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Förord
Kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (Quantitative Microbial Risk
Assessment, QMRA) är en internationellt etablerad metod för att bedöma
infektionsrisker i ett dricksvattensystem. Flera olika modellverktyg har
utvecklats för att i en QMRA beräkna den mikrobiologiska barriärverkan i
systemets olika delar. Befintliga modellverktyg för QMRA saknar emellertid
till stor del hänsynstagande till barriärverkan i mark och grundvattenzon.
I denna rapport presenterar vi ett praktiskt användbart QMRA-verktyg
för grundvattentäkter. Detta kan användas för att kvantifiera infektionsrisken med hänsyn till de naturliga barriärerna i mark och grundvatten
samt utvärdera resultaten genom jämförelse med valda acceptansnivåer för
infektionsrisken. QMRA-verktyget bygger på samband och underlagsdata
från litteraturen och är utvecklat i ett format (Analytica®) som ger goda
förutsättningar för uppdatering och vidareutveckling vid behov. Rapporten ger inledningsvis en översikt av täkttyper för grundvattenuttag i Sverige
och mikrobiologiska risker. Härefter beskrivs hur mikrobiologiska barriärer i grundvattentäkter kan kvantifieras, vilket utgör en väsentlig del i en
QMRA, varpå tillämpningen av QMRA-verktyget redovisas i tre fallstudier. Även om flera begrepp förklaras i rapporten, förväntas läsaren ha en
begreppskännedom inom hydrogeologi och mikrobiologi.
Projektet har genomförts i samverkan mellan Tyréns, Chalmers
(DRICKS) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) under perioden
2013–2015. Arbetet har finansierats av Sven Tyréns Stiftelse, Svenskt Vatten
Utveckling (SVU) genom ramprogrammet DRICKS, samt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Johan Åström (Tyréns) har lett arbetet med
metodutvecklingen, utarbetandet av QMRA-verktyget i mjukvaran Analytica® samt rapportskrivning. Andreas Lindhe (Chalmers), Lars Rosén
(Chalmers) och Lars-Ove Lång (SGU/Chalmers) har bidragit till arbetet
rörande hydrogeologiska aspekter, riskbedömning och rapportskrivning.
Martin Bergvall (Tyréns till 2014, därefter Sweco) har bidragit i litteraturstudien och i fallstudierna för Forslunda. Den som är intresserad av att
använda QMRA-verktyget kan ta kontakt med någon av de förstnämnda
rapportförfattarna.
Vi är tacksamma för vägledning och synpunkter från de internationella
experter som konsulterats under projektets gång: Jack Schijven (RIVM,
Nederländerna), Patrick Smeets (KWR Watercycle Research, Nederländerna) och Susan R. Petterson (Water & Health Pty Ltd, Australien).
Projektet initierades av Sven Tyréns Stiftelse som en del av FoU-projektet
Säkrare dricksvattenförsörjning.
Göteborg, augusti 2016
Lars Rosén
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Förord
Flera sjukdomsutbrott av vattenburen smitta visar att man måste arbeta
systematiskt med dricksvattenreningen och se över barriärfunktionerna.
För värdering av mikrobiologiska risker har två hjälpmedel utvecklats i
Sverige och Norge: Kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (Quantitative Microbial Risk Assessment, QMRA-modellen) och Mikrobiologisk
Barriär-Analys (MBA-verktyget). Båda hjälpmedlen har börjat användas
vid de svenska vattenverken för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet.
Tills nu har det dock saknats en praktiskt användbar QMRA-metod för
grundvatten. Det är glädjande att en sådan nu presenteras i och med denna
rapport.
Stockholm i juni 2016
Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten
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Sammanfattning
Rapporten presenterar ett praktiskt användbart verktyg för mikrobiologisk
riskbedömning av grundvattentäkter. Verktyget kan användas för att kvantifiera infektionsrisken med hänsyn till de naturliga barriärer som finns i mark
och grundvatten.
Omkring hälften av allt kommunalt dricksvatten i Sverige kommer från
grundvattentäkter, både naturligt och konstgjort grundvatten. Naturligt
grundvatten bildas genom infiltration av nederbörd och konstgjort grundvatten genom infiltration av ytvatten. Naturligt grundvatten kan förorenas av patogena mikroorganismer (virus, bakterier, parasiter) från gödsel,
avloppsledningar och enskilda avlopp. Konstgjort grundvatten kan också
förorenas från bland annat avloppsreningsverk som släpper ut renat eller
bräddat och därmed orenat vatten i ytvatten, som sedan infiltreras.
Grundvatten har ansetts mer hälsosäkert än ytvatten på grund av den
naturliga barriär som transporten genom marken innebär. Därför har vi i
Sverige tidigare sällan använt desinfektion av grundvatten. Men på senare
år har allt fler grundvattenverk installerat till exempel UV-ljus. Statistik över
utbrott har visat på infektionsrisker från grundvatten och att det behövs
ett modellverktyg för att kunna göra en mikrobiologisk riskbedömning.
Kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (förkortat QMRA) är en internationellt etablerad metod för att bedöma infektionsrisker i ett dricksvattensystem. Projektet har vidareutvecklat metoden med beräkningsmoduler
för grundvattentäkter. Man har identifierat vilka typer av grundvattentäkter
som är mest utsatta för mikrobiell påverkan och risk. Man har beskrivit
föroreningskällor och förekomst av olika patogener, och redogjort för hur
man kan definiera reduktion av patogener i marken.
QMRA-verktyget användes sedan i tre fallstudier, två för Umeås grundvattentäkt (bassänginfiltration av älvvatten samt läckage från Kullabäcken)
och en för Magras grundvattentäkt i Alingsås (läckage från enskilda avlopp,
spillvattenledning och utjämningsmagasin). Riskbedömningarna för Umeås
grundvattenverk visade att virusrisken dominerar och att den årliga infektionsrisken är störst i fallet med bassänginfiltration. Risken är lägre för bakterier och betydligt lägre för parasiter. Riskbedömningen för grundvattenverket i Alingsås omfattade tre föroreningskällor i området och visade på
mycket låg infektionsrisk.
QMRA-verktyget för grundvattentäkter kan ge VA-organisationer förståelse för den infektionsrisknivå som är förknippad med dricksvatten producerat från grundvatten, och hur risken påverkas av olika scenarier. Modellen
är baserad på underlagsdata från litteraturen och är utvecklad i ett format
som kan uppdateras och vidareutvecklas så snart det behövs. Projektet har
genomförts i samverkan mellan Tyréns, Chalmers (DRICKS) och Sveriges
geologiska undersökning (SGU) under perioden 2013–2015.
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Summary
In Sweden, both large and small groundwater sources are used for the municipal drinking water supply. From a health point of view, groundwater is generally considered safer than surface water, but the statistics due to water-related outbreak raises questions about the risk of infection and emphasise the
need of a tool for quantitative microbiological risk assessment (QMRA).
The aim of this project was to (i) identify the types of groundwater sources
most exposed to microbial impact and risk in Sweden; (ii) describe contamination sources and the presence of bacteria, viruses and parasites; (iii)
describe approaches to define reduction of pathogens in unsaturated and saturated zone; (iv) establish calculation modules in a QMRA tool for ground
water sources; and (v) apply this tool in three case studies. The project was
conducted in collaboration between Tyréns, Chalmers (DRICKS) and the
Geological Survey of Sweden (SGU) in the period 2013–2015.
Pathogens in sewage are supposed to dominate the spread of infection in
the groundwater. Several important water-borne pathogens are notifiable
and disease statistics is a basis for QMRA. The natural barriers from contamination source to drinking water well gives a pathogen reduction due to
both natural and operational factors. The two most common methods to
describe pathogen reduction in groundwater sources on a practical scale are
column trials and field trials. Pathogen reduction can also be assessed using
analytical solutions to the mathematical equations describing the transport,
and with numerical models. Aiming for a tool that with a reasonable effort
can be used for municipal groundwater supplies, calculation modules were
developed for QMRA considering processes in soil zone, unsaturated zone
and saturated zone.
The QMRA tool was used in three case studies, two for the groundwater
source in Umeå (infiltration of river water and leakage from the stream Kullabäcken) and one for the groundwater source in Magra, Alingsås (leaching
from septic tanks, waste water management and a wastewater pond). Log
reduction per barrier and the risk of infection was calculated and sensitivity
analyses were conducted to identify how uncertainties in the model parameters affect the result. The risk assessments for the Umeå case studies show
that the virus risk dominates and that the annual risk of infection is greatest
in relation to the infiltration basins. The risk is lower for bacteria and significantly lower for parasites. The risk assessment of the groundwater source in
Magra covered three sources of pollution in the area and showed a generally
very low risk of infection.
This QMRA tool for groundwater supplies can provide water producers
a better understanding of the risk associated with groundwater based drinking water production and how the risk is influenced by site-specific and
operational conditions. The presented model is based on available data from
the literature and is developed in a format (Analytica®) with the opportunity to update and further development as soon as deemed appropriate
based on current research.
9

1

Introduktion

Omkring hälften av allt kommunalt dricksvatten i Sverige kommer från
grundvattentäkter, och i lika delar från naturligt grundvatten och konstgjord infiltration (Svenskt Vatten 2014). Det finns långt fler grundvattenverk än ytvattenverk, och en stor andel avsedda för upp till några tusen
invånare. Grundvatten har generellt ansetts som mer hälsosäkert än ytvatten
genom de naturliga barriärer mot mikrobiologisk påverkan som transporten
genom mark innefattar. I förlitande till den mikrobiologiska avskiljningen
som sker vid transporten genom jord eller berg har man tidigare i Sverige
sällan tillämpat desinfektion av grundvatten. Istället har beredningen inriktats mot att justera pH eller mineralhalt för att åstadkomma ett vatten som
inte orsakar korrosion på ledningsnätet, och som följer riktlinjer när det gäller mineralhalt (Livsmedelsverket 2001). Detta synsätt tycks ha förändrats
under senare år och på alltfler grundvattenverk i vårt land finns ytterligare
barriärer installerade. En ökad generell medvetenhet om riskerna kan ha
påskyndat denna typ av åtgärder. Efter exempelvis utbrottet av Calicivirus
och Campylobacter i Everöd utanför Kristianstad sommaren 2015 har kommunen riktat in sig på att installera UV-beredning i sina vattenproduktionssystem (Bergkvist 2015).
I sin Vägledning för dricksvatten rekommenderar Livsmedelsverket en
mikrobiologisk säkerhetsbarriär för opåverkat grundvatten (inga fynd av
fekala indikatorbakterier och produktion > 400 m3/dygn). Bedömningen
utgår då från provtagning av grundvattnet från brunnen, och omättad och
mättad zon räknas i detta fall inte som mikrobiologisk säkerhetsbarriär.
För ytvattenpåverkat grundvatten rekommenderas en till tre barriärer, där
antalet barriärer beror på halt av E. coli, enterokocker eller koliforma bakterier (Livsmedelsverket 2014). Enligt dessa rekommendationer görs alltså
en första bedömning av risken utifrån halt av indikatorbakterier och typ
av grundvattentäkt. Halten <1 E. coli/100 ml antas svara mot lägsta risk,
halten 1–10/100 ml mot en högre risk och halten >10/100 ml mot en ytterligare högre risk. Det finns skäl att betrakta denna riskklassning med försiktighet och som något att utgå ifrån i brist på bättre bedömningsunderlag.
Det saknas vetenskapligt stöd för att hävda ett linjärt samband mellan halten av E. coli och infektionsrisk (WHO 2011b) och bedömningen baseras
dessutom på ett begränsat antal stickprov per år. I riskanalysmetoden mikrobiell barriäranalys (MBA) rekommenderas händelseprovtagning, vilket
ger ett bättre beslutsunderlag avseende mikrobiologisk förekomst i brunnsvattnet (Svenskt Vatten 2015). Men inte heller denna metod ger rättvisa åt
de naturliga barriärerna i en grundvattentäkt i riskbedömningen, även om
infiltration räknas som ett reningssteg.
Genom sammanställningar av information om tidigare vattenburna
utbrott sätts frågetecken inför att dricksvatten producerat från grundvatten
skulle vara mer hälsosäkert än dricksvatten producerat från ytvatten. Av de
utbrott som skedde i Norden i perioden 1975 till 1991 kopplades 51 %
till grundvattenverk (Stenström et al. 1994). Det skiljer sig dock mellan de
10

nordiska länderna hur stor andel av dricksvattnet som härrör från grundvatten. I Finland är situationen likartad som i Sverige (57 %), i Norge är
andelen 13 % men i Danmark får hela 98 % av befolkningen sitt dricksvatten från grundvatten (Howard et al. 2006). I Livsmedelsverkets sammanställning för perioden 1995 till 2003 kunde 80 % av de vattenburna
utbrotten och 43 % av sjukdomsfallen kopplas till mikrobiologiskt förorenat grundvatten (Lindberg & Lindqvist 2005). En genomgång av vattenburna infektioner i Sverige åren 1992 till 2011 har redovisats av Folkhälsomyndigheten (2015b). Även här konstateras att de flesta utbrotten orsakas
av dricksvatten producerat från grundvatten, men att störst andel personer
(92 % av sjukdomsfallen) smittats av dricksvatten producerat från ytvatten.
Rapporten anger att av de större grundvattenverken har 68 procent (160
stycken) en barriär. UV-desinfektion är den vanligaste desinfektionsmetoden. Som exempel på vattenburna infektioner kopplat till dricksvatten
producerat från grundvatten nämns Campylobakter-utbrottet 2002–2003
i Söderhamn (Folkhälsomyndigheten 2015b). Information saknas för att
närmare kunna analysera orsakssambanden, exempelvis om smittspridningen till dricksvattnet skett via en grundvattentäkt eller via inläckage på
distributionsnätet. I den tidigare sammanställningen från 1994 fanns troligen mer information eftersom myndigheten vid den tiden stod närmare
utbrottsutredningarna (Schönning 2015).
Storleksmässigt kan det förväntas att virus (0,02–0,2 µm) är den kategori
patogener som har bäst förmåga att tränga igenom olika jordlager och som
därför dominerar patogenrisken för grundvattentäkter. En större avskiljning kan förväntas för bakterier (0,5–2,5 µm) och parasiter (4–14 µm)
vilka är betydligt större än viruspartiklar (Pedley et al. 2006). Emellertid är
sambandet mellan patogenstorlek och partikelstorlek i jord mer komplext
än så (Yao et al. 1971). Det är ett stort antal andra faktorer som påverkar
såväl transporten i marken som infektionsrisken via grundvattenkonsumtion. Särskilda händelser såsom kraftig nederbörd, då ytvatten kan tränga
in i grundvattenbrunnar, kan dessutom ge oväntade transportvägar med en
kraftigt förhöjd risk för inte bara virus utan även för bakterier och parasiter.
I sammanställningen av vattenburna infektioner i Norden av Stenström et
al. (1994) redovisas alla dittills kända grundvattenrelaterade utbrott. Identifierade smittämnen (agens) vid grundvattenrelaterade utbrott omfattar
både virus (Hepatit A, Echovirus), bakterier (ETEC, Campylobacter) och
parasiter (Giardia). Den angivna orsaken är dock oftare händelser på distributionsnätet än en konstaterad transport av patogener genom marken.
Ytvattenpåverkat grundvatten kan förväntas vara utsatt för en mer varierande mikrobiologisk påverkan än naturligt grundvatten. Ytvattnets mikrobiologiska kvalitet kan variera mycket och försämras exempelvis i samband
med kraftig nederbörd. Vid utbrottet av E. coli O157:H7 och Campylobacter i Walkerton i Kanada år 2000, där flera av sjukdomsfallen resulterade i dödsfall, utpekades kraftig nederbörd med inträngning av förorenat
ytvatten till uttagsbrunnen som en huvudorsak (Auld et al. 2004). I Sverige
skedde ett vattenburet utbrott med Campylobacter i Kinna och Skene år
1995. Här togs vattnet från grundvattenbrunnar, varav en brunn med inducerad infiltration, och över 3 000 personer infekterades (Andersson et al.
11

1997). Det är troligt att ett stort antal av de vattenburna utbrotten i Sverige
varit virusrelaterade, men svårigheten att analysera virus i vatten har gjort
att smittämnet (agens) förblivit okänt (Lindberg & Lindqvist 2005).
Inducerad och konstgjord infiltration kan förväntas medföra en förhöjd
och varierande mikrobiologisk risk, genom att ytvatten används för kontinuerlig produktion av grundvatten. Sjöar och vattendrag belägna vid urbana
områden är utsatta för en generellt kraftigare avföringspåverkan, i synnerhet
under perioder med kraftig nederbörd med bland annat bräddning från
centraliserade (kommunala) avloppssystem. Till detta kommer påverkan
från husdjur, vilda djur och fåglar som också mikrobiellt kan påverka det
ytvatten som används för infiltration. Även naturligt grundvatten är utsatt
för risk till följd av olika smittkällor i områden där grundvattnet bildas,
främst genom enskilda avlopp där ett utsläpp till grundvattnet sker från de
flesta anläggningarna. Generellt gäller att ju längre uppehållstid grundvattnet haft i jordlager eller berggrund, ju större inaktivering av patogener.
En akvifer är en geologisk bildning som lagrar grundvatten med så stor
lagringskapacitet och så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. Internationellt delar man in akviferer i
följande grupper: porakviferer, sprickakviferer och karst. Porakviferer, som
är vanligast i Sverige, utgörs av grundvatten magasinerat i olika former av
jordarter, grovkornig sandsten och porös kalksten. Sprickakviferer utgörs
av grundvatten magasinerat i sprickor och krosszoner i kristallina bergarter
(exempelvis granit och gnejs). Karst är en form av system av vidare sprickor,
skiktfogar och grottsystem exempelvis i kalksten där grundvatten kan magasineras. Typen av akvifer påverkar i hög grad uppehållstiden och en snabbare
transport av ett avloppsutsläpp kan förväntas för sprickakviferer och karst
(Borchardt et al. 2011).
Kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA, i Sverige även
benämnt MRA) är en metod för att kvantitativt bestämma infektionsrisker
vid exempelvis vattenverk med hänsyn taget till osäkerhet och variation i
beredningsprocessen. QMRA började utvecklas under 1980- och 90-talet
och användes sporadiskt för att värdera mikrobiologiska risker i dricksvattnet och i USA började QMRA användas för att ange standarder för
dricksvatten (Macler & Regli 1993). I slutet av 1990-talet presenterades
en lärobok för att med QMRA värdera infektionsrisker vid olika scenarier
av smittspridning med olika patogener (Haas et al. 1999). För några år
sedan framtogs ett QMRA-verktyg (även benämnt MRA-modellen) med en
manual på svenska (Abrahamsson et al. 2009) för att beräkna infektionsrisk
för dricksvatten från ytvattenverk. Infektionsrisken vid grundvattentäkter
går inte att värdera med detta modellverktyg, även om möjligheten finns att
på egen hand definiera beredningssteg och dess reduktion av bakterier, virus
och parasiter. Uppbyggt i en lättöverskådlig och användarvänlig miljö, finns
det dock i QMRA-verktyget en flexibilitet som gör det möjligt att lägga till
moduler för att definiera barriärverkan vid grundvattentäkter.
För att kunna genomföra en mikrobiologisk riskbedömning för grundvattentäkter krävs en faroidentifiering och en exponeringsbedömning som
överensstämmer med lokala förhållanden. Flera källor till patogener kan
föreligga vid en grundvattentäkt och ge ett tillskott av patogener. Genere12

ringen av patogener beror bland annat på fekal belastning och infektionsnivå hos människor (enskilda avlopp, avloppsledning etc.) och djur (stallgödslad mark, betesdjur). Källorna varierar beroende på om det är frågan
om naturligt eller konstgjort grundvatten. För exponeringsbedömningen är
utmaningen att på ett rimligt sätt bestämma den mikrobiella reduktionen
genom jordlagren, dvs. genom omättad och mättad zon. För att bestämma
denna reduktion har ett stort antal försök genomförts både i pilotskala och
i fält under de senaste decennierna såväl i Sverige som utomlands. Men för
att denna information ska kunna komma till praktisk användning för mikrobiologisk riskbedömning av en grundvattentäkt krävs att informationen
sammanställs i ett användbart modellverktyg.
Syftet med detta projekt har varit att:
1. identifiera vilka typer av grundvattentäkter som är mest utsatta för
mikrobiell påverkan och risk i Sverige,
2. översiktligt beskriva föroreningskällor och dess potentiella förekomst av
bakterier, virus och parasiter,
3. redogöra för olika angreppssätt att definiera reduktion av patogener i
omättad och mättad zon och användbarheten av dessa för svenska förhållanden,
4. sätta upp beräkningsmoduler baserat på inhämtad information i ett
QMRA-verktyg för grundvattentäkter, samt
5. tillämpa detta modellverktyg i tre fallstudier av grundvattentäkter i Sverige.
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2

