1 (?) -1 (?) -0,75 (?)

Steg 3: Krav på slutdesinfektion:

Återstår 3 3 2

Återstår, alternativa värden 1,75 (?) 1,75 (?) 1 (?)

Steg 4: Bestämning av existerande barriär i slutdesinfektionen
I Vägledningen för ODP understryks att vattensammansättning och vat-
tentemperatur är faktorer av stor betydelse för vilken effekt som kan upp-
nås på desinfektionen (Vägledningen, s. 52–53). Sammansättning i form 
av färgtal, turbiditet och pH vid Mölndals vattenverk har berörts ovan. 
Temperaturen på råvattnet var under 2007–2009 som lägst 2° C och som 
högst 13° C enligt mätningar inne i verket. Under vintern 2009 då kraf-
tig av föringspåverkan konstaterades (jfr kapitel 2.3.1) var temperaturen 
som lägst 3° C. I Vägledningen används Ct-begreppet för att länka inak-
tiveringsgrad till koncentration (C) av ett desinfektionsmedel som mikro-
organismen har varit utsatt för under en viss tid (t). Sambanden mellan 
dimen sionerande Ct-värde, temperatur och desinfektionsmedel vid olika 
pH anges i Figur 6-4. 

Högst Ct-värden anges för parasiter, följt av virus och bakterier. Om till-
räckligt Ct uppnås för parasiter uppnås det alltså även för virus och ännu 
mer för bakterier. Redan det faktum att klor används för desinfektion i 
Mölndals vattenverk indikerar en otillräcklig desinfektion av parasiter. För 
Cryptosporidium är behövliga Ct-värden med klor så höga att de inte kan 
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tillämpas i dricksvattenberedning, och värden saknas i Figur 6-4. Dimen-
sionerande temperatur sattes i detta fall till 4° C, pH till pH <7 i spolreser-
voaren och till pH >8 högreservoarerna.

Om en del av vattnet har en kortare kontakttid med desinfektionsmedlet 
kan inaktiveringen bli betydligt sämre. Därför justeras medelkontakttiden 
(volym/flöde) med en hydraulisk faktor som är lägre ju längre ifrån plugg-
flöde som kontaktvolymen ger. Säkrast är att bedöma hydraulisk faktor efter 
när 10 % av ett spårämne passerat kontaktvolymen. Saknas sådana under-
sökningar tillhandahåller Vägledningen några överslagsmässiga värden 
(Tabell 4.2 i Vägledningen, s. 54). Hydraulisk faktor bedöms i detta fall till 
0,1 (idealisk blandning) vilket motsvarar ”inga skärmar, full omblandning  
hög in- och utloppshastighet, lågt förhållande mellan bredd och längd”. 
Detta ger en effektiv kontakttid av 2 minuter (t10/T · V/Q). 

Vid svenska vattenverk är det ofta totalt kloröverskott som mäts on-line, 
medan den huvudsakliga desinfektionseffekten åstadkoms med fritt klorö-
verskott. Utifrån Vägledningen (s. 57) kan initialförbrukningen och k-vär-
det (nerbrytningskonstant för klor) bestämmas empiriskt utifrån mängden 
fritt kloröverskott och totalt organiskt kol (TOC). Vid genomgången kon-
staterades att det saknades data för Mölndals vattenverk avseende fritt klo-
röverskott och TOC. Riktvärdet för totalt kloröverskott efter högreservoa-
rerna ligger på 0,20 mg/l (internt riktvärde, Mölndals vattenverk) medan 
dosen angavs till normalt 0,35 mg/l i medeltal. Vid ett mättillfälle (2010-
06-03) uppmättes 0,35 mg/l av fritt kloröverskott strax efter doseringen och 
0,08 mg/l i spolbassängen. Vid ett senare tillfälle (2010-06-08) uppmättes 
3,0 mg/l av TOC efter kolfiltren.

För spolreservoaren sattes medelkoncentrationen av fri klor till 
(0,35 + 0,08)/2 = 0,21 mg/l. Utifrån Vägledningen (s. 53) beräknades inak-
tiveringen med klor (2 minuters effektiv kontakttid, 4° C och pH <7) till 
följande:
• 3 log bakterier vid Ct = 1,0 3·(2 · 0,21/1,0) = 1,3 log 
• 3 log virus vid Ct = 4,0 3·(2 · 0,21/4,0) = 0,3 log
• 2 log Giardia vid Ct = 75 2·(2 · 0,21/75) = 0,01 log

Med tanke på osäkerheten kring effektiv kontakttid gjordes en känslighets-
analys med en mer gynnsam hydraulisk faktor på 0,3. Med 6 minuter effek-
tiv kontakttid, 4° C och pH <7 erhålls följande inaktivering:

Figur 6‑4 Dimensionerande Ct‑värde (mg · min/l) för inaktivering av  
bakterier, virus och parasiter (Tabell 4.1 i Vägledningen, s. 53).

Bakterier

(3 log) 

Virus

(3 log) 

Parasitter av 
gruppen
Giardia

(2 log)

Parasitter av 
gruppen

Cryptosporidium

(2 log) 

 

4oC 0,5 oC 4oC 0,5oC 4oC 0,5oC 4oC 0,5oC 

Klor 

pH < 7 

pH 7 – 8 

pH > 8  

 

1.0 

1,5 

2,0 

 

1,5 

2,0 

3,0 

 

4,0 

6,0 
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75 
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i.a. 

i.a. 

i.a. 

 

i.a. 

i.a. 

i.a. 

Kloramin 100 200 1500 2000 1750 2500 i.a. i.a. 

Klordioksid 1,0 1,5 20 25 25 40 1000 1250 

Ozon 0,5 0,75 1,0 1,5 1,5 2,0 30 45 
 i.a. – ikke angitt. Ct-verdien er så høy at den er uinteressant for alle praktiske formål
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• 3 log bakterier vid Ct = 1,0 3·(6 · 0,21/1,0) = 3,8 log
• 3 log virus vid Ct = 4,0 3·(6 · 0,21/4,0) = 0,9 log
• 2 log Giardia vid Ct = 75 2·(6 · 0,21/75) = 0,03 log

Högreservoarerna har vid lägsta nivån (2 · 1 000 · 2,4)/6 = 800 m3. Den 
kortaste kontaktiden blir 800 m3/700 m3/h = 1,14 h eller 69 minuter. 
Inlopp och utlopp är skilda, men eftersom reservoarerna inte har några 
skärmningar och är parallellkopplade sätts hydraulisk faktor till 0,1. Kon-
takttiden blir därmed 6,9 minuter. Medelkoncentrationen av fri klor antogs 
vara 0,03 mg/l. Omräkning av värden enligt Figur 6-4 ger för klor vid 4° C 
och pH >8 följande inaktivering:
• 3 log bakterier vid Ct = 2,0 3·(6,9 · 0,03/2,0) = 0,3 log
• 3 log virus vid Ct = 8,0 3·(6,9 · 0,03/8,0) = 0,1 log
• 2 log Giardia vid Ct = 175 2·(6,9 · 0,03/175) = 0,002 log