Täkttyper och
mikrobiologisk påverkan

Man har uppskattat att vattenförsörjningen i Sverige till ca 50 % baseras på
ytvatten, medan resterande 50 % till ungefär lika delar utgörs av naturligt
respektive konstgjort grundvatten (Svenskt Vatten 2014). Naturligt grundvatten som bildas genom naturlig infiltration av nederbörd är kanske det
grundvattensystem de flesta associerar till, men för att försörja större städer utökas kapaciteten vanligen genom infiltration av ytvatten, vilket ger
konstgjort grundvatten. Konstgjort grundvatten kan åstadkommas på flera
olika sätt. I Sverige används bassänginfiltration, inducerad infiltration och
djupinfiltration. I Finland används dessutom sprinklerinfiltration. Definitionerna på vad som är konstgjort grundvatten varierar, och för enhetlighetens skull används i denna rapport de definitioner som föreslås i rapporten
om konstgjord grundvattenbildning av Hansson (2000).
Konceptuella modeller av grundvattentäkter med naturlig infiltration (A),
bassänginfiltration (B) respektive inducerad infiltration (C) återges i Figur
2-1. Dessa modeller beskriver på ett mycket förenklat sätt relationen mellan smittspridningskälla i form av avloppsutsläpp eller gödselspridning och
uttagsbrunn, med en tänkt transportväg vertikalt via omättad zon och horisontellt via mättad zon. Den närhet mellan patogenkälla och uttagsbrunn
för dricksvattenproduktion som indikeras i figuren torde inte förekomma
mer än i särskilda undantagsfall. Att i en konceptuell modell åskådliggöra
relationen mellan föroreningskällor och dess lokalisering i förhållande till
dricksvattenbrunnar, och notera in uppgifter om jordlagerföljd och andra
förhållanden som påverkar smittspridningen, kan dock vara ett lämpligt sätt
att bringa klarhet i tanken och ge en samsyn inför vidare modellberäkningar
och bedömning av risk i en QMRA.
Det förekommer både öppna akviferer, såsom de i figuren, och slutna
akviferer. Som namnet antyder, innebär en sluten akvifer att grundvattenmagasinet är täckt av ett för vatten i stort sett ogenomträngligt lager av
t.ex. moränlera. Slutna akviferer har ett naturligt skydd mot föroreningar,
genom detta ogenomträngliga lager, men en risk kan ändå föreligga om
föroreningar kan tränga ner i grundvattnet via inströmningsområden där
detta lager saknas. I denna rapport görs inte någon specifik beskrivning av
risksituationen för slutna akviferer.

2.1

Naturlig infiltration

Grundvatten bildas naturligt genom att nederbördsvatten i form av regn
och snö infiltrerar genom marken och, i begränsad omfattning, genom
infiltration från sjöar och vattendrag. I marken sker en naturlig rening av
föroreningar vid transport genom de olika marklagren innan vattnet når en
uttagsbrunn. Redan i vegetationszonen sker en viss rening, och ytterligare
genom transporten genom de olika marklagren. För en vanlig skogsmark
14

A

B

C
Figur 2-1

Konceptuell modell av mikrobiologisk förorening till grundvattentäkter med naturlig
infiltration (A), bassänginfiltration (B) respektive inducerad infiltration (C).
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(med podsoljordmån) passerar nederbörden således både förna, humuslager, blekjordslager, rotjordslager och det opåverkade ursprungsmaterialet
(C-horisont) innan det når grundvattenytan och den mättade zonen (Hansson 2000). Utöver att föroreningar avlägsnas är det genom passagen av dessa
olika lager som vattnet får sin kemiska och kvalitetsmässiga karaktär; bland
annat sker ett tillskott av joner genom vittring.
För grundvattentäkter med naturlig infiltration sker en mikrobiologisk
påverkan från i första hand enskilda avlopp med utsläppspunkten lokaliserad ett stycke under markytan, vanligen i omättad zon men i värsta fall sker
utsläppet direkt till grundvattnet. Andra potentiella källor till mikrobiologisk påverkan är läckande avloppsledningar, djurhållning eller stallgödselspridning på åkermark i närheten av uttagsbrunnen (Figur 2-1 A).
Livsmedelsverket tydliggör i sin vägledning till föreskrifter om dricksvatten att behovet av mikrobiologiska barriärer på vattenverket beror på i vad
mån grundvattnet är ytvattenpåverkat eller inte. För opåverkat grundvatten
med en produktion av < 400 m3 dricksvatten per dygn krävs ingen barriär
utöver den som naturligt sker i marken (Livsmedelsverket 2014). I sådana
fall förlitar man sig alltså helt på den patogenreduktion som sker genom
omättad och mättad zon.

2.2

Bassänginfiltration

Konstgjord grundvattenbildning genom bassänginfiltration är en vanlig och
väl beprövad teknik i Sverige och har här använts i över hundra år (Hansson
2000). Vid bassänginfiltration, som ibland benämns artificiell infiltration,
pumpas ytvatten till bassänger och föroreningar i ytvattnet avlägsnas därefter i filterbäddar och genom naturliga reningsprocesser i jordlagren (Figur
2–1 B). Ofta förläggs bassängerna på rullstensåsar och isälvsdeltan, vilket
innebär en väldefinierad hydrogeologisk och hydraulisk miljö. Lokaliseringen sker så att infiltrationsvattnet passerar en så mäktig omättad zon som
möjligt, men mäktigheten av den omättade zonen kommer naturligt att
minska strax under bassängen. Vid konstgjord grundvattenbildning sker en
mycket större infiltration av vatten per ytenhet än vid naturlig grundvattenbildning, något som kan gynna transport av föroreningar.
En reduktion av föroreningar i ytvattnet sker i bassängernas biozon som
omfattar filterhuden och de översta mikrobiellt högaktiva decimetrarna av
filterbädden. Här sker en avskiljning, både av kemiska substanser och av
mikroorganismer. På många håll sker en regelbunden rengöring av bassängbottnen för att avlägsna uppkommen filterhud. Detta ökar genomströmningen och den hydrauliska belastningen, men innebär att den eventuella
mikrobiella reduktion som åstadkoms av filterhuden avlägsnas temporärt.
Genom den vidare transporten ner genom filterbädd, naturliga jordlager
och grundvattenzon sker sedan ytterligare mikrobiell reduktion. Vattnet
förändras även när det gäller mineralbalansen, och en fördjupad beskrivning av de förhållanden som råder då ytvattnet övergår till grundvattenkaraktär redovisas av exempelvis Frycklund (1998). Den mikrobiologiska
påverkan som föreligger vid bassänginfiltration kan i hög grad förväntas
komma från ytvatten, och därmed härröra från såväl avloppsutsläpp som
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jordbruk och annan animal påverkan inom ytvattnets avrinningsområde.
Men även grundvattnet som naturligt bildas i området kan vara mikrobiologiskt påverkat, exempelvis från närliggande enskilda avlopp.
Enligt Livsmedelsverkets vägledning kan råvatten som härrör från
konstgjord infiltration av ytvatten normalt betraktas som ett opåverkat
grundvatten om vattnets verkliga uppehållstid mellan infiltrations- och
uttagspunkterna är 14 dygn eller längre (Livsmedelsverket 2014). I hydrogeologiska utredningar beräknas uppehållstiden vanligen som medeluppehållstiden för ett vattenpaket, alltså utan hänsyn till att mikroorganismer
sannolikt transporteras långsammare i marken än vatten. Omättad zon
och mättad zon betraktas, enligt vägledningen, inte som mikrobiologiska
barriärer att jämföra med de avskiljande och inaktiverande barriärer som
ofta använts på ett (yt)vattenverk. Frågan om uppehållstid, och huruvida
14 dygn uppnås eller inte, lär därför bli avgörande för vilka investeringar
som behöver göras på grundvattenverk i Sverige i form av mikrobiologiska
barriärer. I andra länder anges betydligt längre uppehållstider, exempelvis
anges i den norska vägledningen 60 dygn för transport i omättad och mättad zon (Kvitsand et al. 2010). I en riskbedömning från Nederländerna som
behandlade avloppsläckage direkt till mättad zon, konstateras att en uppehållstid på mellan 1 och 2 år skulle behövas för att med 95 % säkerhet
underskrida infektionsrisken 10–4 per invånare och år (Schijven et al. 2006).
Hansson (2000) redovisar en sammanställning av uppehållstider vid
kommunala infiltrationsanläggningar i Sverige baserat på olika spårämnesförsök som genomförts. De flesta anläggningarna hade en uppehållstid mellan 1 och 50 dygn. I Uppsala beräknades dock uppehållstiden 6–8 månader
mellan Vallskog-Storvad respektive Tunåsen-Galgbacken. En senare sammanställning gjordes i Klimat- och sårbarhetsutredningen (Svenskt Vatten
2007), där frågan om uppehållstid ställdes till driftansvariga vid landets
grundvattenverk. Enkätsvaren visar att uppehållstiden bedöms till mindre
än 15 dygn i mättad zon vid 30 % av anläggningarna (9 av 31 anläggningar).

2.3

Inducerad infiltration

Inducerad infiltration kan ske om ett ytvatten ligger i direkt anslutning till
ett grundvattenmagasin, det finns en hydraulisk kontakt mellan ytvattnet
och grundvattnet, samt att det finns en tryckgradient från ytvattnet in i
grundvattenmagasinet. Denna gradient kan normalt sett endast uppkomma
genom pumpning i grundvattenmagasinet. Inducerad infiltration förutsätter ofta att grundvattenmagasinet har en hög genomsläpplighet, exempelvis är av typen grusås eller annan isälvsavlagring. Genom att pumpa upp
vatten ur en brunn nära strandkanten, induceras ett läckage av ytvatten
in till grundvattenmagasinet. Därigenom förstärks grundvattenbildningen,
utöver vad som sker genom naturlig infiltration, och därmed även uttagsmöjligheterna. Till skillnad från bassänginfiltration föreligger vid inducerad
infiltration som regel mättade förhållanden över hela transportsträckan.
Infiltrationen av ytvatten sker alltså från botten och i strandkanten av
sjöar eller vattendrag (Figur 2-1 C). Medan bassänginfiltration ofta kräver
en återkommande rengöring av bottenmaterialet för avlägsnande av sedi17

menterat material, genomförs som regel inte någon bortförsel av material
vid inducerad infiltration (Hansson 2000). Det sker däremot naturligt en
erodering av den biozon som bildas, genom att vattennivåerna varierar över
året och vid nederbördstillfällen. Det finns vissa nackdelar med inducerad infiltration jämfört med bassänginfiltration. Dels är uppehållstiderna
ofta korta mellan infiltration och uttag, vilket kan innebära en generellt
sämre reduktion av föroreningar. Dels föreligger ofta syrefria förhållanden
med påföljande förhöjda halter av järn och mangan. Dessutom är infiltrationsförhållandena relativt okontrollerade; det är svårt att exakt peka ut ett
område i botten av en sjö eller ett vattendrag där infiltrationen sker.
Även vid inducerad infiltration kan ytvattnet förväntas dominera den
mikrobiologiska påverkan av uttaget grundvatten. Korta uppehållstider,
okontrollerbara infiltrationsförhållanden och avsaknad av omättad zon är
faktorer som bidrar till den mikrobiologiska risken. Vid höga nivåer i ytvattendragen eller vid översvämningar ökar infiltrationen. Vattnet kan stiga
till en nivå där det saknas ett skyddande bottenmaterial vilket innebär både
kortare uppehållstider och försämrad mikrobiologisk reduktion. Denna risk
har framhållits bland annat i Klimat- och sårbarhetsutredningen (Svenskt
Vatten 2007) och i handboken från VISK-projektet (VISK 2013). Att detta
kan innebära en försämrad reduktion av virus har även illustrerats genom
numerisk modellering av virusspridning (Derx et al. 2013).
För att hantera de förhöjda halterna av järn, mangan och organiskt material som ofta uppstår till följd av syrefattiga förhållanden vid inducerad infiltration tillämpas metoder för efterbehandling, exempelvis återinfiltration,
vid flera anläggningar i Sverige (Hansson 2000). Beroende på uppehålls
tiden vid denna återinfiltration kan härigenom ytterligare en mikrobiologisk barriär åstadkommas.

2.4

Djupinfiltration och sprinklerinfiltration

Djupinfiltration innebär att förbehandlat ytvatten infiltreras i brunnar lokaliserade i mättad zon. Metoden används då finsediment såsom lera och silt
förhindrar infiltration av större vattenvolymer från markytan. Som förbehandling används exempelvis långsamfiltrering för att brunnarna inte ska
sätta igen. Djupinfiltration är sällsynt i Sverige men har tillämpats i Olofström, där ytvatten från Holjeån infiltrerats, och i Kristinehamn (Sandköping). Trots förbehandling är igensättningar i infiltrationsbrunnar ett vanligt förekommande problem vid djupinfiltration. Igensättningar kan orsakas
av suspenderade finpartiklar i infiltrationsvattnet, kemiska utfällningar eller
vara bakteriellt orsakade.
Sprinklerinfiltration har hittills inte introducerats i Sverige men är en
teknik som utnyttjas bland annat i Finland (Hansson 2000). Principen är
att obehandlat eller förbehandlat ytvatten sprids via hålförsedda ledningar
på naturmark för infiltrering. Vattenmängderna är betydligt större än den
naturliga nederbörden. I de naturliga jordlagren sker en avskiljning av organiskt material och föroreningar inklusive patogener.
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3

Grundvattentäkter
och mikrobiologisk risk

Traditionella indikatorbakterier såsom E. coli och intestinala enterokocker
påvisas sällan i grundvattenbrunnar, däremot totalantalet koliforma bakterier och sulfitreducerande clostridier, vilka är bakterier med arter som även
förekommer naturligt i jord. En orsak till att fekala indikatorbakterier sällan
påvisas i grundvattenverk är att bakteriereduktionen genom lösa jordlager
i många fall kan vara mycket god, en annan att provtagning för mikrobiologisk analys sker mer sällan i grundvattenbrunnar jämfört med råvattnet
vid ytvattenverk. Att bakteriereduktionen ofta är god, med halter av E. coli
under detektionsgränsen, är dock inte någon garanti för att den mikrobiologiska risken är låg. Viruspartiklar kan genom sin nanometerstorlek passera igenom även sådana jordlager som stoppar transporten av bakterier och
parasiter. Att provtagningen sker tämligen sällan för grundvattenverk kan
inge en falsk trygghet. Enligt Svenskt Vattens förslag på råvattenkontroll
behövs inte mer än ett prov per år för anläggningar som försörjer upp till
2 000 personer (Svenskt Vatten 2008). Även om halterna vid dessa sporadiska provtagningar är under detektionsgränsen kan en risk föreligga, kopplad till olika riskhändelser såsom patogentransport via andra vägar än de
som normalt föreligger.
Enligt Råvattenkontrollen ska mellan 1 och 16 prov per år tas på det
grundvatten som pumpas upp ur marken, där antalet prov beror på antalet
anslutna personer. När det är fråga om konstgjort grundvatten, alltså då
uppehållstiden för det infiltrerade vattnet är 14 dygn eller kortare, ska mellan 2 och 32 prov per år tas dels på det ytvatten som ska infiltreras, dels på
det vatten som pumpas upp ur marken (Svenskt Vatten 2008). Sedan flera
år tillbaka registerför SGU analysresultat från kommunala dricksvattenbrunnar i Vattentäktsarkivet (Thunholm & Whitlock 2014), en databas där
både indikatorbakterier och eventuella fynd av patogener registreras direkt
från analyserande laboratorium. Det ska dock understrykas att information
om indikatorbakterier kan ge både en knapphändig och en falskt betryggande bild av den mikrobiologiska risken; för att indikatorbakterier ska
påvisas krävs att provet tas relativt snart efter en föroreningshändelse medan
patogena virus kan överleva flera månader i grundvatten (Seitz et al. 2011).
I sin sammanställning över vattenburna utbrott rapporterade Lindberg
och Lindqvist (2005) antalet mikrobiologiska säkerhetsbarriärer vid de
större allmänna vattenverken år 1996. Vid denna tidpunkt stod grundvattenverken för 49 % av vattenproduktionen. Avskiljande barriärer saknades helt och hållet. Däremot genomgick 37 % av det totalt producerade
grundvattnet (120 av 328 Mm3) rening genom en eller två inaktiverande
barriärer, medan 63 % (208 av 328 Mm3) inte genomgick någon inaktiverande barriär. Där grundvattnet inte passerar någon mikrobiologisk säkerhetsbarriär på grundvattenverket, blir infektionsrisken ett resultat av patogenkällor i tillrinningsområdet och effekten av de naturliga mikrobiologiska
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barriärerna i jordmånen och i lösa jordlager. Med tillrinningsområde avses
det område där det grundvatten som når brunnen bildas.