Steg 5: Bestämning av huruvida barriärhöjden är tillräcklig
Som det sista steget i ODP-proceduren (steg 5) gjordes en bestämning av 
huruvida den nuvarande barriärhöjden vid Mölndals vattenverk är tillräck-
lig (Tabell 6-2). Beräkningen baseras på kravet på slutdesinfektionen (steg 3) 
och existerande barriär i desinfektionen (steg 4). Det har däremot inte tagits 
hänsyn till driftstörningar. Enligt Vägledningen (s. 8) innebär ett negativt 
värde att åtgärder krävs för att uppnå tillfredställande barriär. Resultaten 
visar att bakterier reduceras tillräckligt, men marginalen är liten om en 
ogynnsam hydraulisk faktor antas. Möjligen skulle en kredit för exempelvis 
övervakning kunna påräknas. Å andra sidan ligger uppmätta halter av E. 
coli i råvattnet långt över metodens högsta tröskelvärde för reduktionskrav. 
Virusreduktionen bedöms som mycket osäker. Beroende på antaganden kan 
bedömningen bli allt från klart otillräcklig till knappt acceptabel. Parasitre-
duktionen däremot är klart otillräcklig.

I processen på Mölndals vattenverk kan inaktiveringen av bakterier och 
virus ökas genom till exempel högre klordos. Inaktiveringen av parasiter, 
framförallt Giardia, kan öka genom att använda klordioxiddosering, dock 
inte till att uppnå en enligt metoden acceptabel nivå. Minskad avföringspå-

Tabell 6‑2 Bestämning av nuvarande barriärhöjd vid Mölndals vattenverk. 

Organismgrupp
Osäkerhet 
i kredit 1

Effektiv 
kontakttid (min) Nuvarande barriärhöjd (log) 1 Bedömning

Bakterier Utan (?) 2 min 2,1+1,3+0,3-3=0,7 ok

Bakterier Utan (?) 6 min 2,1+3,8+0,3-3=3,2 ok

Bakterier Med (?) 2 min 2,1+1,8+0,3-1,75=2,4 ok

Virus Utan (?) 2 min 0,5+0,3+0,1-3=-2,1 ej ok

Virus Utan (?) 6 min 0,5+0,9+0,1-3=-1,5 ej ok

Virus Med (?) 2 min 0,5+0,4+0,3+0,1-1,75=-0,45 ej ok

Virus Med (?) 6 min 0,5+0,4+0,9+0,1-1,75=0,15 ok

Giardia Utan (?) 2 min 0,02+0,01-2=-1,97 ej ok

Giardia Med (?) 6 min 0,02+0,03-1=-0,95 ej ok

Cryptosporidium Utan (?) 0-2=-2 ej ok

Cryptosporidium Med (?) 0-1=-1 ej ok

1  Uppgifter hämtade från Tabell 6-1.
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verkan i vattentäkten minskar naturligtvis risken för patogener i halter som 
är större än vad beredningen klarar av. Det är dock mindre sannolikt att 
avföringspåverkan underskrider ODP-procedurens tröskelvärde för reduk-
tionskrav. Kompletteringar av processen med t.ex. UV-behandling eller 
membran som ultrafilter kan ge en kraftfull ökning av den mikrobiologiska 
barriärverkan. För att närmare se på olika scenarier som förändrad råvatten, 
störningar och förändringar i processen kan det vara lämpligt att använda 
beräkningsverktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskvärdering.

Den aktuella bedömningen för Mölndals vattenverk kan jämföras med 
en bedömning som gjorts för Göteborgs vattenverk Lackarebäck (Norsk 
Vann 2009b, s. 116–120). Under perioden 2005–2007 påvisades där para-
siter i enbart ett av 22 råvattenprov och halten var 2 cystor per tio liter. Med 
tanke på hög förekomst av clostridier och att en stor del av råvattnet kom 
från Göta älv valdes kvalitetsnivån Da för råvattnet (6,0b + 6,0v + 4,0p). 
Genom att subtrahera den nödvändiga barriärhöjden med den tillgodoräk-
nade avskiljningen fastställdes den inaktivering som desinfektionen måste 
åstadkomma (3b + 3v + 1,5p). Desinfektion skedde med en blandning av 
klor och klordioxid och värderingen enligt ODP-proceduren (steg 5) var 
en god barriäreffekt med avseende på bakterier och virus, men otillfreds-
ställande för parasiter. För att få tillfredsställande barriärverkan föreslogs 
antingen UV eller en partikelseparering som t.ex. ultrafiltrering.

6.3	 Värdering	med	kvantitativ	mikrobiell	riskanalys

Världshälsoorganisationen förespråkar ett riskbaserat arbetssätt för att 
bedöma dricksvattenkvalitet (WHO 2008a). Olika modeller kan övervägas 
i detta sammanhang såsom kvantitativa mikrobiell riskvärdering (QMRA) 
som i Sverige går under benämningen mikrobiell riskanalys (MRA). Model-
len är ett verktyg att förutsäga den potentiella risken för vattenburna infek-
tioner. De viktigaste stegen om modellen används i dricksvattensamman-
hang är traditionellt följande (Haas et al 1999.): 
1. Faroidentifiering. Identifieringen av relevanta patogener i vattentäkten 

och det spektrum av sjukdomar som hos människa förknippas med 
dessa. 

2. Exponeringsbedömning. Denna bedömning inkluderar storlek och 
beskaffenhet hos den population som utsätts för patogenerna, trans-
portväg, halter, och distribution av patogener och varaktigheten av 
exponeringen. 

3. Dos-respons bedömning. Den matematiska beskrivningen av förhål-
landet mellan dos och sannolikheten för infektion eller sjukdom i den 
exponerade populationen. 

4. Riskkaraktärisering. Här integreras ovanstående tre stegen för att upp-
skatta omfattningen av problemet för befolkningen i stort. 

I den svenska metoden MRA används något annorlunda beteckningar. Här 
är exponeringsbedömningen delad i två delar: Karakterisering av råvatten 
och Definiera reningsprocessen. 

Genom QMRA hanteras de svårigheter som finns med att fastställa låga 
risker för vattenburna infektioner, dvs. risker som inte upptäcks med epi-
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demiologiska metoder. Matematiska dos-respons-modeller har presenterats 
för en rad olika vattenburna patogener, såsom norovirus, enterovirus, Giar-
dia och Cryptosporidium (Gale 2003). QMRA har tidigare använts för att 
bestämma infektionsrisken 10 i flera olika exponeringssituationer, exempel-
vis ytvatten (Åström et al. 2007) och konstgjord grundvattenbildning (De 
Roda Husman et al. 2009), men också för att bedöma hälsorisker i badvat-
tensammanhang (Wong et al. 2009). I ett tidigare SVU-projekt har en fritt 
tillgänglig mjukvara utvecklats för att enkelt genomföra mikrobiologiska 
riskanalyser (Abrahamsson, Ansker & Heinicke 2009). MRA-verktyget har 
utvecklats i det matematiska gränssnittet Analytica (Petterson & Stenström 
2007). Med MRA-verktyget kan nu beräkningar relativt enkelt utföras för 
exempelvis svenska vattenverk med dess lokala omständigheter. MRA-verk-
tyget har tillämpats för Göteborgs vattenverk Lackarebäck (Westrell 2004; 
WHO 2009) och för Görvälnverket norr om Stockholm (Dahlberg 2011).

Samtliga beräkningar i MRA-modellen baseras på att indata är beskrivna 
med olika typer av fördelningar för att ta hänsyn till osäkerhet och variabi-
litet. Detta angreppssätt möjliggör en mer rättvisande bedömning av resul-
taten än beräkningar baserade på punktskattningar. Modellens förmåga att 
leverera riktiga absolutvärden begränsas ofta av att underlaget beträffande 
patogener i vattentäkten ofta är tunt. I detta kapitel redogörs för hur hydro-
dynamisk modellering kan ge en beskrivning av patogendata för råvattnet 
där sannolikhetsfördelningen tar hänsyn till säsongsspecifika transport-
förhållanden. I fallstudien Rådasjön, har föroreningstillskottet till Möln-
dals råvattenintag från källorna runt sjön beräknats, vilket redovisats ovan 
(kapitel 5.2.5). Övriga indata till MRA-modellen är effektiviteten för de två 
avskiljningsbarriärerna och underlag för beräkning av desinfektionseffekti-
viteten i Mölndals vattenverk. 

6.3.1 Riskberäkning för Mölndals vattenverk

Steg 1. Val av referenspatogener
Som patogener valdes norovirus (från människor), Cryptosporidium spp. 
(människor och nötkreatur) samt E. coli O157/H7 (nötkreatur). Valet av 
dessa patogener kommenteras även i kapitel 5.3.3. Det ska påpekas att det 
här inte tagits hänsyn till den zoonotiska potentialen av de båda kategorier 
av patogener som sprids från nötkreatur; antagandet är att samtliga patoge-
ner är infektiösa för människor. Modellering genomfördes för olika infek-
tionsgrad i befolkningen och i en djurbesättning med nötkreatur, beskrivet 
som endemisk respektive epidemisk nivå. Endemisk nivå är den nivå som 
ska representera normala förhållanden med sporadiska sjukdomsfall. Som 
epidemisk nivå antogs i detta fall att i medeltal hälften av människor och 
nötkreatur var infekterade och utsöndrade smittämnen via avloppsystemen 
respektive betesmarker. 

Steg 2. Karakterisering av råvatten
Enligt MRA-verktygets manual utgår man från patogenhalter i råvattnet. 
Där sådana data saknas hänvisas till litteraturstudier, en situation som gäller 
för de flesta svenska vattentäkter. Baserat på den hydrodynamiska model-

10 Se även Begreppsförklaring
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leringen av spridning till Rådasjön från omkringliggande föroreningskällor 
har patogenhalter vid råvattnet beräknats. Beräkningar av patogenbelast-
ningar till Rådasjön för året 2008 visade att det fanns en naturlig variation 
i inflöden (Mölndalsån, diken omkring sjön), vind, temperatur samt neder-
bördsförhållanden som bland annat medförde nödavledning av spillvatten. 

De beräknade halterna av norovirus vid råvattenintaget baseras på data 
från avföringsprov som analyserats med realtids-PCR (Tabell 5-1). Eftersom 
dessa resultat ger det totala antal RNA-fragment som detekterats i ett vat-
tenprov, d.v.s. inte enbart infektiösa viruspartiklar, finns en osäkerhet kring 
hur stor andel av virusförekomsten i råvattnet som kan anses representera 
en hälsorisk. Vi har därför i MRA-beräkningen valt att bestämma infek-
tionsrisken både för en virushalt där alla RNA-fragment som från början 
utsöndrats räknats som viabla samt för en virushalt som reducerats 1000 
gånger (0,1 % viabla). Antagandet bygger på en studie av adenovirus där det 
konstaterades att ungefär denna andel viruspartiklar, kvantifierade genom 
realtids-PCR, var infektiösa (Rigotto et al. 2011).

Indata till den numeriska modelleringen var halten av norovirus, Cryp-
tosporidium spp. och E. coli O157/H7. För att bestämma patogenhalter 
kompletterades beräkningarna från föregående kapitel med halter från 
Mölndalsån. I avsaknad av halter av genetiska markörer vid Mölndalsåns 
inlopp i Rådasjön antogs att nivån av patogener i denna punkt står i direkt 
proportion till halterna av E. coli. Som fekal indikator för beräkning av 
ekvation 5.1 (kapitel 5.3.3) användes alltså uppmätta E. coli-halter från 
Mölndalsån. För att få en rimlig fördelning av patogenhalterna vid råvat-
tenintaget antogs vidare att sannolikheten för de resulterande halterna vid 
intaget fördelas som 1-, 50- och 99-percentiler och bäst beskrivs med en 
Gammafördelning (Tabell 6-3 och Tabell 6-4). Infektionsrisker beräknades 

Tabell 6‑3 Patogenhalter (antal/liter) för endemiska förhållanden vid  
råvattenintaget på 15 m djup presenterade som percentiler  
och Gammafördelning

Percentil
E.	coli 

O157/H7 Norovirus
Norovirus 

(0,1 % viabla)
Cryptospori-

dium spp.

1 % 1,38E-6 7,36E-4 7,36E-7 1,02E-6

50 % 0,002 0,235 2,35E-4 1,12E-3

99 % 1,65 225 0,225 0,758

Gammafördelning

Scale (β) 0,960 130 0,130 0,420

Shape (α) 0,117 0,119 0,119 0,127

 

Tabell 6‑4 Patogenhalter (antal/liter) för epidemiska förhållanden vid  
råvattenintaget på 15 m djup presenterade som percentiler  
och Gammafördelning

Percentil
E.	coli 

O157/H7 Norovirus
Norovirus 

(0,1 % viabla)
Cryptospori-

dium spp.