3.1

Källor till patogenspridning

Patogenspridning till grundvattentäkter kan, som redan påpekats, ske från
flera olika källor och variera från plats till plats och delvis beroende på typ
av grundvattentäkt. Även om en riskinventering gjorts vid något tillfälle,
exempelvis vid upprättande av vattenskyddsområde, understryker inte
minst WHO (2011b) det nödvändiga i att fortlöpande uppdatera denna
eftersom föroreningskällor både kan tillkomma och falla bort. Fekalt material från såväl människor som djur kan potentiellt spridas till grundvattentäkter på olika vägar.
En förteckning över källor till patogenspridning i grundvattentäkter ges i
Tabell 3-1. I tabellen, som är framtagen inom arbetsgruppen för detta projekt, redovisas en bedömning av om transportvägen primärt är via ytvatten
till grundvatten (Y) eller direkt till grundvatten (G). Vidare ges ett förslag
på generell riskrelevans för de tre vanligaste grundvattentyperna i Sverige:
naturlig infiltration, bassänginfiltration samt inducerad infiltration. Virus
kan förekomma och spridas från alla humana källor men även från vissa
animala källor. Viruset Hepatit E som orsakar gulsot förekommer främst i
länder med varmt klimat och sprids via kontaminerat vatten. Hepatit E har
påträffats hos gris, där drygt hälften av undersökta grisbesättningar i Sverige
visat sig vara smittade, men även hos vildsvin och hjort (SMI 2009). Virus
kan även spridas från fåglar, exempelvis Influensa-virus, men virus från fåglar har inte rapporterats spridas vidare via vatten.
Risken för virus har hittills ansetts dominera patogenrisken för grundvattentäkter, men även bakterier och parasiter har resulterat i grundvattenrelaterade sjukdomsutbrott. Som framgår av Tabell 3-1 kan virus främst
spridas via humanfekalt material, såsom från avloppsreningsverk, bräddoch nödavlopp samt via läckande avloppsledningar och enskilda avlopp.
När det gäller utsläpp direkt till grundvatten är läckande avloppsledningar
samt enskilda avlopp med utsläpp till grundvatten de patogenkällor som
bedöms ha störst riskrelevans. Informationen i Tabell 3-1 kan ses som en
bruttolista vid riskinventering där frågan gäller bedömning av mikrobiologisk risk för grundvattentäkter. Sammanställningen visar också var det kan
finnas skäl att göra fördjupade riskbedömningar och på vilka områden som
riskbedömningsverktyg bör fokusera för att minska hälsorisken för grundvattenförsörjda dricksvattenkonsumenter.
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Tabell 3-1

Källor till patogener i grundvattentäkter; spridning av humaninfektiösa vattenburna patogener per transportväg vid utsläpp till grundvatten (G) eller ytvatten (Y), samt förslag till riskrelevans utifrån generella
transportförhållanden i grundvatten: mycket låg/obefintlig (-), låg (+), hög (++).
Spridning av vattenburna
patogenera

Transportväg och riskrelevans

Virus

Bakterier

Naturlig
infiltration

Avloppsreningsverk

Ja

Ja

Y (-)

Y (++)

Y (+)

Bräddning

Ja

Ja

Y (-)

Y (++)

Y (+)

Nödavledning

Ja

Ja

Y (-)

Y (++)

Y (+)

Ledningsbrott inkl. läckage

Ja

Ja

G (++)

Y (+)

Y (++)

Markbäddsanläggning

Ja

Ja

Y (-)
G (+)

Y (++)
G (-)

Y (+)
G (-)

Infiltrationsanläggning

Ja

Ja

G (++)

G (+)

G (+)

Grisar

Eventuelltb

Ja

G (+)

Y (+)
G (+)

Y (-)
G (+)

Stallgödsel

Eventuelltb

Ja

G (++)

Y (+)
G (+)

Y (-)
G (+)

Partåiga hovdjur

Eventuelltb

Eventuellt

G (+)

Y (+)
G (+)

Y (-)
G (+)

Sällskapsdjur

Eventuellt

Eventuellt

G (-)

Y (-)
G (-)

Y (-)
G (-)

Tamfåglar

Nej

Eventuellt

G (-)

Y (-)
G (-)

Y (-)
G (-)

Vilda fåglar

Nej

Eventuellt

G (-)

Y (-)
G (-)

Y (-)
G (-)

Källor till patogenspridning

Bassänginfiltration

Inducerad
infiltration

Människor via centraliserade system

Människor via enskilda avlopp

Husdjur

Vilda djur

Fåglar

a

b

Parasiterna Giardia och Cryptosporidium kan spridas från samtliga källor men förmodas på grund av sin storlek utgöra en generellt lägre risk
jämfört med virus och bakterier. Risken för humaninfektion beror på art och subtyp, se exempelvis Åström (2013).
Hepatit E har påvisats hos gris, vildsvin och hjort i Sverige (SMI 2009).

3.2

Epidemiologisk information
som underlag i QMRA

Ett antal vattenburna infektioner är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen (2004:168) och Smittskyddsförordningen (2004:255) och en förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar finns på Folkhälsomyndighetens
webbplats (Folkhälsomyndigheten 2015a). Anmälan sker då från laboratorier och behandlande läkare till Smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten, där uppgifterna registreras och tillhandahålls som statistik, län
för län. Statistiken rapporteras dels som antalet fall totalt per population,
dels som incidens i form av andelen infekterade per år i samma population,
vanligtvis som antal fall per 100 000 invånare och år (Ekdahl & Giesecke
2003). När det gäller vattenburna virus fångas flertalet fall inte upp genom
regelverket för anmälningspliktiga infektioner. Hepatit A och E är anmälningspliktiga, men inte norovirus eller exempelvis rotavirus vilka globalt sett
hör till de vanligaste vattenburna virusinfektionerna.
Flera bakterier som kan orsaka infektion via dricksvattnet är anmälningspliktiga infektioner, exempelvis Campylobacter, Salmonella och entero21

hemorragisk E. coli (EHEC). Infektion med parasiten Cryptosporidium är
anmälningspliktig sedan 2004 och Giardia var det även dessförinnan. För
djur som sprider dessa och andra zoonotiska smittämnen finns dock inte
motsvarande register; istället får prevalensstudier genomföras på en eller ett
urval djurbesättningar, något som kontinuerligt görs. Med prevalens avses
den andel av en population av en värdorganism som har en infektion just
nu, eller vid en viss tidpunkt (Ekdahl & Giesecke 2003). Resultat från en
prevalensstudie i ett område kan inte utan vidare användas i ett annat geografiskt område och vid en annan tidpunkt, men kan användas som exempel på vad prevalensen skulle kunna vara av en viss infektion i ett djurslag.
Sjukdomsstatistik kan användas i QMRA men utgör ett bristfälligt mått
på infektionsnivån i samhället. För att en infektion ska rapporteras in till
sjukvården måste en rad omständigheter föreligga. Dels måste patienten
uppvisa sådana symtom att medicinsk hjälp efterfrågas; symtomlösa infektioner förekommer och för mindre åkommor rådfrågas inte alltid sjukvården. Vidare ska korrekta kliniska test väljas, genomföras och ge positivt
utslag. Slutligen måste inrapportering göras till systemet. Sammantaget
innebär detta att det verkliga antalet fall kan vara avsevärt mycket högre än
vad statistiken indikerar. Man räknar med att det finns en endemisk basnivå
av vattenburna infektioner, något som analyserats för större städer i en nyutkommen avhandling (Tornevi 2015).
En viktig aspekt vid användning av sjukdomsstatistik i QMRA är att det
är först när minst en person är infekterad som smittspridning sker. Från
exempelvis ett enskilt avlopp i en grundvattentäkt sker kanske under långa
perioder inte någon smittspridning alls, medan det från ett större kommunalt avloppsreningsverk kontinuerligt sprids patogener. Incidensen i en
QMRA som avser beskriva smittspridning från ett enskilt avlopp, kan därför lämpligen beskrivas med en binomialfördelning med parametrarna n
(antal oberoende försök) och p (sannolikheten för en händelse). Här kan
den genomsnittliga incidensen (i länet eller i Sverige som helhet) användas
för att uppskatta p – sannolikheten för händelse (dvs. infektion), och n –
antalet personer i hushållet med det enskilda avloppet. Informationen kan
användas för att upprätta en sannolikhetsfördelning över antalet smittade
personer i hushållet med det enskilda avloppet. Slumpvisa dragningar från
denna fördelning (simuleringar) kommer då att visa att i de flesta fall är 0
personer infekterade, men ibland 1 person eller fler. En begränsning i att
använda en binomialfördelning på detta sätt, är att det förutsätter att infektioner inom ett och samma hushåll är oberoende, vilket uppenbarligen inte
är fallet. Samtidigt är det skillnaden mellan 0 infekterade och 1 infekterad
som gör den stora skillnaden i smittspridning.
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4

Mikrobiologiska barriärer
i grundvattentäkter

Längs transportvägen från föroreningskälla via eventuella ytvattendrag och
mark till en uttagsbrunn finns flera naturliga mikrobiologiska barriärer.
Dessa mikrobiologiska barriärer kommer samverka för att reducera halterna
av patogener från föroreningskälla till dricksvattenbrunn. Som påpekats
ovan är närvaron och effekten av dessa naturliga mikrobiologiska barriärer
olika beroende på platsspecifika förhållanden, såsom patogenkälla, typ av
grundvattensystem och hydrogeologi. Vid infiltration från ett enskilt avlopp
eller vid bassänginfiltration finns ofta en omättad zon, vilket inte är fallet
vid inducerad infiltration av ytvatten från vattendrag.
I Tabell 4-1 anges några mikrobiologiska barriärer1 att ta hänsyn till vid
en riskanalys, redovisat för olika källor till patogenspridning och för olika
anläggningstyper. Översikten, som inte gör anspråk på att vara fullständig, exemplifierar hur olika mikrobiologiska barriärer föreligger för olika
patogenspridningskällor och för olika anläggningstyper. Minst antal mikrobiologiska barriärer kan föreligga vid ett ledningsbrott på en kommunal
avloppsledning; ligger ledningen under grundvattenytan finns då enbart en
mikrobiologisk barriär. Ett stort antal mikrobiologiska barriärer kan å andra
sidan föreligga om exempelvis ett läckage sker från en markbäddsanläggning
till ett ytvattendrag och via bassänginfiltration når en grundvattentäkt.
Tabell 4-1

Källor till patogenspridning från människor och potentiella mikrobiella barriärer vid respektive typ av
grundvattenanläggning.
Barriärera vid respektive anläggning

Källor till patogenspridning

Naturlig infiltration

Bassänginfiltrationb

Inducerad infiltrationb

Avloppsreningsverk,
Bräddning, nödavledning

-

(Reningsverk), ytvatten
transport, biofilm, omättad,
mättad zon

(Reningsverk), ytvatten
transport, biofilm, mättad zon

Ledningsbrott inkl. läckage

(Omättad zon), mättad zon

Ytvattentransport, biofilm,
omättad, mättad zon

Ytvattentransport, biofilm,
mättad zon

Markbäddsanläggning

(Anläggningen), bio-zon,
omättad zon, mättad zon

(Anläggningen), ytvattentransport, biofilm, omättad,
mättad zon

(Anläggningen), ytvatten
transport, biofilm, mättad zon

Infiltrationsanläggning

(Anläggningen, bio-zon),
omättad zon, mättad zon

(Anläggningen), ytvattentransport, biofilm, omättad,
mättad zon

(Anläggningen), ytvattentransport, biofilm, mättad zon

(Vegetationszon), bio-zon,
omättad zon, mättad zon

(Vegetationszon), Ytvattentransport, biofilm, omättad,
mättad zon

(Vegetationszon), Ytvattentransport, biofilm, mättad zon

Enskilda avlopp

Husdjur, vilda djur,
sällskapsdjur, fåglar
a
b

Ytvattentransport ger en mikrobiell reduktion, även om detta inte är en barriär i samma bemärkelse som övriga.
Här antas att patogenkällan finns i ytvattentäkten. Se kolumnen naturlig infiltration för det förhållandet att patogenkällan ligger inom grundvattentäkten.

Oavsett typ av grundvattenbildning finns flera naturliga påverkansfaktorer
som bidrar till den mikrobiella avskiljningen. En omfattande genomgång
1

Begreppet mikrobiologisk barriär används här i generell bemärkelse och är inte liktydigt med mikrobiologisk säkerhetsbarriär enligt definitionen i Livsmedelsverkets vägledning till dricksvattenföreskrifterna.

23

av dessa har gjorts av Engblom och Lundh (2006), där de olika påverkansfaktorerna indelades i kategorierna (1) egenskaper hos mikroorganismen,
(2) egenskaper hos vattnet, (3) egenskaper hos marken och infiltrationsmaterialet, samt (4) anläggningens utformning och drift. Påverkansfaktorer kan även indelas på andra sätt. I en lärobok om hälsobaserat skydd av
grundvattentäkter utgiven av WHO (2006) används kategorierna naturliga
påverkansfaktorer respektive driftrelaterade påverkansfaktorer. I denna bok
redogör Pedley et al. (2006) för de mekanismer som påverkar transport och
sorption av mikroorganismer i omättad och mättad zon.

4.1

Naturliga påverkansfaktorer

En sammanställning över de huvudsakliga faktorerna och deras påverkan
på överlevnad och spridning (migrering) av virus och bakterier i mark ges i
Tabell 4-2. Överlevnaden i grundvatten, eller förändringen av halt över tid
(inaktivering), beskrivs vanligtvis som en enkel exponentiell funktion enligt
ekvation 1:
Ct = C0e –μ ·t					(1)
l

där Ct är halten efter tiden t ,C0 är initialhalten och μl är inaktiveringskoefficienten. Temperatur är troligen den viktigaste faktorn som påverkar överlevnaden av bakterier och virus i miljön, men hur temperaturen påverkar
spridningen av bakterier och virus är i hög grad okänt. Därutöver finns ett
stort antal faktorer som påverkar såväl överlevnad som spridning, såsom
mikrobiell aktivitet, fukthalt, pH, jordegenskaper osv. Tabell 4-2 visar något
av komplexiteten i olika faktorers betydelse för överlevnad och spridning.
För flera faktorer saknas definitiva och generella samband, vilket försvårar
inför modellering och tillämpningar där man önskar bedöma smittspridningsrisker.
En annan genomgång och sammanställning av studier som beskriver
överlevnad och inaktivering av mikroorganismer i grundvatten gjordes av
John och Rose (2005). Inaktiveringen av kolifager, poliovirus, echovirus,
koliforma bakterier, E. coli enterokocker och Salmonella spp. rapporterades
vara likartad, i intervallet 0,07–0,1 log/dygn. För Heptatit A virus, Coxsackievirus och för bakteriofagen PRD-1 var inaktiveringen något lägre:
0,02–0,04 log/dygn. Man konstaterade att inaktiveringen av koliforma bakterier inte var lika temperaturberoende som för virus, troligen på grund av
att koliforma bakterier såväl kan avdödas som tillväxa i grundvattnet. Detta
bekräftar den av WHO framställda uppfattningen, att fynd av koliforma
bakterier inte ska tas som en tillförlitlig indikation på förekomst av fekalt
material (WHO 2011a).
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Tabell 4-2

Olika huvudfaktorers påverkan på överlevnad och spridning av virus och bakterier i mark. Översatt och
bearbetad från Pedley et al. (2006).
Virus

Bakterier

Faktor

Påverkan på överlevnad

Påverkan på spridning

Påverkan på överlevnad

Påverkan på spridning

Temperatur

Överlevnaden är högre
vid låg temperatur

I hög grad okänd

Överlevnaden är högre
vid låg temperatur

Okänd

Mikrobiell aktivitet

Varierar, vissa virus
inaktiveras snabbare i
närvaro av andra mikroorganismer

Okänd

Närvaron av naturliga
mikroorganismer förefaller öka inaktiveringen

Okänd

Fukthalt

De flesta överlever
längre i fuktiga jordar
och mättade förhållanden

Ökar vanligen under
mättade förhållanden

De flesta överlever
längre i fuktiga jordar
än i torra jordar

Ökar vanligen under
mättade förhållanden

pH

De flesta är stabila över
pH i intervallet 3 till
9, troligen längst vid
neutralt pH

Lågt pH ökar typiskt
sorptionen av virus till
jord, högt pH ger ökad
transport

De flesta överlever
längst vid neutralt pH

Lågt pH ökar adsorptionen till jord och till
akvifer-materialet

Salt, typer och halter

Vissa katjoner kan förlänga överlevanden av
vissa virus

Ökande jonstyrka i
omgivande medium ger
ökad sorption

Okänd

Ökande jonstyrka i
omgivande medium ger
ökad sorption

Förening med jordpartiklar

Förening med jordparVirus som interagerar
tiklar ökar överlevnaden, med jordpartiklar brommen för vissa mineraler
sas upp
kan en inaktivering ske

Adsorption till fasta
jordpartiklar reducerar
inaktiveringen

Bakterier som interagerar med jordpartiklar
bromsas upp

Jordegenskaper

Troligen relaterat till
graden av sorption

Större spridning i grovkorniga jordar. Jordpartiklar med laddade ytor,
såsom lera, kan ge en
sorption

Troligen relaterat till
graden av adsorption

Större spridning i grovkorniga jordar. Jordpartiklar med laddade ytor,
såsom lera, kan ge en
sorption

Typ av mikroorganism

Olika virustyper är olika
känsliga för fysikaliska,
kemiska och biologiska
faktorer

Sorption till jord är
relaterat till fysikaliskkemiska skillnader,
exempelvis ytstruktur

Olika bakteriearter
är olika känsliga för
fysikaliska, kemiska och
biologiska faktorer

Vissa arter är mer
kapabla att binda till
ytor, variationer kan
också förekomma
mellan stammar inom
samma art

Organiskt material

Kan förlänga överlevnaden genom att tävla om
att binda till gränsytor
luft-vatten

Löst organiskt material
tävlar med virus för
adsorption till jordpartiklar, vilket kan öka
spridningen

Organiskt material kan
vara en näringskälla för
bakterier, ge tillväxt och
därmed högre överlevnad

Organiskt material kan
påverka fasta ytor och
främja adsorption

Hydrauliska förhållanden

Okänd

Spridning ökar vid
högre hydraulisk belastning och flödeshastigheter

Okänd

Spridning ökar vid
högre hydraulisk belastning och flödeshastigheter

4.2

Driftrelaterade påverkansfaktorer

Några faktorer som påverkar den mikrobiologiska reduktionen har att
göra med själva anläggningsdriften. Engblom och Lundh (2006) nämner
uppehållstid, transportsträcka, grundvattenhastighet och vattenmättnadsgrad. Hydrauliska förhållanden kan ha stor påverkan vid konstgjord grundvattenbildning med bassänginfiltration, där ökad hydraulisk belastning och
flödeshastigheter ökar spridningen genom kortare uppehållstid i omättad
och mättad grundvattenzon och därmed ger en sämre mikrobiell reduktion
(Tabell 4-2). Med hydraulisk belastning avses den mängd infiltrationsvatten som fördelas på bassängytorna per tidsenhet (enheten är m3/m2/d, dvs.
m/d). För anläggningar i Sverige har den hydrauliska belastningen uppgetts vara i storleksordningen 1–3 m/d, men det finns enstaka anläggningar
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där grusåsen slukar betydligt större vattenmängder (Sundlöf & Kronqvist
1992).
Transportsträckan mellan infiltration och uttag avgör storleken på den
mikrobiologiska barriären som omättad respektive mättad zon utgör.
Avståndet mellan exempelvis infiltrationspunkt (där patogenerna från en
avloppsanläggning når omättad zon) och uttagsbrunnarna blir därmed en
betydelsefull faktor för avskiljningen av patogener. Effektiviteten tenderar
dock att avta med avstånd och tid från källan. Hög hydraulisk belastning
liksom stor naturlig hydraulisk gradient ger (allt annat lika) högre flödeshastigheter för grundvattnet, ökar genomströmningen av vatten i större porer
vilket i sin tur minskar kontakttiden mellan mikroorganismer och materialet. För en fördjupad beskrivning av dessa och andra faktorer hänvisas till
Engblom och Lundh (2006), se även Tilly et al. (1999).
Rensning av infiltrationsbassänger kan medföra en temporärt försämrad
reduktion av patogener. Om där finns en biofilm kan denna utgöra en viss
barriär mot mikrobiologisk transport. Den bortrensade filtersanden måste
antingen ersättas med ny filtersand, eller tvättas och läggas tillbaka (Hansson 2000). Flera studier har visat att det är i det översta marklagret som den
största delen av mikrobiell reduktion sker, till följd av en stor påverkan av
naturliga mikroorganismer i biozonen (Engblom & Lundh 2006).

4.3

Barriärbeskrivning genom
kolonn- och fältförsök

De två vanligaste metoderna för att i praktisk skala studera patogenavskiljningen i grundvattentäkter är kolonnförsök och fältförsök. I en granskningsartikel av Schijven och Hassanizadeh (2000) diskuterades de olika
aspekterna med att utgå från kolonnförsök, batchförsök och fältförsök för
att bestämma mikrobiell reduktion i akviferen. Extrapolering från kolonnförsök leder till en överskattning av reduktionen och därmed en underskattning av risken, men inte heller fältförsök kan extrapoleras utan problem.
Nedan beskrivs även hur analytiska modeller (avsnitt 4.4) och numeriska
modeller (avsnitt 4.5) kan nyttjas för att beräkna mikrobiell reduktion.
4.3.1

Kolonnförsök

Kolonnförsök innebär att material fylls i en kolonn och att ett vatten innehållande höga halter av en spårorganism tillsätts i ena änden av denna kolonn.
Baserat på ingående halt och upprepade mätningar av utgående halt vid olika
tidpunkter av tillsatt spårorganism kan avskiljningen i form av log-reduktion
beräknas. Ett stort antal kolonnförsök har rapporterats i litteraturen, och
Tufenkji (2007) sammanställer försök från 1980-talet och framåt. Fördelen
med kolonnen är att man kan studera olika påverkansfaktorer på ett kontrollerat sätt. Faktorer som studerats i relation till mikroorganismerna är makromolekyler på cellytan, mikroorganismers rörlighet (motilitet), cellstorlek och
form, typ av organism och tillväxtfas. Faktorer som studerats i relation till
materialet är kornstorlek och form, transporthastighet, ytladdning, jonstyrka
och dess sammansättning samt cellkoncentration.
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Bakteriofager är en vanlig spårorganism för att i dessa sammanhang
beskriva hur virus uppför sig, men även bakterier har studerats. Kolonnförsök har bland annat genomförts i Göteborg där log-reduktionen av indikatorbakterier och bakteriofagerna MS2 och øx174 bestämdes i omättad och
mättad zon i ett SVU-projekt (Lundh et al. 2006). Syftet med det projektet
var att studera konstgjord grundvattenbildning med bassänginfiltration, där
förutom mikroorganismer även reduktionen av naturligt organiskt material
(NOM) studerades samt huruvida järnoxidtäkt olivinsand förstärkte reduktionen. Fem kolonner som vardera innehöll 5,4 m långa kolonner med sand
från Gråbo ingick i försöket som omfattade olika uppehållstider. Fyra meter
omättad zon gav en reduktion av 3 log-enheter men kunde bli högre med
olivinsand. Resultaten från dessa kolonnförsök användes för att ta fram kalibreringsparametrar till en numerisk grundvattenmodell (MIKE SHE) för
Kungälvs grundvattenverk i Dösebacka (Zagerholm et al. 2007), se vidare
avsnitt 4.5.
Ett alternativ som kan vara enklare att genomföra än kolonnförsök är
batch-försök; satsvisa försök som likt kolonnförsök kan genomföras i liten
skala på laboratorium. I en studie av Sadeghi et al. (2013) jämfördes sorptionen av bakteriofager vid olika uppställningar av batch-försök. En viktig
slutsats var att batch-försök dock kan vara lika komplexa att genomföra
som kolonn-försök och att det därför inte är någon fördel att välja det ena
framför det andra.
4.3.2

Fältförsök

Vid fältförsök genomförs en tillsättning och ett uttag av ett spårämne eller
en spårorganism i syfte att bestämma log-reduktionen över en viss transportsträcka. Här modifieras inte förhållandena så som vid kolonnförsök, utan
naturliga förhållanden råder vilket gör resultaten direkt jämförbara med de
naturliga förhållandena vid en grundvattentäkt med liknande förhållanden. Nackdelen är att det vid fältförsök inte ges möjlighet att upprätthålla
kontrollerade betingelser, även om vissa faktorer såsom pumphastighet och
tillsättningshastighet kan regleras. Detta gör att resultaten från fältförsöken
med nödvändighet blir tämligen platsspecifika.
Ett stort antal fältförsök har genomförts under senare år under olika
driftsförhållanden; flest försök har genomförts i mättad zon. I litteraturgenomgången av Engblom och Lundh (2006) sammanställs data från fältstudier från olika länder som utförts under naturliga förhållanden. Fyra av
studierna var utförda vid bassänginfiltration, en vid inducerad infiltration
och en vid djupinfiltration. Tre av studierna var utförda i Nederländerna,
vid anläggningarna Castricum (bassänginfiltration), Remmerden (inducerad infiltration) och Someren (djupinfiltration). För dessa tre akvifärer
har grundvattenhastigheten rapporterats till ca 1–3 m/dag och materialet
angivits vara fin sand med stråk av lera och silt. En studie genomförd i
Kokemäenjoki i Finland i en långsam artificiell akvifer ingick också i jämförelsen (Niemi et al. 2004). I den studien studerades avskiljningen av bakteriofager dels i en 5 m kolonn (omättad zon), dels genom att med plast
isolera en sandbädd av storleken 2 x 2 x 18 meter (mättad zon). Älvsvatten
pumpades med flödet 50 l/h till sandkolonnen med tillsats av bakteriofagen
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MS2 under en veckas tid, följt av provtagning under två månader. Slutligen ingick en studie utförd i Erskine, Missoula USA och en studie utförd i
Burnham, Nya Zeeland med akvifermaterialet grövre sten och grus och med
en hastighet av över 25 m/dag.
I en granskningsartikel redovisar Pang (2009) en omfattande databas
över mikrobiell reduktion uppmätt genom fältförsök och stora intakta jordkolonner. Här användes ett förenklat angreppssätt för att kunna jämföra
log-reduktion mellan olika jordmaterial. Antaganden var att mikrobiell
avskiljning i både mättad och omättad zon är en irreversibel första gradens
process, att mikrobiell transport sker under ”steady state” och huvudsakligen sker längs en en-dimensionell transportväg genom advektion och där
dispersionen kan försummas. Log-reduktionen (log10) beräknades som
kvoten mellan utgående halt och tillsatt halt över hela mätsträckan, baserat
på tre olika metoder: jämförelse mot maxhalt, massbalans och kurvpassning. Metodvalet styrs av tillgången till data, vilken är antingen av typen
halt och lokalisering, eller halt och tid. Vidare kräver två av metoderna data
med genombrottskurvor, och under hänvisning till tidigare studier hävdar
Pang (2009) att den enkla metoden med jämförelse mot maxhalt duger väl
där genombrottskurvor saknas, vilket ofta är fallet i de studier som redovisas
i litteraturen.
Pang (2009) redovisar en sammanställning av log-reduktion per meter
från ett stort antal studier inom kategorierna jordmån, omättad zon samt
mättad zon. Ett urval av dessa studier har bedömts relevanta för svenska
förhållanden (se tabeller2 i Bilaga 1) och från dessa studier finns information som kan vara vägledande inför val av antaganden i en QMRA. För de
studier i jordmånen som bedömts relevanta för svenska förhållanden anges
följande parametrar (se Tabell B1-1 i Bilaga 1): jordsammansättning, spridningskälla, flödeshastigheten Q (mm/h), pH, innehåll av lera (%) respektive organiskt material (%), mikroorganism samt log-reduktion per meter
(medel, min och max). Studier som genomförts i jordarter som inte finns
representerade i Sverige eller där gödsel i olika former varit föroreningskällan har sorterats bort. Även resultat som mycket kraftigt avviker från andra
studier har uteslutits.
För de studier i omättad zon som bedömts relevanta för svenska förhållanden anges följande parametrar (Tabell B1-2): Jordarter i omättad zon,
notering om var försöket gjorts och uppgifter om kornstorlek och porositet,
föroreningskälla, mäktighet (m), flödeshastigheten Q (m/dygn), mikroorganism samt log-reduktion per meter (medel, min och max). Mättad zon
har med god marginal studerats mycket mer än omättad zon och övriga
naturliga barriärer, och Pang (2009) redovisar både studier i sand, grus och
sprickigt berg. Med tanke på de många försöksförhållanden som studerats
på olika håll i världen är mer troligt att det för mättad zon finns studier
som ligger nära förhållandena i grundvattentäkter i Sverige än vad det gäller
studier på omättad zon. I Tabell B1-3 listas studier som bedöms relevanta
för svenska förhållanden avseende jordarter i mättad zon. Se även notering
om var försöket gjorts och uppgifter om kornstorlek och porositet, förore-

2

Att tabellerna finns i bilagor anges med beteckningen B framför tabellnumret.
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ningskälla alternativt spårorganism, porvattenhastigheten (m/d), horisontell transportsträcka (m), mikroorganism samt log-reduktion/meter.
En värdefull kompletterande sammanställning av log-reduktion per
meter i mättad zon utifrån olika fältstudier ges även i rapporten av Engblom
och Lundh (2006). Från figurer i rapporten kan reduktionen avläsas som en
funktion dels av det horisontella transportavståndet i akvifärer med snabb
respektive långsam grundvattentransport, dels av uppehållstiden. Det konstaterades en stor variation när alla akviferer betraktades sammantaget. Vid
transportavståndet 20 m ligger reduktionen i intervallet ca 3–8 log-enheter
och vid 40 m mellan ca 4–8 log-enheter. I rapporten anges även reduktions-faktorer, dvs. log-reduktion/m vid olika transportavstånd. I Bilaga B
i rapporten av Engblom och Lundh (2006) redovisas dessutom reduktionsfaktor för olika avstånd, baserat på respektive studie. En tydlig iakttagelse är
att reduktionen inte är linjär med transportavståndet; efter ca 5 m är reduktionen mellan ca 0,3–0,9 log/m men efter ca 30 m bara 0,1–0,3 log /m.
Att sorptionseffektiviteten kan variera med avståndet och i vissa fall tydligt
minska är något som diskuteras av Schijven & Hassanizadeh (2000). För
virus kan såväl inbindningen till partikulärt material som heterogeniteten
bland viruspartiklarna påverka, och som en följd av detta kan sorptionseffektiviteten minska som en funktion av avståndet.
I syfte att bedöma virusreduktion i mättad zon vid inducerad infiltration genomfördes fältförsök i ett område längs Nidelva utanför Trondheim.
Spårningsförsök genomfördes med klorid och därefter med bakteriofagen
MS2 med rör placerade längs det naturliga grundvattenflödet. Såväl klorid
som MS2 detekterades i brunnar på avstånden 4 m och 40 m från tillsättningsröret. En reduktion av 7 log-enheter uppmättes efter 40 meters grundvattentransport och den snabbare haltminskningen för virus jämfört med
klorid indikerar att reduktionen av bakteriofager kan hänföras till sorption.
Omkring 4 logs reduktion hänfördes till sorption i jord (Kvitsand et al.
2010). Kompletterande fältförsök genomfördes inom EU-projektet ”Virus i
vatten – Skandinavisk kunskapsbank” (VISK) där reduktionen av somatiska
kolifager och F-specifika bakteriofager (MS2 är exempel på en sådan) uppmättes mellan sjö och uttagsbrunn respektive mellan älv och uttagsbrunn
1 och 2. För dessa tre fall beräknades log-reduktionen till 1,8; 0,5 samt 0,7
log/m för somatiska kolifager samt till 1,0, 0,1 och 0,1 för F-specifika bakteriofager (Kvitsand 2013; Kvitsand et al. 2015).

4.4

Barriärbeskrivning genom analytiska modeller

Mikrobiologiska barriärer har även bedömts med analytiska lösningar på de
matematiska ekvationer som beskriver transport i grundvattenzonen. Mikroorganismer betraktas då vanligen som kolloidala partiklar som är dynamiskt inerta; de påverkar inte grundvattenflödet. Analytiska modeller baserade på kolloidfiltreringsteorin har presenterats för att beskriva transport
och reduktion av både virus (Yates et al. 1987), bakterier (Harvey & Garabedian 1991) och protozoer (Harter et al. 2000). Den konceptuella beskrivningen av kolloidfiltreringsteorin med tillhörande ekvationer har redovisats
av bland annat Yao et al. (1971). En genomgång av olika angreppssätt för
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modellering av virustransport i mättad zon gjordes av Schijven och Hassanizadeh (2000). Transport i omättad zon är mer komplex, då omättat poröst
material innebär tre olika faser – fast material, vatten och luft. Detta gör det
avsevärt svårare att sätta upp analytiska modeller (Sim & Chrysikopoulos
1999), men även för omättad zon har det gjorts modeller för bland annat
virus (Faulkner et al. 2003).
Mättad zon är avsevärt lättare att definiera än omättad zon, eftersom luftfasen inte finns med. Ett exempel på en analytisk modell för att beräkna
virusreduktion vid transport i mättad zon presenterades av Schijven et al.
(2006), där stokastisk simulering tillämpats för hänsyn till variation och
osäkerhet. Modellen bygger på kolloidfiltreringsteorin och dess konceptuella modell för filtrering av vatten och avloppsvatten (Yao et al. 1971). Den
är framtagen med fokus på relativt homogena och genomsläppliga jordarter
och i originalpublikationen tillämpades den för beräkning av säkerhetsavstånd mellan läckande avloppsledning och ytliga öppna akviferer i Nederländerna.
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I en senare artikel vidareutvecklar samma författare angreppsättet till att även omfatta den reduktion som den
vertikala transporten genom olika jordlager
30 åstadkommer. Baserat på ett antal numeriska modeller föreslås en
empirisk formel för att beräkna säkerhetsavstånd för att uppnå acceptabel risk (Schijven et al. 2010).
Virusreduktionen beskrivs enligt denna formel som en funktion av en hastighetskoefficient som tar hänsyn till
sorption och inaktivering, pumphastighet, akviferens mäktighet, djup till brunnsfilter och akviferens anisotropi
och halt vid föroreningskällan. Även denna formel är avsedd för relativt homogena sandiga akviferer, där

kyler och partiklar) av en föroreningsplym rör sig olika fort i mättad zon,
finns inte medtagen i modellen. Dispersionen kan vara begränsad för vissa
homogena jordar och i omättad zon men betydande för heterogena akviferer (Pang 2009).
I en senare artikel vidareutvecklar samma författare angreppsättet till att
även omfatta den reduktion som den vertikala transporten genom olika
jordlager åstadkommer. Baserat på ett antal numeriska modeller föreslås en
empirisk formel för att beräkna säkerhetsavstånd för att uppnå acceptabel
risk (Schijven et al. 2010). Virusreduktionen beskrivs enligt denna formel
som en funktion av en hastighetskoefficient som tar hänsyn till sorption
och inaktivering, pumphastighet, akviferens mäktighet, djup till brunnsfilter och akviferens anisotropi och halt vid föroreningskällan. Även denna
formel är avsedd för relativt homogena sandiga akviferer, där dispersionen
inte har någon större betydelse, och är inte lämpad för heterogena material såsom kalksten eller sprickigt berg. Däremot tar ekvationen hänsyn till
skiktningen i akviferen.
Kolloidfiltreringsteorins tillämpning för att beräkna patogenreduktion
i mättad zon har ifrågasatts av olika författare. Tufenkji (2007) presenterar en genomgång av traditionella modelleringsmetoder för att prediktera
spridning och reduktion av mikroorganismer i mättad zon/poröst medium.
Följande invändningar mot kolloidfiltreringsteorin och klassiska modeller
framförs och diskuteras i artikeln:
• Antagandet att sorptionen skulle vara i jämvikt är tveksamt;
• Kolloidfiltreringsteorin är inte giltig under ogynnsamma (repulsiva) förhållanden;
• Bestämningen av sorptionseffektivitet är komplex och osäker;
• Påverkan av mikroorganismers ytegenskaper är i hög grad okänd;
• Fysisk blockering kan vara relevant för större mikroorganismer.
Att använda ekvation 2 för att beräkna log-reduktion är alltså förknippat
med begränsningar eftersom den förutsätter ideala förhållanden vilket sällan eller aldrig är fallet. Ekvationen lämpar sig bäst för homogena sandiga
material; i silt och moränmaterial kan den fysiska blockeringen potentiellt vara omfattande. För morän kan samtidigt transportvägarna bli mycket
snabba (preferential flow) i det fall det förekommer porer i grövre material. Allmänna grundvattentäkter i Sverige är dock i allmänhet lokaliserade
i sandiga/grusiga material där dispersionen vanligtvis inte är lika stor som i
många andra material. De flesta svenska grundvattentäkter finns i åsar som
ofta har relativt uniform kornstorleksfördelning där ekvation 2 är tillämpbar, vilket motiverar att denna ekvation används i QMRA-verktyg.
Som en vidareutveckling av kolloidfiltreringsteorin använder de svenska
forskarna Molin och Cvetkovic (2010) LaSAR-metodik (Lagrangian stochastic advection-reaction) för att utveckla ett modellverktyg för patogenreduktion i mättad zon där den hydrauliska konduktiviteten antas variera
(heterogen akvifer). Artikeln mynnar ut i analytiska ekvationer som kan
användas för QMRA, vilket görs i en angränsande artikel (Molin et al.
2010). I angreppsättet antas en punktkälla med patogentillsättning som
varierar över tid. En begränsning för tillämpningen av detta modellverktyg är dock att det krävs flera parametrar som normalt inte finns att tillgå
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eller är svårbestämbara för svenska grundvattentäkter. Verktyget tillämpas i
en fallstudie av en ovanligt väldefinierad akvifer på Cape Cod i USA, där
behövliga parametrar är kända.