1% 4,84E-04 0,199 1,99E-04 0,794

50% 0,086 47,5 0,048 135

99% 56,8 32 900 32,9 26 500

Gammafördelning

Scale (β) 31,8 18 500 18,5 13 000

Shape (α) 0,128 0,126 0,126 0,168
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för scenarierna att strandbetesmarken samt avloppspumpstation befinner 
sig i omedelbar närhet av råvattenintaget samt att avloppstunneln rasat (se 
patogenhalter i Tabell 5-4 och Tabell 5-5).

Steg 3. Definiera reningsprocessen
Avskiljningseffektiviteten som antagits för de två mikrobiologiska barriä-
rerna kemisk fällning, direktfällning med Dynasandfilter, och klorering i 
Mölndals vattenverk är baserade på litteraturdata enligt förslag i manua-
len till MRA-verktyget (Abrahamsson, Ansker & Heinicke 2009). Enligt 
vägledningen till Dricksvattendirektivet kan kolfiltren (endast filtrering) 
inte tillgodoräknas som en barriär (SLV 2006). Avskiljningen för respektive 
patogen vid direktfällning med Dynasand och aktivt kolfilter beskrevs med 
en triangelfördelning innehållande värden för lägsta, förväntade och högsta 
avskiljningseffektivitet (Tabell 6-5). Liksom för ODP-proceduren presente-
ras avskiljningsgraden på en tio-logaritmisk skala.

För desinfektion med natriumhypoklorit beräknas inaktiveringen av 
patogener med hjälp av den inaktiveringsmodell som är inbyggd i MRA-
verktyget. Indata är också att det föreligger en initial resterande halt fritt 
klor på 0,4 mg/l (baserat på uppmätt värde efter doseringspunkten). Trans-
porttiden till närmsta konsument antas vara 300 minuter. Det beräknade 
Ct-värdet blir enligt modellen ca 3,1.

Tabell 6‑5 Avskiljningseffektivitet för direktfällning med Dynasand filter  
(Abrahamsson, Ansker & Heinicke 2009; Smeets et al. 2006)  
och för aktivt kol‑filter (Smeets et al. 2006). 

Log10-avskiljning

Reningssteg Typ av patogen Lägsta Förväntad Högsta

Dynasand 1 Bakterier (E. coli O157/H7) 0,8 1,4 3,3

Virus (norovirus) 0,1 0,9 3,9

Parasiter (Cryptosporidium) 0,8 3,0 5,4

Aktivt kol Bakterier (E. coli O157/H7) 0,9 1,4 2,9

Virus (norovirus) 0,2 0,4 0,7

Parasiter (Cryptosporidium) 0,7 0,9 1,1

1  Direct filtration defaults, nominal filter performance, good coagulation. a granular activated carbon, 
GAC.

Steg 4. Dos-respons samt beräkning av årlig risk
De dos-responsfunktioner som finns inlagda som default-värden i Analytica 
valdes för att beräkna infektionsrisken för E. coli O157/H7, norovirus och 
Cryptosporidium spp. (egentligen C. parvum). Den årliga infektionsrisken 
för konsumenterna för olika perioder med varierande patogenbelastning i 
råvattnet beräknades enligt följande formel.

P
årlig inf

 = 1 – ((1 – P
inf. endemisk

 )t, endemisk (1 – P
inf. epidemi

 )t, epidemisk )  (6.1) 

där P
årlig inf

 är sannolikheten för infektion per år, P
inf. endemisk

 är sannolikheten 
för infektion under endemisk nivå, P

inf. epidemi
 är sannolikheten för infek-

tion under epidemisk nivå och t är varaktigheten av respektive nivå. Medan 
patogenhalter i råvatten under respektive nivå beräknats i det föregående, 
gjordes antaganden om varaktigheten för de olika nivåerna för beräkning av 
den årliga infektionsrisken.
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6.3.2 Resultat från MRA-modellering 

Steg 5. Karakterisering av risk
Det avslutande steget av MRA-modelleringen innebär att karakterisera den 
mikrobiologiska risken. Detta kan göras på olika sätt beroende på frågeställ-
ning, men har i det följande gjorts för några olika scenarier. Inledningsvis 
redovisas risknivån under normal drift och nominell avskiljning, därefter 
risknivån vid driftproblem samt vid en hypotetisk omplacering av källorna 
omkring Rådasjön.

Normal drift och nominell avskiljning
Infektionsrisken per år för Mölndals dricksvattenkonsumenter beräknades 
först för normala driftförhållanden i vattenverket och att endemisk infek-
tionsnivå råder bland befolkningen ansluten till avloppssystemen i områ-
det och bland betesdjuren omkring Rådasjön. Resultaten visar i medeltal 
(50-percentil) på en relativ acceptabel infektionsnivå för patogena bakterier 
(E. coli O157/H7) och parasiter (Cryptosporidium), se Figur 6-5. Ameri-
kanska Naturvårdsverket (USEPA) och Nederländska myndigheter har satt 
riktvärdet 1 infekterad per 10 000 invånare och år som en acceptabel årlig 
infektionsnivå för dricksvattenkonsumenter, något som motsvarar 6 infek-
terade personer i Mölndals vattenförsörjningsområde (60 000 personer). 
Infektionsrisken vid endemiska halter av norovirus i råvattnet är högre, 
betydligt högre om man antar att samtliga identifierade RNA-fragment är 
viabla vilket dock inte är fallet. Om man däremot, som beskrivits ovan, 
antar att runt 0,1 % av alla identifierade virus fragment är viabla så under-
skrider infektionsrisken riktvärdet. 

Infektionsrisken per år och per invånare i Mölndal för olika infektionsni-
våer och olika varaktighet av epidemiska förhållanden återges i Tabell 6-6. 
Risken 1,13E-5 för Cryptosporidium (endemisk nivå) betyder exempelvis att 
ungefär 1 person per år blir infekterad bland Mölndals invånare, medan 
risknivån 0,047 under en epidemi på 14 dagar innebär att 2 820 personer 
per år blir infekterade. Om det råder endemisk infektionsnivå och det skulle 
inträffa ett ras av avloppstunneln som korsar Mölndalsån uppströms Råda-
sjön, så ökar risken främst för norovirus, mindre för Cryptosporidium. Ingen 
ökning av infektionsrisk för E. coli O157/H7 är att vänta då dessa endast 
utsöndras av strandbetesdjuren. I händelse av att det råder epidemiska för-
hållanden bland människor och betesdjur kan man däremot förvänta sig att 
infektionsrisken överskrider riktvärdet redan vid 14 dagars epidemi. Varak-
tigheten av en epidemi omkring Rådasjön har betydelse, vilket i Tabell 6-6 
syns tydligast för Cryptosporidium och minst för E. coli O157/H7.