4.5

Barriärbeskrivning genom numeriska modeller

Som redan nämnts är det matematiskt betydligt mer komplicerat att beskriva
flödestransport i omättad än i mättad zon. Detta avspeglas i litteratursökningen för numeriska modeller, som gav betydligt fler exempel på modellutveckling och tillämpning för den mättade zonen jämfört med omättad
zon. Zagerholm et al. (2007) visar exempel på numerisk modellering för
både omättad och mättad zon med beräkningsprogrammet MIKE SHE,
där parametervärden bestämts i föregående kolonnförsök. Modellering til�lämpades för Kungälvs grundvattentäkt Dösebacka för att beräkna den kvalitetsmässiga förbättringen mellan infiltrationsbassänger och uttagspunkt.
Utförda modellberäkningar för kolonnförsök och för fullskaleanläggning
visade på betydelsen av lång uppehållstid i såväl omättad som mättad zon
för att nå stabil vattenkvalitet under året som helhet.
En metodik för numerisk simulering av patogentransport i en heterogen
mättad akvifer beskrivs av Cvetkovic och Molin (2012). Metodiken bygger
vidare på de två ovannämnda arbetena från 2010 och numerisk modellering
kombineras här med analytiska modeller för beräkning av infektionsrisk.
Genom denna metodik utvärderas bland annat effekten av att fastläggning/
sorption och lösgörning kan variera spatialt. Resultaten visar att sorptionshastigheten (attachment rate) påverkar infektionsrisken olika mycket, beroende på om flödet genom akviferen antas ske radiellt eller uniformt. Ett
annat exempel på numerisk modellering i mättad zon ges av Derx et al.
(2013). För att beräkna virusreduktionen vid inducerad infiltration kopplas
en tredimensionell grundvattenmodell ihop med en endimensionell ytvattenmodell. Detta tillämpas på inducerad infiltration genom grovt grus, fint
grus samt finsandigt grus. Författarna använder resultat från fältförsök för
att definiera modellens parametrar. Resultaten visar att virusreduktionen
försämras 2 till 4 log-enheter om vattendragets nivå höjer sig 1 till 5 m,
något som skulle kunna ske oftare i framtiden till följd av klimatförändringar.
Bradford och Toride (2007) utvecklade en stokastisk modell för transport
och sorption av kolloider som baseras på advektion-dispersionsekvationen
med första ordningens kinetik för sorption. Programvaran CXTFIT (kopplas till Excel och kan laddas ner fritt) används för att modellera transport i
mättad zon. Numerisk modellering av virus i mättad zon presenteras även
av Bhattacharjee et al. (2002). Här används en två-dimensionell numerisk
metod som baseras på advektions-dispersionsekvationen. Resultaten indikerar att vissa flödesvägar (preferential flow paths) har stor betydelse för
transporten av virus i grundvatten, och därmed för reduktionen exempelvis
mellan en utsläppskälla och en dricksvattenbrunn.
Det finns relativt få exempel på numerisk modellering i omättad zon.
Zhang et al. (2012) modellerar virustransport numeriskt i omättad zon i
syfte att simulera dränerande förhållanden och bättre förstå sorptionen och
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lösgörandet av virus. Tre modelleringsansatser demonstreras, utgående från
en tidigare publicerad modell (Cheng & Saiers 2009) och från modifieringar
av denna. Exempel på transport för valda typområden hämtades från tidigare publicerade artiklar (Zhang et al. 2012). Mest lovande resultat erhölls
för den modell som explicit beskriver adsorption till gränssnittet mellan
luft och vatten och som förutsätter jämviktsförhållanden i adsorptionen till
tillgänglig area för detta gränssnitt. Modellansatserna får anses vara relativt
avancerade och krävande, bland annat vad gäller indata för beräkning av
flödestransporten.
En genomgång av numeriska verktyg för modellering av kolloidtransport
i omättad zon görs av Flury och Qiu (2008). De konstaterar att de flesta
beräkningsprogram saknar möjligheten att simulera kolloidtransport vilket kan leda till en underskattning vid bedömning av patogentransport.
Genomgången visar att de flesta försök som gjorts på kolloidtransport är
teoretiska och att numeriska modellverktyg (åtminstone fram till år 2008)
endast testats på kolonnförsök. Samtliga program som gås igenom får
betecknas som relativt avancerade, och genomgången visar generellt på en
brist på fältförsök i omättad zon.
Denna litteraturöversikt har inte haft för avsikt att vara heltäckande,
dock kan följande allmänna slutsats göras: De modeller som fysikaliskt sett
ger den mest kvalificerade beskrivningen av verkliga förhållanden är också
de modeller som har flest parametrar att definiera. I syfte att ge ett stöd för
mikrobiologisk riskbedömning blir det därför en avvägning mellan att hitta
en modell som någorlunda väl kan beskriva transporten av patogener och
som det på ett rimligt sätt går att få fram indata till för svenska grundvattentäkter.
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5

Beräkningsmoduler för
mikrobiologisk riskbedömning

Kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) omfattar fyra huvuddelar som är generella och som därför bör ingå i en modellansats:
• Faroidentifiering,
• Exponeringsbedömning,
• Dos-respons bedömning, samt
• Riskkarakterisering.
I QMRA-verktyget för ytvattenverk har dessa huvuddelar beskrivits något
annorlunda och utökat, men principen är densamma (Abrahamsson et
al. 2009): Val av referenspatogener, Karakterisering av råvatten, Definiera
reningsprocessen, Dos-respons med beräkning av årlig risk, samt Karakterisering av risk. I detta projekt har en första version av ett QMRA-verktyg för
grundvattentäkter utvecklats i form av beräkningsmoduler för mikrobiella
barriärer i olika typer av grundvattentäkter. Eftersom flera av de faktorer
som påverkar risken är generella för dricksvattenproduktion från yt- respektive grundvattentäkter har vi utgått från det befintliga QMRA-verktyget
för ytvattenverk. Skillnaderna mellan yt- och grundvattentäkter avser delvis
faroidentifiering men framförallt exponeringsbedömningen där mikrobiell
reduktion i jordmån, omättad zon och mättad zon behöver bedömas.
De nya beräkningsmodulerna, som likt QMRA-verktyget för ytvattenverk är programmerade i mjukvaran Analytica® (Lumina Decision Systems,
USA), är avsedda att ingå i en vidareutveckling av detta QMRA-verktyg.
Språket är för närvarande engelska, eftersom beräkningsmodulerna framtagits i diskussion med ett par internationella experter inom QMRA. Det
ska understrykas att modulernas utseende kan komma att justeras framöver, i takt med vidareutvecklingen av QMRA-verktyget som helhet. Nedan
beskrivs de nyutvecklade modulerna i dess nuvarande utseende och funktionalitet. I avsnitt 6 och 7 beskrivs sedan hur mikrobiologisk riskbedömning
genomförts i tre fallstudier med val av antaganden relaterade till faroidentifiering, exponeringsbedömning, dos-respons bedömning, samt riskkarakterisering.

5.1

Reduktion i jordmånen

En beräkningsmodul benämnd Soil barrier har upprättats för att definiera
reduktionen genom jordmånen, alltså den översta delen i marken där det
ursprungliga materialets sammansättning och egenskaper förändrats genom
påverkan av markprocesserna. Här har reduktionsvärden från fältstudier av
relevans för svenska jordmåner använts, utgående från sammanställningen
av Pang (2009); se Tabell B1-1. Värden för log-reduktion per meter anges i
modulen med punktvärden eller sannolikhetsfördelning och omfattar resultat från fältförsök under olika förhållanden. Som framgår av Tabell B1-1
har studierna fokuserat på indikatorbakterier (fekala koliformer vilket unge34

fär motsvarar E. coli, samt fekala streptokocker vilket motsvarar intestinala
enterokocker); endast en studie är angiven för ett indikatorvirus (bakteriofagen f2).
Befintligt utseende av modulen för beräkning av log-reduktion i jordzonen illustreras i Figur 5-1. Här antas att transport enbart sker vertikalt.
Längst upp i modulfönstret ska därför jordmånens vertikala djup anges.
Därunder finns möjligheten att ange lokala avskiljningsvärden eller välja
litteraturvärden om lokala data inte finns att tillgå. Litteraturvärdena, som
alltså härrör från fältförsök genomförda i olika jordarter och vid olika försöksförhållanden, väljs från en rullgardinsmeny för bakterier (loamy sand,
sandy loam, silty sands and gravel, sily clay och clay), för virus utgående från
försök med bakteriofager (fine-very fine sand, medium sand, loamy sand,
silty sand) och för protozoer (loamy sand). Begreppet loam (loamy) avser
en jordart bestående av 20 % lera, 40 % silt och 40 % sand. För protozoer
har använts en studie av transport av C. parvum i åkerjord, där reduktionen
studerades i små kolonner på en sträcka av 20 cm (Petersen et al. 2012).
Jämte denna studie kan antagandet göras i modulen att protozoer reduceras
i samma omfattning som bakterier, och då använts samma värde för logreduktion som i den valda studien för bakterier.

Figur 5-1

5.2

Modulfönster för beräkning av log-reduktion i jordmån (soil zone).

Reduktion i omättad zon

Omättad zon omfattar skiktet under jordmånen ner till grundvattnet.
Reduktionen av patogener i omättad zon är ett komplext förlopp som
påverkas av interaktionen mellan patogenerna, jordpartiklarna, luft och vat35

ten. Till följd av det komplexa förloppet finns få eller inga lättanvändbara
analytiska modeller för att beskriva reduktionen. Därför får uppgifter om
reduktionen av bakterier, virus och protozoer i omättad zon hämtas från
kolonnförsök eller fältförsök.
Omättad zon förekommer inte vid alla typer av grundvattentäkter (Tabell
4-1) och mäktigheten på den omättade zonen varierar med grundvattennivåns säsongsvariationer. Utsläppspunktens lokalisering relativt markytan
avgör hur stor del av den omättade zonen som bidrar till mikrobiell reduktion. För naturlig infiltration och bassänginfiltration förekommer som regel
en omättad zon, men det kan för alla grundvattenmagasin där vattenuttag
sker finnas enskilda avlopp eller läckande spillvattenledningar med utsläpp
direkt till mättad zon.
I modulfönstret (Reduction in unsaturated zone, Figur 5-2) ska inledningsvis storleken på omättad zon i vertikalled anges i form av en Triangelfördelning (minsta, troligaste och största värde). Modulen för beräkning
av log-reduktion i omättad zon följer upplägget av modulen för jordmånen.
Saknas lokala data för avskiljningen väljs olika försöksförhållanden från litteraturen (Pang 2009) för bakterier (very fine dune sands, sand, coarse gravel), virus (sand, coarse sand and fine gravel, sandy gravel, coarse sand with
clay lenses); se Tabell B1-2. Då det för protozoer i nuläget påträffas enbart
en studie som beskriver reduktion i omättad zon (Petersen et al. 2012),
finns möjligheten att för protozoer välja samma reduktionsvärde som för
bakterier.

Figur 5-2.

Modulfönster för beräkning av log-reduktion i omättad zon (unsaturated zone).
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5.3

Reduktion i mättad zon

Mättad zon omfattar grundvattenzonen; den delen av jordlagren ner till
berget där alla porer är helt vattenfyllda. Reduktionen av patogener i mättad zon är lättare att mäta genom fältstudier jämfört med omättad zon och
beror på transporten i två faser: vatten och fast material i form av jordpartiklar. Här finns även analytiska modeller att utgå ifrån för att beräkna
reduktionen utifrån lokala geologiska och hydrogeologiska faktorer. Mot
denna bakgrund har två moduler upprättats för beräkning av log-reduktion
i mättad zon; dels en modul baserat på fältmätningar (Figur 5-3) och dels
en modul baserat på en analytisk modell för virustransport (Figur 5-4). Som
analytisk modell har använts den modell för virustransport som presenterades av Schijven et al. (2006) och som beskrivits ovan (ekvation 2; se detaljer
i Bilaga 2).

Figur 5-3

Modulfönster för beräkning av log-reduktion i mättad zon (saturated zone) baserat på fältmätningar.

Modulen för beräkning av log-reduktion i mättad zon utifrån fältmätningar
följer upplägget av modulen för jordmån och omättad zon. I modulfönstret
för beräkning av log-reduktion i mättad zon (saturated zone) utifrån fältmätningar (Figur 5-3) ska överst det horisontella avståndet mellan källan
och uttagsbrunnen anges. Källan i detta fall kan vara en infiltrationsbassäng
eller en infiltrationsanläggning för ett enskilt avlopp (patogennivåerna och
den totala risken tas hänsyn till i föregående steg i QMRA-verktyget; i faroidentifieringen respektive i riskkarakteriseringen). Härunder anges antingen
lokala data, alternativt väljs försöksförhållanden från litteraturen. Här behöver det först avgöras om akviferen domineras av sand (sand aquifers), grus
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(gravel aquifers) eller sprickigt berg (fractured rocks). För dominerande
akvifer-typ väljs sedan försöksförhållanden från studier på bakterier, virus
respektive protozoer. För den sistnämnda patogenkategorin finns enbart
en studie att välja på (sand och fint grus), dock med alternativet att välja
samma reduktionsvärden som för bakterier.
Modulfönstret för beräkning av log-reduktion i mättad zon (saturated
zone), baserat på en transportmodell för virus, illustreras i Figur 5-4. I
enlighet med modellbeskrivningen av Schijven et al. (2006) anges överst i
modulfönstret generella modellparametrar som inte har att göra med akviferens egenskaper, därunder akvifer-specifika parametrar. De parametrar som
inte är akvifer-specifika är läckage eller infiltrationsflöde (q), uttagsflöde
från grundvattenbrunn(arna) (Qabs) samt det horisontella transportavståndet från källa till brunn(arna) (R). För samtliga parametrar används beteckningarna från nämnda artikel i modulfönstret, jämte en beskrivande titel.
Genom att klicka på rutan ”Describe virus properties” kan den generella
storleken, inaktiveringshastigheten samt sorptionseffektivitet (sticking efficiency) anges för de virus som ingår i modellen. Görs inga särskilda inställningar används litteraturvärden, men i denna ruta kan även egna värden
anges. I enlighet med Schijven et al. (2006) har sorptionseffektiviteten konservativt antagits vara liten, vilket tar höjd för att log-reduktionen potentiellt kan minska med avståndet (jämför avsnitt 4.3.2).
Akviferspecifika parametrar omfattar akviferens mäktighet (h), materialegenskaper, grundvattnets temperatur och pH samt parametrar för beräkning av grundvattenflöde med Darcys lag. För kornstorlek (dc), porositet
(n) och hydraulisk konduktivitet (Kc) kan antingen litteraturvärden användas, där valet av jordart innebär ett val av schablonvärden (se tabellerna
B2.1, B2.2 och B2.3 i Bilaga 2). För att istället ange lokala värden väljs detta
från rullgardinsmenyerna (Define local values) för den parameter där lokala
värden finns att tillgå. För att ta hänsyn till variationen i lokala värden ska
för kornstorleken anges d10 och d90-värdet: 10-percentils och 90-percentilsvärde från en eller flera kornstorleksfördelningar från lokala jordprover.
Porositeten (effektiv porositet) anges i en Triangelfördelning och hydraulisk
konduktivitet som 10-percentils (minsta rimliga) och 90-percentilsvärde
(högsta rimliga anges, vilket sedan beräkningsmässigt definierar en Lognormalfördelning).
Temperatur och pH-värde i mättad zon ska anges i Triangelfördelningar.
Tidsserier av mätningar från uttagsbrunnen är lämpliga att använda för att
definiera lägsta möjliga (min), mest troliga (mode) och högsta möjliga värde
(max) över året, även om parametrarna avser hela den mättade zon som är
involverad i transporten. Om variationen är okänd kan punktvärden behöva
användas istället; då anges samma värde för min, mode och max i Triangelfördelningen. Luftens medeltemperatur över året, där lokala uppgifter kan
hämtas från SMHI:s webbplats, kan utgöra en approximation av grundvattnets medeltemperatur över året.
Alternativet att beräkna transporten enligt Darcys lag kan vara lämpligt
om grundvattenströmningen går i en tydlig riktning från föroreningskälla
till uttagsbrunn. Detta kan ge en snabbare transport än om radiellt flöde
antas, dvs. att det är uttagsflödet från brunnen som drar åt sig en förorening.
38

Hydraulisk gradient, för vilket lägsta möjliga, mest troliga och högsta möjliga värde ska anges i en Triangelfördelning, är nivåskillnad per längdenhet i
grundvattnet från föroreningskälla till uttagsbrunn.
Nederst i modulfönstret väljs om transporttiden ska beräknas utifrån radiellt flöde enligt Thiems brunnsekvation, eller utifrån Darcys lag. Den som
så önskar kan alltså testa att både beräkna transporttiden utifrån Thiems
brunnsekvation med antagande om radiellt flöde, och utifrån Darcys lag.
Till höger om detta beräknas log-reduktionen dels för vardera avskiljningsmekanismen, dels totalt. De tre avskiljningsmekanismerna är attachment
(sorption), inactivation (inaktivering beroende av transporttiden) samt
dilution (utspädning).

Figur 5-4.

Modulfönster för beräkning av log-reduktion i mättad zon (saturated zone) baserat på transportmodell för
virus.
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6

Fallstudier Forslunda
grundvattentäkt

De beräkningsmoduler som utvecklats i detta projekt har, genom att läggas
in i QMRA-verktyget för ytvattenverk,3 använts för mikrobiologisk riskbedömning i tre fallstudier: två inom Umeås grundvattentäkt Forslunda och
en i Magra grundvattentäkt i Alingsås kommun. Valet av fallstudieområden
har styrts dels av en önskan att testa QMRA-verktyget i olika täkttyper,
men även av praktiska aspekter som datatillgång och tidigare kontakter med
driftansvariga för respektive grundvattenverk.
Forslunda vattenverk är ett grundvattenbaserat vattenverk med förstärkt infiltration som försörjer omkring 90 000 personer i Umeå kommun och producerar i medeltal 300 l/s. Mellan 40–60 % av råvattnet kommer ursprungligen från Umeälven och infiltreras i två infiltrationsdammar,
resterande del är grundvatten från Vindelälvsåsen. Större delen av uttaget
sker i tjugo brunnar som ligger intill vattenverket. Uttagsområdet återges i
en jordartskarta i Figur 6-1, där dessa brunnar ligger inom det markerade
brunnsområdet vid Forslunda vattenverk, sydöst om infiltrationsbassängerna.
Den generella grundvattenströmningen är i sydlig riktning från Hissjön
och Kullasjön ner mot brunnsområdet. Grundvattenresursen är en del av
Vindelälvsåsen som domineras av isälvssediment. Större delen av grundvattenmagasinet är öppet men det finns områden med täta silt- och lerlager,
som medför att det ställvis även finns ett övre grundvattenmagasin. En mindre del av uttaget (ca 44 l/s) sker vid uttagsbrunnar i Kulla, som ligger uppströms infiltrationsdammarna och som därför endast levererar grundvatten
(Figur 6-1).

6.1

Bassänginfiltration av älvvatten
till grundvattenbrunnar

Nedan redovisas översiktligt ingående delar och antaganden för den mikrobiologiska riskbedömningen. För detaljer om val av sannolikhetsfördelningar och antagna värden, se Tabell B3-1 i Bilaga 3.
6.1.1

Faroidentifiering

Råvattnet från Umeälven utgör en potentiell spridningsväg för patogener och uppströms råvattenintaget finns ett antal bräddpunkter, enskilda
avlopp samt avloppsreningsverk. Provtagningar av älvsvattnet genomfördes
vid 28 tillfällen under 2011 och 2012 och omfattade parasiter och bakterier. Parasiter påvisades vid fyra provtagningstillfällen (totalt max 2 st/10
l), presumtiva Clostridier vid 13 tillfällen (max 90 cfu/100 ml) och E. coli
vid 26 tillfällen (max 220 cfu/100 ml) (Sweco 2012). Enligt utdrag från
Vattentäktsarkivet har inga fynd gjorts av E. coli på grundråvattnet under
3

Version: Fil 1, Generic Model 100128_blank.ana
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Figur 6-1.