 
Tabell 6‑6 Infektionsrisk per år och invånare i Mölndal (50‑percentilsvärde) 

under olika patogenförhållanden i råvattnet. 

Förhållande
E.	coli 

O157/H7 Norovirus
Norovirus 

(0,1 % viabla)
Cryptospori-

dium spp.

Endemisk nivå 9,08E-7 0,046 4,74E-5 1,13E-5

Endemisk nivå med 
tunnelras (20 dagar) 8,58E-7 0,154 1,71E-4 5,85E-5

Epidemi 14 dagar 2,78E-6 0,324 4,30E-4 0,047

Epidemi 60 dagar 8,91E-6 0,780 1,69E-3 0,186
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Om vi jämför värsta infektionsrisken (95-percentilsvärden) för konsu-
menterna i samband med samma händelser som ovan ser vi att infektions-
risken är betydligt över riktvärdet i samtliga fall och för samtliga patogen-
typer (Figur 6-5).

Figur 6‑5 Årlig infektionsrisk av E. coli O157/H7, norovirus och Cryptosporidium i Mölndal (50‑ och 95‑percentil). 
Den streckade linjen anger den risknivå som av USEPA förespråkas som acceptabel.

Scenario med driftproblem som innebär suboptimal avskiljning 
Om vi skulle få problem med driften i vattenverket, fel vid koagulering 
och visst filtergenombrott, försämras de mikrobiologiska skyddsbarriärerna 
och risken att människor infekteras av patogenförekomsten i Rådasjön ökar 
enligt Tabell 6-7 (endemisk nivå). Den största riskökningen skulle alltså ske 
i relation till E. coli O157/H7 och Cryptosporidium. För Cryptosporidium 
motsvarar risknivån under driftproblem att 4 000 personer årligen skulle 
infekteras.

Tabell 6‑7 Jämförelse av årlig infektionsrisk i Mölndal vid normaldrift och vid 
driftproblem i vattenverket (50‑percentiler)

E.	coli 
O157/H7 Norovirus

Norovirus 
(0,1 % viabla)

Cryptospori-
dium spp.

Normal drift 9,08E-7 0,046 4,74E-5 1,13E-5

Driftproblem 2,03E-3 0,989 4,68E-3 0,070

Scenario med förändrad placering av källorna omkring Rådasjön
För att få en uppfattning om fekala utsläppskällor placering i förhållande 
till den generella (endemiska) infektionsrisken omplacerades två olika käl-
lor i den hydrodynamiska modellen från sin ordinarie position till närheten 
av råvattenintaget. De två källorna var strandbetesmarken (punkt 17) och 
avloppspumpstationen (punkt apst), Därefter modellerades återigen pato-
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genbelastningen vid råvattenintaget med den numeriska flödesmodellen (se 
kapitel 5.3). De resulterande patogenhalterna återges i Tabell 6-8 där även 
de nya parametervärdena i gammafördelningarna redovisas.

Tabell 6‑8 Patogenhalter i råvattnet (antal per liter) om strandbetesmark 
(punkt 17) och avloppspumpstation (apst) fekala utsläppskällor 
flyttas närmare råvattenintaget (15 m). 

Percentil
E.	coli 

O157/H7
Norovirus 

(0,1 % viabla)
Crypto-

sporidium

Punkt 17 median (50 %) 9,35E-3 1,19E-3

max (99 %) 9,87 0,781

Gammafördelning

Scale (β) 5,76 0,44

Shape (α) 0,117 0,128

Punkt apst median (50 %) 2,37E-4 1,121E-3

max (99 %) 0,225 0,758

Gammafördelning

Scale (β) 0,130 0,43

Shape (α) 0,119 0,127

Effekten av att nämnda utsläppskällor omplaceras har beräknats som för-
ändringen i infektionsrisk under endemiska förhållanden för konsumen-
terna i Mölndal (Tabell 6-9). Ökningen av antalet infekterade konsumenter 
till följd av strandbetesmarken är förhållandevis liten; risken för infektion 
med E. coli O157/H7 och Cryptosporidium motsvarar mindre än en per-
son infekterad per år. Om avloppspumpstationen med dess återkommande 
nödavledning flyttas närmare råvattenintagen påverkas infektionsrisken 
bland konsumenterna lika litet. Om epidemiska förhållanden råder bland 
utsöndrande individer vid dessa två fekala källor bedöms effekten av ompla-
ceringen bli värre avseende antalet infekterade.

Tabell 6‑9 Förändring i infektionsrisk i Mölndal (50‑percentil) om utsläppskäl‑
lorna strandbetesmark (punkt 17) och avloppspumpstation (apst) 
flyttas närmare råvattenintaget (15 m).

E.	coli 
O157/H7

Norovirus
(0,1 % viabla) Cryptosporidium

Normalvärden 1 9,08E-7 4,74·10-5 1,13E-5

Punkt 17 2 5,49E-6 1,19E-5

Ökning av infektionsrisk 3 4,58E-6 5,90E-7

Motsvarar antal infekterade 0,27 0,04

Punkt apst 2 4,96E-5 1,18E-5

Ökning av infektionsrisk 3 2,20E-6 4,09E-7

Motsvarar antal infekterade 0,13 0,02

1  Infektionsrisken vid endemiska förhållanden och existerande utsläppskällor
2  Punktkälla (teoretiskt) flyttad närmare råvattenintaget
3  Ökning av infektionsrisken vid flytt av den enskilda punktkällan

6.4	 Diskussion

Två olika verktyg, ODP och MRA, har använts för bedömning av den mik-
robiologiska risken med dricksvatten producerat vid Mölndals vattenverk. 
Verktygen utgår från olika dataunderlag för råvattnet och för beredningen 
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i vattenverket. Medan indikatorbakterier och tabellerade värden för bakte-
rier, virus och parasiter utgör grunden för ODP, bygger MRA på att pato-
genhalter i råvattnet såväl som avskiljning i olika steg i vattenverket beskrivs 
med sannolikhetsfördelningar. ODP-proceduren för Mölndals vattenverk 
kunde genomföras i ett tidigt skede i detta projekt, i stort sett med det 
underlagsmaterial som normalt finns tillgängligt vid ett vattenverk som är 
under traditionell kontroll. För MRA däremot låg den omfattande model-
lering och källspårning som redovisats i tidigare kapitel i denna rapport till 
grund för beräkningarna.

Utöver beskrivningen av råvattenkvalitet skiljer sig dessa verktyg åt när 
det gäller att beräkna desinfektionseffekten. I ODP-proceduren har hän-
syn tagits till att den effektiva kontakttiden kan vara betydligt kortare än 
medeluppehållstiden; de 10 % som passerar snabbast blir dimensionerande 
för risken. Även effekten av olika pH-värden har beaktats i riskvärderingen 
med ODP. Hur MRA-modellen beräknar Ct-värden som grund för desin-
fektionseffekt framgår inte tydligt för användaren. Det kan inte uteslutas att 
desinfektionseffekten underskattats vid MRA-modelleringen för Mölndals 
vattenverk. 

Användningen av ODP såväl som MRA för Mölndals vattenverk innefat-
tade en rad uppskattningar och antaganden. För ODP-proceduren skulle 
resultaten kunna kvalitetssäkras i olika avseenden. Mätserier för fritt klo-
röverskott strax efter tillsatsen av hypoklorit samt efter spolreservoaren 
respektive högreservoarerna skulle minska osäkerheten i beräkningen lik-
som mätserier för TOC-värden vid doseringspunkterna. En stor osäkerhet 
gäller avskiljningsgrad och barriärverkan för de Dynasand-filter som finns 
vid Mölndals vattenverk. Här skulle specialanalyser av barriärverkan under 
väldokumenterade förhållanden kunna ge andra resultat än vad som antyds 
ovan (jfr antaganden om avskiljning i kapitel 6.3). Vidare skulle bedöm-
ningen av den hydrauliska faktorn kunna förbättras genom noggrannare 
jämförelser mellan verkliga förhållanden istället för tabellerade tumregelvär-
den. Spårämnesförsök skulle ge en betydligt säkrare värdering.

I ODP-proceduren togs inte hänsyn till avföringspåverkan som är kraf-
tigare än vad som motsvaras av 10 E. coli per 100 ml i råvattnet, inte heller 
avvikelser i beredningen. Detta togs däremot hänsyn till i MRA, både vad 
gäller de haltvariationer som beror på infektionsgrad (endemisk respektive 
epidemisk nivå) och de haltvariationer som beror på faktorer i vattenmiljön 
och själva transporten i Rådasjön. För att analysera kraftiga förorenings-
händelser framstår MRA som ett mer slagkraftigt och rättvisande verktyg. 
MRA bör därför användas, eventuellt som ett komplement till ODP, för 
vattentäkter där man stundtals uppmäter halter av E. coli som överstiger 10 
per 100 ml i råvattnet. I ODP antas att indikatororganismer är goda model-
ler för transport och överlevnad av patogener i vatten, en förenkling som 
dock kompenseras av att Clostridium perfringens och parasiter ingår i denna 
riskanalysmetod. Trots svårigheten att korrekt analysera kraftiga förore-
ningshändelser kan dock en hel del rekommendationer göras utifrån ODP-
analysen. En sådan är att utnyttja uppehållstider i bassängvolymer med lågt 
pH-värde. Särskilt gynnsamt vore att öka uppehållstiden i kontaktbassäng 2 
som har hyfsat rent vatten och hög hydraulisk faktor (Figur 6-1). Uppehålls-
tiden skulle även kunna ökas i spolreservoar alternativt i högreservoarerna. 
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Resultaten från både ODP och MRA indikerar att infektionsrisken för 
Mölndal vattenverk i medeltal är acceptabel för bakterier, här represente-
rade av E. coli O157/H7. När det gäller risken för virus indikerar ODP att 
barriärverkan är tillräcklig. Resultat från MRA visar att redan för normal 
infektionsnivå (endemisk nivå) krävs att enbart en liten andel (0,1 %) av 
de viruspartiklar som utsöndras får vara viabla för att infektionsrisken ska 
vara acceptabel, dvs. färre än 1 infekterad per 10 000 invånare och år. Under 
epidemiska förhållanden liksom i händelse av mer allvarliga händelser som 
ras av avloppstunnel blir virusrisken oacceptabelt hög. 

För parasiter är risknivån oacceptabelt hög både utifrån ODP och MRA. 
Här baserades beräkningarna på förekomsten av Cryptosporidium spp., och 
hänsyn togs inte till att de typer som utsöndras från nötkreatur inte nödvän-
digtvis kan infektera människor. Enligt Silverlås et al. (2010) är C. bovis den 
vanligaste formen bland ungdjur i Sverige. Men även C. parvum, C. rya-
nae och C. andersoni är vanligt förekommande, av vilka den först- och sist-
nämnda formen potentiellt kan infektera människor. Ett intressant resultat 
från MRA-analysen är att infektionsrisken för Cryptosporidium är i medeltal 
acceptabel under endemisk nivå såväl som vid ras av avloppstunnel. Under 
epidemiska förhållanden däremot blir risken avsevärt mycket högre och 
oacceptabel redan under kortare perioder av epidemi. Detta understryker 
att ett vattenverk inte kan frångå kraven på tillräcklig barriärnivå baserat 
på iakttagelser under normalläget; systemet kan vara mycket känsligt för 
epidemiska nivåer i synnerhet vad gäller Cryptosporidium.

Med bättre analysmetoder för patogener i råvatten och omfattande kart-
läggningar som ger spridningen i halter skulle man kunna MRA-modellera 
hur ett vattenverk skulle klarat halterna under kartläggningsperioden. Om 
dimensionerande händelser som epidemi eller större avloppshaveri inte 
ingått i kartläggningsperioden får man dock inte med riskerna från dessa 
ovanligare, men kanske avgörande händelser. Behovet av indata för sådana 
riskscenarier skulle alltså kvarstå och modellering av hur patogener trans-
porteras och inaktiveras i råvattentäkten framstår som ett vettigt om än svårt 
sätt att göra detta. Som påpekats inledningsvis i detta kapitel antogs att 
patogenhalten vid Rådasjöns inlopp står i paritet till uppmätta halter av 
E. coli. Detta ger en överskattning eftersom inte alla E. coli härstammar 
från människor. Eftersom Mölndalsån belastningsmässigt utgör den största 
fekala källan i området innebär detta antagande troligen att de beräknade 
infektionsriskerna för konsumenterna är överskattade.
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7 Syntes

Fynden av Cryptosporidium spp. i Rådasjön den regniga senhösten 2006 
väckte många frågor och blev upphovet till de studier som redovisats i denna 
rapport. Flera olika verktyg, några utvecklade under de senaste fem åren, 
har tillgripits för att få klarhet i vilka mikrobiologiska risker som föreligger i 
denna strategiskt viktiga ytvattentäkt. Frågor som aktualiserats är betydelsen 
av olika föroreningskällor och vilka patogenhalter som kan förväntas vid 
råvattenintaget under normala omständigheter liksom under epidemiska 
förhållanden hos de individer som utsöndrar patogener. Även om vatten-
täkten Rådasjön ansetts vara en relativt opåverkat ytvattentäkt är den föro-
reningsmässigt representativ för många ytvattentäkter i Sverige. Så vitt vi 
känner till har inga vattenburna utbrott rapporterats kopplat till Rådasjön. 
Den relativt glesa provtagningen av indikatorbakterier före 2006 gav inte 
heller anledning till någon större oro.