Jordartskarta över grundvattentäkten vid Forslunda vattenverk som används för dricksvattenförsörjningen
i Umeå. Ytvatten från Umeälven, som ligger väster om kartbilden, pumpas till infiltrationsbassängerna.
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tidsperioden 1998–2012 (< 1 mpn/100 ml), däremot enstaka fynd av koliforma bakterier.
Den utsläppspunkt för avloppsvatten som ger den största belastningen
per dygn utgörs av Vännäsby avloppsreningsverk med ca 6 300 anslutna
personer. Denna utsläppspunkt valdes därför för kvantitativ mikrobiologisk
riskbedömning, med Campylobakter, norovirus och Cryptosporidium som
referenspatogener i QMRA-verktyget (i resultatredovisningen nedan kallat
bakterier, virus och protozoer). Svenskt medelvärde över incidens användes
för att ange infektionsnivåer i avloppsansluten befolkning.
6.1.2

Exponeringsbedömning

Avloppsreningsverket ger en sekundär avloppsvattenrening, följt av utsläpp
till Umeälven och antaganden om reduktion på reningsverket för respektive
patogen hämtades från Åström et al. (2009). Uppgifter om antal anslutna
samt avloppsutsläpp till älven hämtades från Vännäs kommun (2013).
Utspädning av utsläpp från avloppsreningsverket kan beräknas uppgå till
ca 10 000 ggr i Umeälven vilket beräknades utifrån avloppsflöde och flöde i
Umeälven i höjd med vid råvattenintaget (SMHI 2015b). Utifrån flöde och
tvärsektioner, beräknat utifrån älvens bredd (Tyréns 2007) och djup, beräknades transporttiden från avloppsreningsverket till råvattenintaget i älven.
Efter pumpning till infiltrationsbassängerna sker en infiltration till omättad zon, varför någon jordmån inte är aktuell att ta hänsyn till. Inte heller påräknades någon mikrobiell reduktion till följd av eventuell biohud
i botten på infiltrationsbassängerna, eftersom denna varierar över tid och
kan helt avskiljas i samband med rensning av bassängbotten. Däremot
finns en omättad zon, och uppgifter om storleken hämtades från en GISdatabas baserad på arkivuppgifter från Umeva4 (Bergvall 2014). Den omättade zonen under infiltrationsdammarna uppgår till 15–20 m, beroende på
driftförhållanden. Lokala uppgifter om mikrobiell reduktion i omättad zon
saknades, varför litteraturvärden från fältförsök med närliggande förhållanden avseende jordart och föroreningskälla (infiltrationsbassäng) användes
för bakterier och protozoer (very fine dune sands, fecal coliforms) och för
virus (coarse sand and fine gravel, poliovirus); se Tabell B1-2 i Bilaga 1. I
brist på fältförsök som både har med virus, bakterier och protozoer inom
samma studie, valdes litteraturvärden från de fältförsök som befanns mest
jämförbara avseende jordart och transporthastighet med förhållandena vid
Forslunda.
Uttagsbrunnarna vid Forslunda vattenverk ligger längs en tvärprofil som
korsar grundvattenströmmen på 575–750 m avstånd från infiltrationsdammarna (Figur 6-1). 12 av de totalt 20 brunnarna i det aktuella området är
igång samtidigt och driften alterneras enligt ett rullande schema. Vatten
från Umeälven pumpas till antingen den södra eller norra infiltrationsdammen. För närvarande drivs infiltrationen av två pumpar som antingen är
av eller på. Det innebär att den konstgjorda infiltrationen kan uppgå till
endera 0 eller 125 l/s (ena bassängen) alternativt 250 l/s (båda bassängerna),
men vanligtvis ligger infiltrationen på 125 l/s. Isotopanalyser har visat att
4

VA-bolaget Umeva ombildades den 1 januari 2016 och bytte då namn till Vakin.
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uppehållstiden mellan infiltrationsdammarna och uttagsbrunnarna uppgår
till mellan 6 och 16 veckor, beroende på uttagsbrunn och drift av infiltrationsdammarna (Bergvall 2011).
För riskbedömningen antogs mättad zon utgöras av en grusig akvifer,
och mikrobiell reduktion hämtades från litteraturen (se tabell B1-3) avseende bakterier (coarse gravel, E. coli) och protozoer (Sand and fine gravel,
protozoa). Även i detta fall valdes bästa tillgängliga fältförsök. För virus
beräknades reduktionen med modellen som beskrivits ovan. Uppgifter om
infiltrationsflöde, horisontellt avstånd till brunnarna (se ovan), totalt uttag
från grundvattenbrunnarna, medeldjupet på mättad zon samt kornstorleksfördelning togs från tidigare insamlade uppgifter från Umeva (Bergvall
2014). Värden för porositet i akvifermaterialet hämtades från geohydrologiska undersökningar (Viak AB 1977), liksom uppgifter om hydraulisk
konduktivitet och hydraulisk gradient (Bergvall 2011). Uppgifter om temperatur och pH beställdes från Vattentäktsarkivet (SGU 2015). Transporttiden visade sig bli kortare vid antagande om radiellt flöde (troligaste värde
97 dygn) jämfört med beräkning utifrån Darcys lag (troligaste värde 120
dygn), varför radiellt flöde antogs.
Vid tiden för denna QMRA hade en GDP-analys (numera benämns
metoden MBA) genomförts för att beräkna befintlig barriärhöjd i denna
grundvattentäkt, en analys som visade på ett behov av en kompletterande
barriär för parasiter (Sweco 2012). En process för installation av UV-desinfektion hade inletts. Med QMRA-verktyget värderades därför risken dels
utan UV-desinfektion, dels med UV-desinfektion, där UV-modulen från
QMRA-verktyget för ytvattenverk användes för att ta hänsyn till tre aggregat med effekten 40 mJ per cm2.
6.1.3

Log-reduktion och riskkarakterisering

Beräknad log-reduktion per barriär vid bassänginfiltration av älvvatten i
Forslunda vattenverk illustreras i Figur 6-2, där ”On-site treatment” avser
avskiljningen i Vännäsby avloppsreningsverk. Utspädningen i älven ger en
avsevärd reduktion av alla tre referenspatogenerna. Enligt resultaten från
QMRA-verktyget står omättad zon för den största patogenreduktionen,
större än den reduktion som åstadkoms i mättad zon med protozoer som
undantag. Resultatet för protozoer, med en reduktion på över 20 log-enheter förefaller i det närmaste orimliga och avspeglar snarast bristen på tillgång
av adekvata fältstudier. I Figur 6-2 illustreras även hur stor reduktion som
UV- desinfektion skulle åstadkomma; omkring 5 log-enheter för bakterier,
följt av virus och protozoer.
En känslighetsanalys genomfördes, där betydelsen av variation inom respektive beräkningsparameter bestämdes i förhållande till variation i patogenhalt i brunnsvattnet. Enligt beräkningsmodellen för bakterier är de tre
viktigaste faktorerna avskiljning i omättad zon, halt efter avloppsreningsverket samt reduktion på avloppsreningsverket. För virus är de tre viktigaste
faktorerna log-reduktion i mättad zon, kornstorlek samt sorptionseffektivitet och för parasiter log-reduktion i mättad zon samt horisontellt avstånd i
mättad zon samt utsöndringshalt.
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Figur 6-2

Log-reduktion per barriär (troligaste värde) vid bassänginfiltration av älvvatten till Forslunda vattenverk.
Observera att y-skalan inte går längre än till 20 log10-enheter.

Den årliga infektionsrisken vid bassänginfiltration av älvvatten i Forslunda
vattenverk illustreras i Figur 6-3, dels för ett scenario utan UV-desinfektion
(A) och dels med UV-desinfektion (B). Resultaten visar att infektionsrisken
domineras av virus och är 1E-7 utifrån medianvärde (50-percentil) men
i extremfallet 2,4E-4 infektioner per invånare och år (95-percentil). Med
antagandet att Forslunda vattenverk försörjer en befolkning på 90 000 personer i Umeå stad skulle detta motsvara i median 0,01 infektioner per år
eller i extremfallet 22 infektioner per år. Resultaten kan jämföras med 1
infektion per 10 000 invånare och år (1E-4), vilket är det gränsvärde som
tillämpas i USA (Macler & Regli 1993) och i Nederländerna (Schijven et
al. 2011). I extremfallet överskrids detta gränsvärde, se Figur 6-3. Med UVdesinfektion skulle risken minska radikalt, och i extremfallet inte bli högre
än 4,1E-08 infektioner per invånare och år. Detta motsvarar 0,004 infek-

A
Figur 6-3

B
Årlig infektionsrisk vid bassänginfiltration av älvvatten till Forslunda vattenverk utan efterföljande UVdesinfektion (A) och med UV-desinfektion (B).

44

tioner i den försörjda befolkningen, vilket ligger betydligt lägre än nämnda
internationella gränsvärde.

6.2

Läckage från Kullabäcken till Kullabrunnarna

Kullabrunnarna är en viktig resurs för Forslunda vattenverk då de levererar omkring 15 % av råvattnet. Brunnarnas ungefärliga lokalisering anges
i Figur 6-1. Ursprungligen var de två brunnarna tänkta att fungera som
reservvattentäkt, men eftersom brunnarna ger råvatten av hög kvalitet och
i stor kvantitet används de för närvarande i permanent drift. Vanligtvis är
dock endast den västra brunnen i drift. Geologin i området är kartlagd med
undersökningsborrning samt markradar.
Nordväst om brunnarna ligger Kullasjön som i sin norra ände har förbindelse med den större Piparbölesjön. Förhållandena norr om Kulla är
speciella; utflöde av grundvatten sker i norra delen av Piparbölesjön medan
södra Piparbölesjön samt Kullasjön saknar hydraulisk kontakt (endast ett
försumbart läckage kan antas) med åsens grundvattenmagasin till följd av
täta silt- och lerskikt under sjöarna. I södra änden av Kullasjön ligger grundvattenytan i åsen 27–28 m under sjöytan. Kullasjön har sitt utlopp, Kullabäcken, i södra änden av sjön. Bäcken strömmar österut, ut från de täta
silt- och lerskikten, och når då sandiga mer genomsläppliga jordar. Flödesmätningar visar att Kullabäckens flöde längs det öppna åspartiet minskar
med i medeltal 11 l/s, vilket motsvarar 7 % av bäckens medelvattenföring
(Bergvall 2011).
6.2.1

Faroidentifiering

Runt sjöarna finns ca 30 stycken enskilda avlopp av varierande standard i
fritids- och året-runthushåll. Några är anslutna till infiltration eller markbädd, medan flera av avloppen saknar detta reningssteg. Läckaget från
Kullabäcken utgör en potentiell spridningsväg för patogener från enskilda
avlopp belägna intill Piparbölesjön och Kullasjön. Uppgifter saknas om
eventuell provtagning i Kullabäcken för mikrobiologisk analys; vid Hissjö
badplats som ligger längre uppströms i samma sjösystem var halterna <50
cfu/100 ml. De enskilda avloppen runt Piparbölesjön valdes för beräkning
av mikrobiell risk, med Campylobacter, norovirus och Cryptosporidium som
referenspatogener (medelincidens i Sverige).
Där läckaget från Kullabäcken sker uppgår den omättade zonen till ca 16
m. Eftersom grundvattnet strömmar söderut kan allt läckagevatten antas nå
uttagsbrunnarna i Kulla.
För detaljer om val av sannolikhetsfördelningar och antagna värden, se
Tabell B3-2 i Bilaga 3.
6.2.2

Exponeringsbedömning

Med antagande om 5 personer per hushåll antogs 150 personer vara anslutna
till avloppsutsläpp omkring Piparbölesjön. Schablonvärden för vattenkonsumtion vid småhushåll användes för att beräkna avloppsproduktionen per
dygn från dessa, med antaganden om året-runthushåll. För uppgifter om
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flöde i Kullabäcken vid infiltrationsområdet hämtades flödesuppgifter för
Piparbölesjöns utloppsnod (SMHI 2015b). Utspädningen av avloppsutsläppen beräknades utifrån sjövolymerna för Piparbölesjön och Kullasjön
(SMHI 2015a) med antagande om deltagande sjövolym i intervallet 5 och
50 % (troligaste värde 10 %).
Efter att vattnet infiltrerats från Kullabäcken utgör omättad zon den första mikrobiella barriären, och den omättade zonen bedöms vara mellan 15
och 20 m (Bergvall 2014). Även här saknas lokala uppgifter om avskiljning,
varför fältstudier för närliggande förhållanden fick väljas för bakterier och
parasiter (very fine dune sand, fecal coliforms) liksom för virus (coarse sand
and fine gravel, poliovirus).
Den mättade zonen består av samma material som längs transportvägen via infiltrationsbassängerna, varför samma litteraturuppgifter användes
för mikrobiell reduktion av bakterier och protozoer. För virus beräknades
reduktionen genom modell med lokala uppgifter om uttagsflödet från Kullabrunnarna (Bergvall 2014) och horisontellt avstånd från infiltrationspunkt till uttagsbrunn (Bergvall 2014). Akviferen är här 18–42 m mäktig,
men eftersom brunnarna sitter så högt upp att hela akviferen inte nyttjats
antogs medeldjupet på mättad zon vara i intervallet 18 till 22 m. Eftersom
det är fråga om samma akvifer antogs för kornstorlek, porositet och hydraulisk konduktivitet samma värden som för transporten från infiltrationsbassängerna (se avsnitt 6.1.2). Uppgifter om hydraulisk gradient inhämtades
från genomförda undersökningar (Bergvall 2014) och från Vattentäktsarkivet (SGU 2015) inhämtades uppgifter om grundvattnets temperatur och
pH vid Kullabrunnarna.
Även det vatten som kommer från Kullabrunnarna är avsett att framöver genomgå UV-desinfektion på Forslunda vattenverk, varför en QMRA
genomfördes både utan och med UV-desinfektion.
6.2.3

Log-reduktion och riskkarakterisering

Den beräknade Log-reduktionen per barriär vid avloppsutsläpp till Piparbölesjön och via Kullabäcken mot Kullabrunnarna och vidare till Forslunda
vattenverk illustreras i Figur 6-4. Även här utgör den omättade zonen
den generellt viktigaste barriären enligt modellberäkningen. Den mättade
zonen ger störst effekt avseende protozoer och ger en avskiljning av virus i
samma storleksordning som en UV-desinfektion skulle kunna åstadkomma.
Utspädningen i sjöarna står för drygt 2 logs reduktion enligt modellberäkningen.
En känslighetsanalys genomfördes även här, där betydelsen av variation
inom respektive beräkningsparameter bestämdes i förhållande till variation
i patogenhalt i brunnsvattnet. Enligt beräkningsmodellen för bakterier är de
tre viktigaste faktorerna avskiljning i omättad zon, halt i ytvattnet samt flödet
i Kullabäcken. För virus är de tre viktigaste faktorerna kornstorlek, log-reduktion i mättad zon samt avskiljning i omättad zon och för parasiter log-reduktion i mättad zon, log-reduktion i mättad zon samt horisontellt avstånd.
Den årliga infektionsrisken vid avloppsutsläpp till Piparbölesjön och via
infiltration mot Kullabrunnarna och vidare till Forslunda vattenverk illustreras i Figur 6-5, dels utan efterföljande UV-desinfektion (A) och dels
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Figur 6-4

Log-reduktion per barriär (troligaste värde) vid avloppsutsläpp till Piparbölesjön och via infiltration mot
Kullabrunnarna och vidare till Forslunda vattenverk. Observera att y-skalan inte går längre än till 20 log.

med UV-desinfektion (B). Resultaten visar att infektionsrisken domineras av virus och är 2,8E-13 utifrån medianvärde (50-percentil, P50) men i
extremfallet 9,7E-05 infektioner per invånare och år (P95). Enligt modellberäkningen är alltså risken för smittspridning från enskilda avlopp via Kullabrunnen till Forslunda vattenverk avsevärt lägre jämfört med risken för
smittspridning från Vännäsby avloppsreningsverk via infiltrationsbassänger
till samma vattenverk. För den förstnämnda smittspridningsvägen är inte
UV-desinfektion nödvändigt för att säkerställa att infektionsrisken är lägre
än 1 infektion per 10 000 invånare och år (1E-4). Det kan noteras att för
smittspridning via Kullabrunnarna är bakterierisken enligt modellberäkningen något större än för smittspridning via infiltrationsbassängerna.

A
Figur 6-5

B
Årlig infektionsrisk vid avloppsutsläpp till Piparbölesjön och via infiltration mot Kullabrunnarna och vidare
till Forslunda vattenverk. Utan efterföljande UV-desinfektion (A) och med UV-desinfektion (B).
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7

Fallstudie Magra
grundvattentäkt i Alingsås

Magras vattentäkt är belägen strax öster om Magra samhälle i norra delen
av Alingsås kommun. Grundvattenmagasinet ligger i en öppen akvifer i
isälvssediment inom en ca 4 km lång isälvsavlagring utdragen i väst-östlig
riktning. Hällar uppträder på flera platser, och finkorniga lager återfinns
inom avlagringen, vilket gör att grundvattenmagasinet Magra är heterogent. Uttagsmöjligheterna bedöms ligga i storleksordningen 5 l/s (Lång &
Persson 2011). Brunnen är en grusfilterbrunn med diametern 250 mm.
Brunnsdjupet är 18 m och lagerföljden vid brunnen utgörs av sand ner till
ca 12 m följt av 2 m grusig sand. Därunder finns ett något finkornigare lager
om ca 2 m vilket följs av ytterligare ca 2,5 m sand ner till brunnens botten.
Ett övre brunnsfilter är placerat 11,5–14 m under markytan och ett undre
filter finns 15,5–18 m under markytan (Sweco 2004).
Magras vattentäkt är belägen i den östra delen av grundvattenmagasinet.
Vid rördrivning konstaterades ett ensartat material till största delen bestående av fin- och mellansand. Man konstaterade att grundvattennivån ligger
i allmänhet någon eller några meter under markytan viket ger en mäktig
vattenförande zon om materialet är tillräckligt genomsläppligt. I några av
rören har lager med stor genomsläpplighet påträffats (VBB VIAK 1995).
Grundvattenverket försörjer ca 200 personer med vatten och har UV-desinfektion installerat.
Enligt undersökningar i området är det naturliga grundvattenflödet åt
väster (VBB VIAK 1995). Detta indikerades också vid en avvägning av
grundvattennivån som genomfördes i samband med riskinventering i området 2002-04-11 och man anger att den hydrauliska konduktiviteten är i
storleksordningen ca 10–3 m/s. En beräkning av det naturliga grundvattenflödet till brunnen gav en hastighet på ca 1 m/dygn med 50 % sannolikhet
(Sweco 2004). I samma rapport föreslogs skyddsområdesbestämmelser för
yttre och inre skyddszon. Här angavs att för yttre skyddszon får inte infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten ske utan tillstånd av Miljö och Hälsa
i Alingsås kommun. För inre skyddszon förbjöds infiltration eller utsläpp av
hushållsspillvatten i mark, dike eller vattenområde.

7.1

Faroidentifiering

Magras vattentäkt baseras på naturlig infiltration där avloppsutsläpp i området utgör en potentiell mikrobiologisk risk. I en vattenförsörjningsplan för
Alingsås kommun, där hot, skyddsnivå och värde för kommunens grundoch ytvattenresurser bedömdes översiktligt utifrån kartmaterial, konstaterades att grundvattenmagasinet är mer riskutsatt än de övriga i kommunen. Hotnivån bedömdes här som hög både vad gäller avloppsutsläpp och
djurbesättning, samtidigt som samtliga vattenkvalitetsparametrar låg inom
gällande riktvärden (Tyréns 2013). Enligt Vattentäktsarkivet har dock inga
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fynd gjorts av fekala indikatorbakterier på råvattnet vid Magra vattenverk
under tidsperioden 2002–2012 (< 1 mpn/100 ml).
En karta över enskilda avlopp i närheten av grundvattenbrunnen samt
VA-karta med dragning av kommunala avloppsledningar tillhandahölls av
Alingsås kommun för faroidentifiering. I dialog med kommunen valdes tre
riskobjekt ut som angelägna att värdera utifrån mikrobiologisk risk (scenarier):
1. Läckage från kommunal spillvattenledning i närheten av vattenverket,
2. Läckage från utjämningsmagasin för avloppsvatten söder om vattenverket,
3. Läckage från två enskilda avlopp norr om vattenverket.
Lokaliseringen av dessa riskobjekt i förhållande till Magra vattenverk med
uttagsbrunn, framgår av jordartskartan i Figur 7-1. När det gäller riskscenario 3, läckage från två enskilda avlopp norr om vattenverket, framkommer
av jordartskartan att lera och berg föreligger mellan dessa enskilda avlopp
och uttagsbrunnen. Eftersom tätslutande lera hindrar vidare transport, och
dessutom ytligt berg förekommer, så bedömdes risken obefintlig och därmed inte relevant att kvantifiera.
Som referenspatogener i riskbedömningen valdes Campylobacter, noro
virus och Cryptosporidium, vilka alla kan spridas från spillvatten.

Figur 7-1

Jordartskarta över grundvattentäkten vid Magra vattenverk som används för dricksvattenförsörjningen i
Magra, Alingsås kommun.
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7.2

Exponeringsbedömning

Separata modeller upprättades för att beskriva exponeringen för de kvarstående två scenarierna. Generellt föreligger tre möjliga mikrobiella barriärer i området: omättad zon, mättad zon och UV-desinfektion. Men såväl
tillskottet av patogener som transportsträckan genom omättad och mättad
zon skiljer sig åt mellan de två scenarierna. Samtliga antaganden redovisas i
Bilaga 3, Tabell B3-3, med kommentar och referens.
I det första scenariot sker ett läckage från den kommunala avloppsledning som avleder spillvatten från 10 villor i bostadsområdet strax nordväst
om vattenverket. Enligt kommunens VA-statistik bor där 23 personer i
dessa villor (Eriksson 2014) och i scenariot antas att spillvattenledningarna
ligger i mättad zon. Avstånd från brunn till spillvattenledningen är mellan
140 och 230 m.
I det andra scenariot sker ett läckage från ett utjämningsmagasin för
avloppsvatten, lokaliserat ca 500 till 570 m söder om brunnen. I Magra
samhälle är 200 personer anslutna till kommunalt VA (Sweco 2004) och
detta utjämningsmagasin är avsett att omhänderta spillvatten i händelse av
att en avloppspumpstation är ur drift. Avloppspumpstationen tar emot ca
23,5 m3/dygn, motsvarande den sammantagna spillvattenproduktionen i
det kommunala verksamhetsområdet för VA i Magra. I scenariot antas att
ett läckage sker från dessa utjämningsmagasin ner i omättad zon och vidare
till mättad zon. Eftersom isälvssediment och sand föreligger på sträckan är
en sådan transport möjlig (Figur 7-1).
Samma generella egenskaper antogs föreligga i scenarierna vad gäller
jordarter i omättad och mättad zon. I avsaknad av lokala uppgifter om
avskiljning i omättad zon, valdes fältstudier för likartade förhållanden för
bakterier och parasiter (sand, fecal coliforms) liksom för virus (coarse sand
and fine gravel, poliovirus). För den mättade zonen användes litteraturvärden för mikrobiell reduktion av bakterier och protozoer. För virus beräknades reduktionen genom modell med lokala uppgifter om jordart (sand
and gravel) infiltrationsflöde (varierande, scenarioberoende), uttagsflöde
(Sweco 2004), horisontellt transportavstånd (scenarioberoende), medeldjupet på mättad zon vilket bedömdes utifrån brunnsfiltrenas lokalisering
(Sweco 2004), kornstorlek och porositet (litteraturvärden) samt uppgifter
om grundvattnets temperatur och pH (Eriksson 2014). I avsaknad av information om hydraulisk gradient antogs radiellt flöde för båda scenarierna.

7.3

Log-reduktion och riskkarakterisering

Den beräknade log-reduktionen per barriär vid avloppsutsläpp mot Magra
vattenverk redovisas i Tabell 7-1. I båda scenarierna står transporten genom
mättad zon för den största reduktionen. Omättad zon föreligger enbart i
scenario 2 och genom att denna åstadkoms här ingen betydande log-reduktion.
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Tabell 7-1

Log-reduktion per barriär vid avloppsutsläpp mot Magra
vattenverk efter läckage på kommunal spillvattenledning
(scenario 1), samt läckage från utjämningsmagasin för
avloppsvatten (scenario 2).
Log-reduktion, troligaste värde

Scenario
1

2

a

Unsaturated
zone

Saturated
zone

UV Disinfection

Bacteria

-

a

22

5,30

Viruses

-a

78

4,24

Protozoa

-a

61

3,00

Bacteria

0,42

40

5,30

Viruses

0,15

225

4,24

Protozoa

0,42

110

3,00

Reference

Omättad zon finns ej i detta scenario.

En känslighetsanalys genomfördes för scenario 1, läckage på kommunal
spillvattenledning, där betydelsen av variation inom respektive beräkningsparameter bestämdes i förhållande till variation i patogenhalt i brunnsvattnet. Enligt beräkningsmodellen för bakterier är de tre viktigaste faktorerna
halt i avloppsvattnet, reduktion i mättad zon samt utsöndringshalt. För
virus är de tre viktigaste faktorerna halt i avloppsvattnet, utsöndringshalt
samt kornstorlek och för parasiter halt i avloppsvattnet, log-reduktion i
mättad zon samt utsöndringshalt.
Den årliga infektionsrisken vid avloppsutsläpp mot Magra vattenverk
för de båda scenarierna illustreras i Figur 7-2. Här anger x-axeln avståndet
mellan utsläppspunkt och uttagsbrunn, vilket är betydligt längre i scenario
2 än i scenario 1. Resultaten visar att läckage på kommunal spillvattenledning står för den största risken. Dock är infektionsrisken i dessa fall lägre än
1E-12 uttryckt genom såväl 50- som 95-percentilen, alltså försumbart låg.
Endast om det horisontella avståndet skulle vara mindre än 75 m mellan
läckagepunkten och uttagsbrunnen skulle risken kunna bli betydelsefull.
För scenario 2 är risken ännu lägre, vilket visar att de enskilda avloppen
500 m norr om brunnen och ett eventuellt läckage från utjämningsmagasin
är försumbara risker, enligt modellerna. Resultaten visar även att virus är
dimensionerande för risken, trots att log-reduktionen av virus enligt modellen är större än vad log-reduktionen antagits vara för bakterier och protozoer (jämför Tabell 7-1). Att virusrisken är den största beror dels på att virus
utsöndras i högre halter än bakterier och protozoer, dels på att transportmodellen för virus tar hänsyn till en större variation i log-reduktion och dels på
dos-responssambanden med den höga infektivitet för virus som där antas.
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A

B

C

D

Figur 7-2

Årlig infektionsrisk vid avloppsutsläpp mot Magra vattenverk genom läckage på kommunal spillvattenledning (scenario 1); 50-percentil visas i A och 95-percentil i B, samt läckage från utjämningsmagasin för
avloppsvatten (scenario 2); 50-percentil i C och 95-percentil i D.
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8

Diskussion

I detta projekt har de första stegen tagits för att utveckla ett modellverktyg
för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning av kommunala grundvattentäkter. Litteraturstudier har genomförts för att beskriva mikrobiell påverkan
och risk för olika grundvattentäkter i Sverige samt vilka naturliga barriärer
som potentiellt kan påverka denna risk för olika typer av grundvattentäkter.
Fokus har legat på avloppspåverkan; virus som huvudsakligen sprids från
mänsklig avföring är på grund av sina transportegenskaper den kategori av
vattenburna patogener som förmodas dominera risken. I Naturvårdsverkets
riktlinjer för små avloppsanläggningar anges att mikroorganismer överlever mellan 2 och 3 månader, vilket utgör grund för angivna skyddsavstånd
mellan avloppsanläggningar och privata dricksvattenbrunnar (Naturvårdsverket 1987). Överlevnadstidens betydelse för mikroorganismer framhålls
även i handboken för vattenskyddsområden, med exempel på att Salmonella-stammar kan överleva 2–4 månader. I denna handbok understryks
samtidigt att virus, som kan överleva under en betydligt längre tid, är svårt
att helt gardera sig mot (Naturvårdsverket 2011). Den primära skyddszonen
bör enligt samma riktlinjer motsvara ca 100 dygns transporttid, ca 3 månader. Transporttiden som beräknas för ett vattenpaket ska ta höjd för såväl
kemiska som mikrobiologiska föroreningar, där inerta kemiska substanser
kan förväntas transporteras snabbast och längst.
I den genomgång av transporttiden vid kommunala infiltrationsanläggningar i Sverige som redovisades av Klimat- och sårbarhetsutredningen
(Svenskt Vatten 2007) visade enkätsvar att uppehållstiden bedöms till mindre än 15 dygn i mättad zon i 9 av 31 anläggningar. Det är kombinationen
av ett kontinuerlig stor tillförsel av ytvatten till bassängen och ett kontinuerligt stort uttag av grundvatten som åstadkommer dessa korta transporttider.
Även om råvatten som härrör från konstgjord infiltration av ytvatten, enligt
Livsmedelsverkets vägledning, kan betraktas som ett opåverkat grundvatten
vid en uppehållstid på 14 dygn eller längre (Livsmedelsverket 2014), så indikerar dessa korta transporttider i mättad zon en risk som behöver bedömas.
Medan transporttiden påverkar överlevnaden av patogener finns i grundvattentäkter en rad andra faktorer som påverkar sorptionen till jordpartiklar. Såväl sorption som utspädning är faktorer som hittills inte betraktats
eller kunnat tas i beaktning för bedömning av mikrobiell risk inom svenska
grundvattentäkter.
Litteraturgenomgången har gett olika exempel på ansatser för beräkning
av mikrobiell reduktion i jordmånen, jordlager och berg. Det finns internationella exempel där man, i likhet med vägledningen från svenska myndigheter, enbart tar hänsyn till transporttiden i mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter. Toze et al. (2010) genomförde en QMRA för att
bedöma infektionsrisk vid återinfiltration av avloppsvatten och dagvatten.
Här antogs att patogenreduktionen i akviferen enbart beror på transporttiden och att det inte sker någon sorption eller utspädning. Campylobakter,
rotavirus och Cryptosporidium utgjorde referenspatogener och reduktionen
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genom mättad kalkstensakvifer beräknades genom partikelspårning. En liknande QMRA baserad på samma referenspatogener redovisades av Page et
al. (2010) där infektionsrisken beräknades för grundvattentäkter i Australien, Sydafrika, Belgien och Mexiko, men dessa författare tar även hänsyn
till reduktion i övriga beredningssteg på vattenverket.
Studier i kolonnförsök och fältförsök kan ge en samlad bild av mikrobiell reduktion, där effekten av inte bara transporttid utan även av andra
påverkansfaktorer såsom sorption kan analyseras. Generellt har fältförsök
ansetts ge en mer tillförlitlig bild av verkligheten än kolonnförsök, eftersom de utgår från de faktiska förhållanden som naturligt kan förekomma.
Som ett komplement och ofta med antaganden hämtade från kolonnförsök
har olika analytiska modeller föreslagits för att få en grov uppskattning av
reduktionen. Även om analytiska modeller är begränsade i flera avseenden,
bland annat genom att stationära förhållanden får antas, ger de möjligheten att beräkna mikrobiell reduktion utifrån den lokala hydrogeologiska
situationen. Här kan de parametrar som normalt mäts vid prospektering
och inrättandet av en grundvattentäkt nyttas och i de flesta fall kan värden
bestämmas utan kompletterande fältarbeten, eventuellt med stöd av schablonvärden för olika jordarter. En sådan analytisk modell för transport av
virus i mättad zon identifierades i litteraturgenomgången och implementerades i en beräkningsmodul. Fältförsök utgjorde ryggraden för beräkningsmoduler för jordmånen och omättad zon (bakterier, virus och protozoer)
men även för mättad zon avseende bakterier och protozoer.
Tre fallstudier för mikrobiologisk riskbedömning genomfördes med stöd
av de utvecklade beräkningsmodulerna. Två av dessa fallstudier berör Forslunda vattenverk i Umeå och en berör Magra vattenverk inom Alingsås
kommun. Resultatet från de båda QMRA som upprättats för Forslunda
vattenverk presenterades vid ett möte med driftansvariga i Umeva, februari 2015. Riskbedömningarna visar att virusrisken dominerar och att den
årliga infektionsrisken är störst i fallet med bassänginfiltration; utan UVdesinfektion på gränsen relativt det internationellt föreslagna gränsvärdet
1 infektion/10 000 invånare och år. Risken är mindre för bakterier och
betydligt mindre för parasiter enligt QMRA-beräkningarna. Detta resultat står i kontrast med den mikrobiologiska barriäranalys som genomförts
för samma grundvattentäkt (Sweco 2012) med hjälp av metoden GDP. I
GDP-analysen jämfördes nödvändig barriärhöjd med tilldelade log-krediter
som visar att slutdesinfektion är nödvändig för både bakterier, virus och
parasiter. Vidare att klorering inte är tillräckligt, med hänvisning till att
skyddet mot parasiter då inte kommer att uppfyllas. I MBA-analysen antogs
log-reduktionen 2,5 för bakterier, 2,0 för virus och 1,5 för parasiter kopplat
till infiltrationen. QMRA-beräkningens logreduktion av mättad zon ligger
i samma storleksordning för bakterier, högre för virus och avsevärt mycket
högre för parasiter. Tas den omättade zonen i beaktande ökar log-reduktionen ytterligare ett par log-enheter, enligt Figur 6-2. Det ska dock framhållas
att det råder brist på fältförsök genomförda på protozoer i mättad zon; det
enstaka fältförsök som använts (fältstudie på protozoer i Cape Cod, USA
med en långsam transporttid, 0,3–0,7 m/dygn) är inte helt representativt
för parasittransporten genom Vindelsälvsåsen.
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Olika aspekter av risken och resultaten från QMRA diskuterades med
dricksvattenproducenterna på Forslunda vattenverk. I den aktuella vattentäkten finns toxiska malmer i jorden, sulfidjordar och sulfidmineral; något
som potentiellt kan påverka den mikrobiella överlevnaden (Tabell 4-2) men
som det inte tagits hänsyn till i analysen. En annan aspekt gällde transporttiden till produktionsbrunnarna som isotopanalyser visar är mellan 8 och 18
veckor, motsvarande 57 till 126 dygn, något som överensstämmer relativt
väl med modellens beräkning av transporttid. Isotopanalysen som baserades
på naturligt förekommande isotoper (syreisotopen 18O samt väteisotopen
deuterium 2H) visade överraskande nog att transporttiden blev långsammare vid ökad hydraulisk belastning (Bergvall 2011). Vidare diskuterades
mikrobiologiska föroreningskällor uppströms råvattenintaget i Umeälven.
Under ett helt år gick avloppet från en pumpstation i Spöland orenat ut i
Vindelälven (ca 3 mil uppströms) och en ökad belastning förväntas på ett
avloppsreningsverk i Brattby då byn Gubböle ansluts. Betesmarker förekommer också längs älven, varifrån mikrobiologiska föroreningar kan spridas vid kraftigt regn. En värsta fall-situation i detta avseende är låg vattenföring i älven kombinerat med långvarigt skyfall.
Vidare diskuterades med Umeva nyttan med QMRA-verktyget ur ett
VA-perspektiv. Verktyget skulle kunna användas för att ge svar på vilka
utsläpp och vilka patogenhalter som kan tillåtas förekomma i råvattnet
och ändå ligga inom internationellt föreslagen acceptabel risk; detta skulle
öka medvetenheten kring föroreningar i vattentäkten. Verktyget kan vidare
indikera var investeringar är befogade, men även var det behövs redundans
i försörjningssystemen. Finns det en stor marginal, riskmässigt, behövs inte
samma redundans. Å andra sidan bedömer Umeva att den största mikrobiologiska risken är kontaminering av dricksvattnet i beredningen eller i distributionen, snarare än via täkten. Med tanke på att såväl Livsmedelsverkets
dricksvattenföreskrifter som HACCP ställer kraven hos användaren, är det
motiverat att inkludera distributionen i en mikrobiologisk riskbedömning.
Det framfördes även att modellen kan användas redan i prospekteringsskedet inför etablering av nya grundvattenbrunnar.
Riskbedömningen för Magra vattenverk presenterades för kommunen
vid ett möte i Alingsås, februari 2015. Sammantaget finns i Alingsås kommun ett 20-tal anläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna och
de flesta är grundvattenverk. För bara ett par år sedan fick huvudvattenverket, som försörjs med ytvatten, en UV-anläggning. Ingen av de två scenarierna för mikrobiell förorening omkring Magra vattenverk medförde
en infektionsrisk som låg ens i närheten av det internationella gränsvärdet
1/10 000 invånare och år. Även utan UV-desinfektion skulle infektionsrisken vara mycket låg. På kommunen diskuterades behovet av att certifiera
UV-anläggningen vilket skulle innebära en uppjustering av dosen och en
kraftfullare UV-desinfektion. En sådan åtgärd är inte motiverad att göra utifrån genomförd QMRA, men skulle kunna säkra upp mot oväntade transportvägar. Oväntade transportvägar kan uppstå dels i bergssprickor, men
även i jordlager som inte är homogena utan t.ex. kan innehåller stråk av
grövre jordarter. Förorenat vatten som dras i riktning mot en dricksvattenbrunn kommer naturligt att följa det grövsta lagret. Dessa omständigheter
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kan vara skäl nog till att genomföra separata infektionsriskberäkningar för
alla de typer av jordlager som påvisats vid brunnsborrning och rörsättning
i området. I QMRA-verktyget är det enkelt att välja mellan olika typer av
jordarter för att utvärdera risken med heterogenitet. Oavsett resultatet av en
QMRA kvarstår behovet av att återkommande analysera indikatorbakterier,
eftersom eventuella fynd skulle indikera en större risk än vad genomförd
riskbedömning pekat på. Omkring vattenverket i Magra pågår jordbruk,
men stallgödsling får inte ske i inre skyddszon.
Driftpersonalen på Magra vattenverk fann angreppsättet intressant. Den
genomförda riskbedömningen motsvarar värsta-fall scenarier i några olika
avseenden: det naturliga grundvattenflödet västerut minskar risken liksom
att ett läckage från spillvattenledningar eller från utjämningsmagasin knappast innebär att hela avloppsfraktionen tillförs grundvattnet. Årstidsvariationens påverkan på storleken på omättad zon diskuterades, liksom att det i
mättad zon finns olika jordlager vilket ger en variation spatialt i de hydrogeologiska parametrarna såsom kornstorlek, porositet och hydraulisk konduktivitet. I botten på utjämningsmagasinet ligger förmodligen en gummiduk
från 70-talet som går ner under grundvattenytan, vilket då ger en ytterligare
barriär, och avloppsutsläpp till detta magasin är sällsynt.
QMRA bör framförallt ses som ett verktyg att bättre förstå vad som
påverkar infektionsrisken i syfte att kunna fatta informerade beslut, snarare
än en kontroll av huruvida risken är inom grön eller röd zon – acceptabel
eller oacceptabel. Det beskrivna modellverktyget bör därför framförallt ses
som ett arbetsredskap för att förstå vad som är viktiga påverkansfaktorer för
den mikrobiologiska risken vid olika situationer och under olika betingelser,
och inte som ett modellverktyg för exakta beräkningar med absolut tillförlitlighet. Det är på goda grunder svenska myndigheter ännu inte angett
något nationellt gränsvärde för acceptabel infektionsrisknivå, vilket dock
inte hindrar att resultaten från QMRA kan relateras till internationella
gränsvärden. Det modellverktyg för QMRA som tagits fram inom detta
projekt gör det möjligt att relativt enkelt beräkna log-reduktion i naturliga mikrobiologiska barriärer som föreligger i en grundvattentäkt. Det är
enkelt att testa olika typer av fältförsöksresultat och se vilken effekt olika
antaganden i detta avseende har på total log-reduktion och risk. Internationellt publicerade modeller för QMRA i grundvattensammanhang är i
de flesta fall begränsade till vad som sker i mättad zon, men de moduler
som här utvecklats för att bedöma reduktion i jordmån, omättad zon och
mättad zon ger en bredare bild och kan dessutom utan större svårigheter
integreras i det branschverktyg för QMRA som redan finns för ytvattenverk
(Abrahamsson et al. 2009). Medan reduktion i beredningssteg på ett ytvattenverk i detta branschverktyg kan ta hänsyn till suboptimala förhållanden,
är sådana förhållanden i hög grad okända och svåra att generellt definiera för
de naturliga mikrobiologiska barriärerna i grundvattentäkter.
Genom litteraturgenomgången i detta projekt har det blivit tydligt att
virus legat i fokus för de flesta fältförsök och när det gäller uppsättningen av
modellansatser analytiskt och numerisk. Såväl bakteriofager som patogena
virusstammar i olika kombinationer har studerats i flera fältförsök. Även för
bakterier finns en hel del fältförsök att tillgå, men för protozoer är under56

laget mycket knapphändigt (se tabeller i Bilaga 1). Litteraturgenomgången
har visserligen visat att denna fokusering på virus är motiverad, men till
följd av bristen på fältförsök och modellansatser för bakterier och protozoer
kan riskbedömningen inte genomföras på ett lika tillfredställande sätt för
dessa patogener. Utmaningen i att välja fältförsök från förhållanden som i
någon mån är representativa för de lokala omständigheterna åskådliggörs
tydligt i de fallstudier som genomförts i detta projekt. Ett exempel på detta
är den log-reduktion för protozoer som redovisas i Figur 6-4. Att det är mer
än 18 log i skillnad för reduktionen av bakterier och protozoer verkar orimligt med tanke på att det endast skiljer ca en tiopotens i storlek.
Detta projekt har visat på behoven av ytterligare forskning och utveckling
i olika avseenden. Förekomsten av makroporflöde och frekvensen av genombrottshändelser genom jordlagren, bergssprickor samt ytvatteninträngning
vid översvämningar osv. är aspekter som påverkar risken och som ger anledning till fortsatt modellutveckling. Det är också önskvärt att introducera
metoder för övervakning av de mikrobiella barriärerna i grundvattentäkter, från fekal föroreningskälla till brunnsvatten. Ett lovande forskningsfält
i detta sammanhang är utvecklingen av fluorescens-baserade mätmetoder
som kan ge en indikation om fekal påverkan i grundvatten. En metod
baserad på analys av tryptofan-liknande fluorescens har nyligen framgångsrikt testats i grundvattenbrunnar i utvecklingsländer och i Storbritannien
(Sorensen et al. 2016; Khamis et al. 2015). Signal på tryptofan-liknande
fluorescens skulle, på grund av god korrelation med termotoleranta koliforma bakterier (främst E. coli), potentiellt kunna användas i realtidsbaserade övervakningssystem av fekala patogener inklusive virus (Sorensen et al.
2015). Fluorescens-baserad mätteknik har även använts för övervakning av
organiskt material på grundvattenverk i Danmark och föreslås som en framtida metod att övervaka föroreningshändelser med inträngning av avloppsvatten i dricksvatten som produceras från grundvattentäkter (Stedmon et
al. 2011).
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Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Lerjord (Clay loam)