Projektet inleddes med en traditionell kartläggning av området; man kan 
komma långt bara genom att gå runt en vattentäkt och inventera potenti-
ella påverkanspunkter med hjälp av stickprov för indikatorbakterier. Vad 
som dock inte fångas upp med detta traditionella arbetssätt är riskhändelser 
som kraftiga regn och det relativa bidraget från olika föroreningskällor med 
avseende på råvattenkvaliteten. I projektet användes ett system för tidig 
förvarning med automatiserad provtagning av råvattnet med kort svarstid 
för termotoleranta koliforma bakterier och E. coli. Resultaten från denna 
at-line övervakning var värdefulla och gav anledning till fördjupade utred-
ningar av utsläppshändelser under projektets gång (kapitel 2.3). Provtag-
ningarna bekräftades efteråt av resultaten från den hydrodynamiska model-
leringen som visade vilka snabba kvalitetsförändringar som kan uppstå till 
följd av variation i vind, nederbörd och flöden liksom vid nödavledning och 
utsläppshändelser uppströms. 

Rådasjön liksom många andra ytvattentäkter är utsatt för en rad förore-
ningskällor. Där finns bäckar som delvis är förorenade från enskilda avlopp, 
där finns hagar med hästar, områden med strandbetande nötkreatur och 
dagvattenutlopp med föroreningar från hårdgjorda ytor. Söder om Råda-
sjön finns en pumpstation för spillvatten som nödavleder några gånger per 
år och längre uppströms i Mölndalsån ett antal nödavlopp som ger en inter-
mittent avföringspåverkan i denna vattentäkt. De huvudsakliga källorna till 
mikrobiologisk förorening omkring Rådasjön specificerades i den hydro-
dynamiska modell som upprättades. Modellresultat för E. coli indikerade 
att tillflödet från Mölndalsån var den belastningsmässigt största källan till 
färsk fekal påverkan. Fastän bakteriehalterna vid denna punkt i medeltal var 
relativt låga innebar det stora flödet från avrinningsområdet uppströms en 
stor påverkan på råvattenkvaliteten. Därför finns det skäl att även inkludera 
Mölndalsån uppströms Rådasjön i samband med revideringen av vatten-
skyddsområdet. 

Nödavledning från södra sidan av Rådasjön skedde intermittent och 
resulterade i kortvariga topphalter av E. coli vid råvattenintagen, upp till 
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samma nivå som påverkan från Mölndalsån. Även om flödet var lågt gav de 
avloppsförorenade bäckarna norr om sjön en fekal förorening vid råvatte-
nintaget och var sommartid den dominerande källan till E. coli på 8 m djup. 
Det var den korta transporttiden från dessa bäckar som gav detta bidrag, 
medan effekten från Mölndalsån dämpades tack vare ökad inaktivering vid 
hög temperatur sommartid. Den källa som var av minst betydelse för sprid-
ning av E. coli var strandbetesmarken på östra sidan Rådasjön. Även när det 
gäller spridningen av E. coli O157/H7 var tillskottet från strandbetesmarken 
litet, medan den utgjorde den största spridningskällan för Cryptosporidium 
spp. vid endemisk infektionsnivå. Skulle strandbetesmarken för nötkrea-
tur ligga direkt i anslutning till råvattenintaget ökar infektionsrisken rela-
terad till denna spridningskälla, framför allt för E. coli O157/H7. I model-
len antogs att nötkreaturen är infekterade med den zoonotiska formen av 
Cryptosporidium parvum. Antagandet om infektionsgrad är hämtad från en 
studie i Danmark och nuvarande resultat pekar på behovet av att utreda 
infektionsrisken med strandbetande köttdjur i Sverige liksom att inkludera 
vilda djur och fåglar i en samlad bedömning (jfr. Ferguson et al. 2007 där 
en GIS-modell utvecklats för detta ändamål).

Ett stort antal vattenburna utbrott i världen har kunnat knytas till kraf-
tig fekal påverkan som en effekt av långvarig nederbörd och skyfall. Hän-
delseprover som togs i anslutning till råvattenintaget och vid Mölndalsåns 
mynning i Rådasjön åskådliggör hur enstaka utsläppshändelser kan leda 
till kraftigt förhöjda halter under en kortare eller längre tid (kapitel 2.3). 
Flödes viktade provtagningar vid regn i en bäck (punkt 3) och vid strandbe-
tesmarken (punk 17) visar tydligt på förhöjda halter efter nederbörd (kapi-
tel 3.4.3). Bräddning eller nödavledning till följd av inträngande dagvatten 
är en annan nederbördsrelaterad företeelse, och resultaten från den hydro-
dynamiska modelleringen visade att sådana utsläpp kan orsaka topphalter 
av exempelvis norovirus och Cryptosporidium spp. Ras av en avloppstunnel 
behöver inte vara relaterad till nederbörd men kan få mycket omfattande 
följder. Resultaten indikerar att extremt höga risknivåer kan uppnås om ett 
sådant ras sker samtidigt med kraftigt förhöjd infektionsnivå (epidemiska 
förhållanden) i ansluten befolkning.

Temperatursprångskikt förekommer normalt i Rådasjön och modellre-
sultaten visar att denna skiktning sommartid gav ett avsevärt skydd för fekal 
förorening (E. coli) av råvattnet på 15 m djup (ca 1,5–3 log lägre halter jäm-
fört med 8 m). Skiktningen försvårar det vertikala vattenutbytet från ytan 
ned till detta djup vilket i kombination med högre vattentemperatur ovan 
skiktet ger ett skydd. Skiktningen i sjön gav däremot inte samma skydd 
mot patogener. Norovirus såväl som Cryptosporidium är mindre tempera-
turkänsliga än E. coli och kan därför överleva en förlängd transporttid ner 
under språngskiktet. Eftersom epidemiska förhållanden av norovirus många 
gånger inträffar under vinterhalvåret, då språngskikt saknas eller är svagt i 
sjön, kan skiktet inte betraktas som en generell barriär mot patogener. För 
perioder då sjön vänder, under vår och höst, anger modellen liksom prov-
tagningsresultat att det uppstår likartat höga halter av E. coli vid 15 och 8 m. 

De enskilda avloppen medförde transport av humant fekalt material till 
Rådasjön via bäckar norr om sjön. Den hydrodynamiska modellen bekräf-
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tar vidare att dessa bäckar var en dimensionerande källa för norovirus och 
Cryptosporidium spp. omkring Rådasjön. Åtgärder riktade mot enskilda 
avlopp kan därför anses vara av central betydelse för att öka säkerheten 
mot dricksvattenburen smitta. I dagvattentrumman öster om sjön påvisa-
des humanspecifika genetiska markörer, vilket med relativt hög sannolikhet 
indikerade en närvaro av humanfekalt material (spillvatten) och därmed en 
ökad sannolikhet för patogenförekomst. Här visade däremot den hydro-
dynamiska modellen att transporten till råvattenintagen från denna trumma 
var liten. Åtgärder mot dagvattenutsläpp härifrån blir därmed av underord-
nad betydelse. Exemplet visar att resultat från mikrobiell källspårning inte 
kan betraktas fristående från förhållanden som lokalisering av utsläppet, 
transport och inaktivering.

Nödavledning från avloppspumpstationen skulle under epidemiska för-
hållanden i befolkningen kunna leda till extremt höga halter av patogener 
vid råvattenintagen. Det vore därför motiverat att genomföra åtgärder som 
minskar utsläppsfrekvens och belastning från denna pumpstation. Utsläpps-
punkten ligger dock inte på den råvattenkvalitetsmässigt mest kritiska plat-
sen i Rådasjön; en stor del av utsläppen förs direkt ut ifrån sjön via Mölndal-
sån i väster. När det gäller djurhållningen visar modellresultaten en generellt 
låg spridning av patogener. Emellertid innebar epidemiska förhållanden att 
tillskottet av Cryptosporidium spp. härifrån ökade med omkring 1 log-enhet. 
Detta understryker att prevalens i djurbesättningar är en riskfaktor av bety-
delse. Infektionsnivån i djurbesättningar invid vattentäkter behöver bevakas 
och kan hållas nere exempelvis genom att undvika alltför unga djur och 
medicinera sjuka individer. Ett scenario där strandbetesmarken istället lig-
ger direkt norr om råvattenintagen innebär en tiofaldig ökning av patogen-
tillskottet från denna källa. Råder endemiska förhållanden ökar infektions-
risk endast försumbart, men epidemiska förhållanden skulle kunna förändra 
denna bild.

Mikrobiell källspårning med genetiska markörer framstår som ett värde-
fullt verktyg för en kompletterande bedömning av lokalt fekalt tillskott från 
specifika värdorganismer. Dessa analyser var till stor hjälp för att bedöma 
den specifika risken med enskilda avlopp respektive strandbetande nötkrea-
tur. Med ett Bayesianskt arbetssätt kan resultat från traditionella analysme-
toder i kombination med expertbedömningar kompletteras med källspår-
ning med genetiska markörer för att bekräfta eller avstyrka en misstanke om 
avföringspåverkan från människor respektive idisslare. Med den pågående 
metodutvecklingen inom detta område kanske fekal påverkan från ytterli-
gare djurgrupper kan spåras i framtiden, exempelvis måsar. Källspårning 
med genetiska markörer av ordningen Bacteroidales framstod som en mer 
tillförlitlig och analysmässigt stabilare metod än källspårning med Bifido-
bakterier. Ingen av dessa analyser kan dock beställas från ett kommersiellt 
laboratorium i Sverige idag och det finns därför anledning att ytterligare 
utprova och tillgängliggöra dessa metoder. Analyskostnaden per prov torde 
bli högre jämfört med vanliga indikatorbakterier men lägre än analys av 
exempelvis parasiter. Genom möjligheten att med Bayesiansk metodik få ett 
förhandsbesked om säkerheten i analyssvaret kan en prioritering göras vid 
valet av provpunkter och antalet analyser.
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I rapporten föreslås en metod för att dra nytta av mikrobiell källspårning 
för att bestämma patogenhalter i en hydrodynamisk modell och därigenom 
leverera indata till en riskbedömning med MRA-metoden. En osäkerhet 
i sammanhanget är vilka halter som råder under vinterhalvåret; källspår-
ningsprov togs enbart under sommarhalvåret. En annan svårighet är att 
validera de patogenhalter som beräknats för råvattenintaget, även om upp-
mätta halter av parasiter i någon mån bekräftade modellresultaten. Efter-
som modelleringen bygger på antaganden om hur olika källor bidrar kan de 
sammantagna patogenhalterna i råvattnet underskattas. Det är oklart hur 
stort bidrag som kan komma uppströms från Mölndalsån. Provtagning för 
patogener har alltså fortfarande en viktig plats för råvattenskyddet, liksom 
utveckling av nya analysmetoder. Exempelvis är det önskvärt att utveckla 
metoder för att både kvantifiera och bestämma viabilitet av norovirus. Svag-
heten med värderingar som baserar sig på historiska serier av patogenhalter 
är att de bara ger underlag för att beskriva hur stor risken varit. För att 
kunna säga mer om hur risken är nu och i framtiden är det värdefullt att 
kunna modellera olika utsläppsscenarier.

De båda riskanalysmetoderna ODP och MRA gav resultat som pekade 
i samma riktning. Ett flertal faktorer i beräkningarna, som resultat från 
den hydrodynamiska modellen och halter under endemisk respektive epi-
demisk nivå, kunde föras in i MRA men inte i ODP. I MRA tas hänsyn 
till variation och osäkerhet vilket ger ett bättre underlag för att diskutera 
resultatens tillförlitlighet jämfört med ODP. Även om MRA, i händelse 
av god kunskap om halter och variationer, framstår som ett mer kraftfullt 
verktyg, verkar ODP-proceduren på ett tillfredställande sätt ta höjd för de 
olika förhållanden som kan uppstå. De oklarheter som identifierades i de 
bägge riskvärderingsmetoderna har vidareförts till de seminarier om förbätt-
ringar av metoderna som hållits under 2011. Vår rekommendation är att 
åtminstone en enkel kvantitativ riskvärdering av typen ODP borde genom-
föras för alla ytvattenverk i Sverige. ODP-proceduren kan genomföras med 
relativt begränsade indata. Där det är angeläget att prioritera skyddet mot 
av föringspåverkan på råvattnet så är MRA med sina möjligheter att model-
lera scenarier och värdera osäkerheter ett bra sätt att gå vidare.
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