Avlopp

Siltig sand och
grus (Silty sands
and gravel)

Lera (Clay)

Enskilt avlopp

Sandig lerjord
(Sandy loam)

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Lerig sand
(Loamy sand)

Finkornig lera/lera
(Silty clay/clay)

Spridningskälla

0,04

0,03

0,03

0,04–0,07

0,09

Q (mm/h)

5,2

6

5,7

4,8–6,2

4,8–4,9

pH

28

42

52

12–18

7–10

Lera (%)

0,7

0,1

0,3

0,8–3,4

0,6

Organiskt
material (%)

0,81
1,75

Fekala streptokocker

6,04

Fekala streptokocker
Fekala koliformer

3,67

2,76

Fekala streptokocker
Fekala koliformer

2,44

4,81

Fekala streptokocker
Fekala koliformer

8,28

Fekala koliformer

2,19

3,87

Fekala streptokocker
f2 bakteriofag

3,7

3,72

Fekala streptokocker
Fekala koliformer

4,02

Medel

2,31

1,31

2,24

2,63

1,37

1,38

Min

8,58

2,86

5,17

5,13

6,07

6,66

Max

Log-reduktion/meter

Fekala koliformer

Mikroorganism

Fältstudier i jordmån av relevans för MRA under svenska förhållanden. Bearbetad från tabell 10 i Pang (2009).

Jordsammansättning

Tabell B1-1

Bilaga 1. Mikrobiell reduktion i jordmån, omättad zon,
och mättad zon - litteraturvärden från fältstudier
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a

d10 = 0,18 mma
Ks=16 m/d

Suffolk, USA

Sand (Sand)

Grov sand och fint grus
(Coarse sand and fine gravel)

Utsläpp från septiktank

I artikeln av Pang (2009) saknas angivelse av vilken percentil kornstorleken avser, här antas att det är d10-värdet.

Grovt grus (Coarse gravels)

Avloppsutsläpp spikat
med bakteriofager

Sandig grus och grov sand
med lerlinser (Sandy gravel
coarse sand, clay lenses)

Santa Cruz-floden, Arizona,
USA

Infiltrationsbassänger för
avlopp

Avlopp infiltrationsbassäng

Avlopp infiltrationsbassäng

Avloppsvatten
(groundwater recharge)

Avlopp infiltrationsbassäng

Föroreningskälla

Grov sand och grus med
lerlinser (Coarse sand and
gravel with clay lenses)

Suffolk, USA.
1 % silt och lera

Creances, Frankrike.
d10 = 0,2 mm

Mycket fin uniform dynsand
(Very fine dune sands)

Grov sand och fint grus
(Coarse sand and fine gravel)

Notering

Jordarter i omättad zon

9,5

4,58

4,3

7,62

3,75

6

Mäktighet (m)

PRD-1 fager
PRD-1 fager

0,92–1,53

Fekala koliformer

0,53

MS2 fager

0,92–1,53
9,15–15,25

0,44

0,52

0,33

0,12

0,29

0,28

0,23

0,36

0,15

0,84

MS2 fager

PRD-1 fager

1–10,60
9,15–15,25

MS2 fager

Poliovirus

0,12
1,8–2,7

Poliovirus

Poliovirus

1,44
0,24

Poliovirus

Kolifager

0,1
18–24

Fekala koliformer

0,27

0,05

0,45

Fekala streptokocker

Min
0,52

Medel

0,5

0,59

Max

Log-reduktion/meter
Fekala koliformer

Mikroorganism

0,1

147 m3/dygn

Q (m/dygn)

Tabell B1-2. Fältstudier i omättad zon av relevans för MRA under svenska förhållanden. Bearbetad från tabell 11 i Pang (2009).
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Spårorganism
Avlopp
Avlopp
Avlopp
Avlopp
Avlopp

München, Tyskland. Θ = 0,25,
d = 0,06-0,6 mm

Burnham, Nya Zeeland, Θ = 0,2,
d10 = 0,9 mm, d50 = 18,27 mm

Burnham, Nya Zeeland

Burnham, Nya Zeeland

Templeton, Nya Zeeland

Templeton, Nya Zeeland

Templeton, Nya Zeeland

Grus och sand (Gravel and sand)

Grovt grus (Coarse gravel)

Spårorganism

Spårorganism

Erskine, USA. Θ = 0,15, d = 1,25
(sand) and 12 mm (sand och grus)

Sandig grus (Sandy gravel)

Avlopp

Cape Cod, USA. Θ = 0,2-0,4
Septiktankar

Avlopp

Cape Cod, USA. d = 0,59 mm,
Θ = 0,35

Frenchtown, Missoula, USA.
Θ = 0,2, d = 2,4 mm

Avlopp 50 år

Sand och grus (Sand and gravel)

Sand och fint grus
(Sand and fine gravel)

Spårorganism

Cape Cod, USA. d50 = 0,59 mm,
Θ = 0,59, plym 5 km

Nederländerna, anoxisk sluten
akvifär. d50 = 0,405 mm

Grov sand (Coarse sand)

Septiktankar

Avlopp

Jandakot, Australien

Finsand (Fine sand)

Avlopp

Flodvatten

Föroreningskälla

Cape Cod, USA. d = 0,6 mm,
Θ = 0,39

d10 = 0,2 mm

Dynsand (Dune sand)

Grusiga akvifärer

Catricum, Nederländerna.
Θ = 0,35 mm, d = 0,2–0,24 mm

Dynsand (Dune sand)

Sandiga akvifärer

Notering
(Θ avser porositet, d kornstorlek)

144–182

144–182

144–182

215–265

56–153

445

445

445

570

920

87

20

53–100
88–112

20

7,5-40,5

18–39
50–95

7,5-40

6,6-17,4

1,2-7,8

6,8

3,6

3,6

37,7

40

150

30

Horisontell
transportsträcka (m)

23,39

1–2,9

0,4

0,34

0,3–0,7

0,4–0,7

0,33–0,56

1,2–1,7

V (m/d)

Fältstudier i mättad zon av relevans för MRA under svenska förhållanden. Bearbetad från tabell 12-14 i Pang (2009).

Jordarter i mättad zon

Tabell B1-3

Fekala koliformer

Somatiska kolifager

F-RNA fager

E. coli JC 3272

E. coli

MS2 fager

H40/1 fager

E. coli

ΦX174 fager

2,80E-03

4,00E-03

1,80E-03

4,15E-03

4,10E-03

2,50E-02

2,27E-02

3,30E-03

1,51E-01

9,94E-02

1,23E-01

ΦX174 fager
MS2 fager

3,95E-01

0,89 (0,49–1,11)

0,15–0,21

0,43 (0,37–0,50)

MS2 fager

PRD-1 fager

Naturligt förekommande
bakterier

Protozoer

2,13E-01

2,18E-01

ΦX174 fager
PRD-1 fager

1,88E-01

2,46E-02

Intestinala enterokocker
MS2 fager

4,77E-02

5,05E-03

Fekala streptokocker
E. coli

1,42E-02

1,98E-01

PRD1 fager
Fekala koliformer

1,87E-01

Log-reduktion/
meter

MS2 fager

Mikroorganism
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Θ = 0,12-0,52

Chalk river, Kanada. Naturlig och
forcerad gradient

Alresford, UK

Italien, Θ = 0,0032

Sprickig gnejs (Fractured gneiss)

Sprickig krita (Fissured chalk)

Sprickig kalksten (Fractured
limestone)

Notering
(Θ avser porositet, d kornstorlek)

Sprickig lera shiffer saprolit (Fractured clayes chale saprolite)

Sprickigt berg

Jordarter i mättad zon

Sinkhole

Avlopp

Spårorganism

Spårorganism

Föroreningskälla

18

50 (10–250)

43–350
320–5 000

425

12,7

11–42
6–7

18

Horisontell
transportsträcka (m)

11–56

V (m/d)

8,00E-04
4,00E-04
1,00E-03

Clostridium
E. coli

4,6E-2
(1,2E-2 – 6,7E-2)

0,087–0,143

3,31E-01

3,00E-01

Log-reduktion/
meter

Somatiska kolifager

Fekala koliformer

E. coli

MS2 fager

PRD-1 fager

Mikroorganism
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(2.5)
(2.5)
(2.5)
(2.5)

-23

där
är Boltzmanns
konstant (1,38·10 J/K), d p (m) är virusstorlek vilket utifrån bakteriofagen
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Förtydligat här.

här.
Förtydligat här.
Förtydligat
Förtydligat
här.
Förtydligat här.

2
2
2
 247,8 
 247,8

= 2,41⋅ 10−−55 ⋅ 10tt−−140
140 
= 2,41⋅ 10 ⋅ 10 247,8



−5
 t −140 

(2.7)
µ
(2.7)
µ
(2.7)
µ
=
2,41
⋅
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⋅
10
(2.7)
Schablonvärden
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där t (°C) är vattentemperaturen. Schablonvärden på porositet (tabell B2.1), kornstorlek (tabell B2.2) och

där t (°C) är vattentemperaturen. Schablonvärden på porositet (tabell B2.1), kornstorlek (tabell B2.2) och
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Tabell B2.1c
Schablonvärden för porositet (Vägverket 1998).

(2.9)

Tdarcy =

Tabell B2.1

(2.9)

Schablonvärden för porositet (Vägverket 1998).

Originaldata
Inlagt i modellen
därTabell
Kc (m/s)
hydraulisk konduktivitet)
och i a1998).
(m/m) är hydraulisk
Originaldata
Inlagt gradii modellen
B2.1 är Schablonvärden
för porositet
(Vägverket
b
Betafördelning b (enhetslös)
Percentilvärden a (enhetslös)
Betafördelning
Percentilvärden (enhetslös)
ent.
Originaldata
Inlagt
i modellen(enhetslös)
Material
Min (P05)
Max (P95)
Alfa
Beta
a
b
Material
Min (P05)
Max (P95)
Alfa
Beta
(enhetslös)
Betafördelning
(enhetslös)
Percentilvärden
Grus
0,25
0,35
67,5
158,2
Grus B2-1 Schablonvärden för porositet
0,25(P05)
0,351998).
67,5
158,2
Tabell
(Vägverket
Material
Min
Max
(P95)
Alfa
Beta
Grovsand
0,2
0,3
50
151
Grovsand
0,2
0,3
50
151
Grus
0,25
0,35
67,5
158,2
Mellansand
0,15
0,25Inlagt i modellen
33,7
166,7
Originaldata
Mellansand
0,15
0,25
33,7
166,7
Grovsand
0,2
0,3
50
151
Finsand
0,1
0,2
19,7
114,2
b
Percentilvärdena (enhetslös)
Betafördelning
(enhetslös)
Finsand
0,1
0,2
19,7
114,2
Mellansand
0,15
0,25
33,7
166,7
Silt
0,05(P95)
0,2Alfa
5,4
41,5
Material
Min (P05)
Max
Beta
Silt
0,05
5,4
41,5
Finsand
0,1
0,2
19,7
114,2
Sand och grus
0,1
0,35
5,9
21,8
Grus
0,25
0,35
67,5
158,2
Sand
och
grus
0,1
0,35
5,9
21,8
Silt
0,05
0,2
5,4
41,5
Morän
0,01
0,15
1,8
26,6
Grovsand
0,2
0,3
50
Morän
0,01
0,15
1,8151
26,6
och
grus
0,1
0,35
5,9
21,8
aSand
a Min-värdet har antagits motsvara P05 (5-percentil) och maxvärdet P95 (95-percentil).
Min-värdet har antagits motsvara
P05 (5-percentil)
och
maxvärdet
P95
(95-percentil).
bMorän
Mellansand
0,15
0,25
33,7
166,7
0,15
1,8
26,6
Alfa och Beta beräknade från P05 och P95. 0,01
b
a

Alfa och Beta beräknade från P05 och P95.

Min-värdet har antagits motsvara
P05 (5-percentil)
P95 (95-percentil). 114,2
Finsand
0,1
0,2 och maxvärdet 19,7
b
Alfa och
Beta beräknade
från P05 och
Tabell
B2.2
Schablonvärden
för P95.
kornstorlek
(från SGU:s korngruppsskala
för 41,5
benämning av jordarter).
Silt
0,05
0,2
5,4
Tabell B2.2
Schablonvärden för kornstorlek (från SGU:s korngruppsskala
för benämning av jordarter).
Originaldata
Inlagt i modellen
Sand
och
grus Schablonvärden
0,1
0,35
5,9
Originaldata
Inlagt
i modellenav jordarter).
Tabell
B2.2
för kornstorlek
(från SGU:s korngruppsskala
för21,8
benämning
b
Percentilvärden (mm)
Lognormalfördelning b (m)
(m)
Percentilvärden
(mm)
Lognormalfördelning
Morän
0,01
0,15
1,8
26,6
Originaldata
Inlagt
i
modellen
a
Material
d10 a
d90
Medelvärde
Std
b
a
Material
d10
d90
Medelvärde
Std
(m)
Percentilvärden
(mm)
Lognormalfördelning
Min-värdet har antagits motsvara P05 (5-percentil) och maxvärdet P95 (95-percentil).
-3
-2
Grus
2 a
20
9,47·10 -3
2,00·10 -2
b
Alfa
Grusoch Beta beräknade från P05 och P95.
2
20
9,47·10-3
2,00·10-3
Material
d10
d90
Medelvärde
Std
Grovsand
0,6
2
1,22·10 -3-3
1,80·10 -2-3
Grovsand
2
1,22·10
1,80·10
Grus
20,6
20
9,47·10
2,00·10
Mellansand
0,2
0,6
3,80·10-4-3-4
5,50·10-4-3-4
Mellansand
0,2
3,80·10-4 för
5,50·10-4
Tabell
B2-2 Schablonvärden för kornstorlek
(från SGU:s
Grovsand
0,6
20,6 korngruppsskala
1,22·10
1,80·10
1,80·10 -4-4
Finsand
0,06
0,2
1,22·10 -4-4
benämning av jordarter). 0,2
1,80·10-5
Finsand
0,06
0,2
1,22·10-5
Mellansand
0,6
3,80·10
5,50·10
Silt
0,002
0,06
2,64·10 -4-5
8,40·10 -4-5
Silt
0,002
0,06
2,64·10
8,40·10
1,80·10
Finsand
0,06
0,2
1,22·10
-2
Originaldata 0,06
Sand och grus
20Inlagt i modellen
1,43·10 -5-2
2,00·10-1-5-1
b -1
Sand och grus
0,06
20
1,43·10
2,00·10-1
Silt
0,002
0,06
2,64·10
8,40·10
Percentilvärden (mm)
Lognormalfördelning
8,10·10 -1-1
Morän
0,002
20
1,27·10(m)
-1
-2
8,10·10
Morän
0,002
1,27·10
och grus
0,06
20
1,43·10
2,00·10
Material
d10a
d90
Medelvärde
Std
aSand
a kornstorlek

d10, dvs. maskvidden hos den sikt, genom vilken 10 vikt-% av materialet passerar.

kornstorlek d10, dvs. maskvidden
hos den sikt, 20
genom
vikt-%
passerar.–2
bMorän
8,10·10
0,002 vilken 10 9,47∙10
20 av–3materialet1,27·10
Grus
2
2,00∙10
b Medelvärde och standardavvikelse (Std) med d10 och d90 som 10- respektive 90-percentilsvärden, i modellen angivna i SI-1

-1

Medelvärded10,
och standardavvikelse
(Std)
och d90
som
respektive
90-percentilsvärden,
i modellen angivna i SIkornstorlek
maskvidden
hos
denmed
sikt,d10
genom
vilken
1010vikt-%
av materialet
passerar.
enheten
meter (m).dvs.
(I nuvarande
en Lognormalfördelning
direkt
utifrån–3 d10 och d90.)
Grovsand
0,6 modellversion definieras
2
1,22∙10–3
1,80∙10
benheten meter (m). (I nuvarande modellversion definieras en Lognormalfördelning direkt utifrån d10 och d90.)
Medelvärde och standardavvikelse (Std) med d10 och d90 som 10- respektive 90-percentilsvärden, i modellen angivna i SIa

–4
Mellansand
0,2 modellversion 0,6
3,80∙10–4
5,50∙10
enheten meter (m). (I nuvarande
definieras en Lognormalfördelning
direkt
utifrån d10 och d90.)

a
b

Finsand

0,06

0,2

1,22∙10–4

1,80∙10–4

Silt

0,002

0,06

2,64∙10–5

8,40∙10–5

Sand och grus

0,06

20

1,43∙10

2,00∙10–1

Morän

0,002

20

1,27∙10

8,10∙10–1

–2
–1

Kornstorlek d10, dvs. maskvidden hos den sikt, genom vilken 10 viktprocent av materialet passerar.
Medelvärde och standardavvikelse (Std) med d10 och d90 som 10- respektive 90-percentilsvärden, i
modellen angivna i SI-enheten meter (m). (I nuvarande modellversion definieras en Lognormalfördelning direkt utifrån d10 och d90.)
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Tabell B2-3

a
b

Schablonvärden för hydraulisk konduktivitet (Vägverket 1998).

Material

Originaldata
Percentilvärdena (m/s)
Min (P05)
Max (P95)

Grus

1,00∙10–3

1,00∙10–1

3,00∙10–2

7,00∙10–2

Grovsand

1,00∙10

1,00∙10

2,70∙10

6,60∙10–3

Mellansand

1,00∙10

1,00∙10

–4

2,70∙10

6,60∙10–4

Finsand

1,00∙10–6

1,00∙10–3

2,90∙10–4

2,60∙10–3

Silt

1,00∙10

1,00∙10

–6

2,70∙10

6,60∙10–6

Sand och grus

1,00∙10–5

1,00∙10–1

5,00∙10–2

2,50∙100

Morän

1,00∙10

1,00∙10

5,00∙10

2,50∙10–4

–4
–5

–7

–9

–2
–3

–5

–5

Inlagt i modellen
Lognormalfördelningb (m/s)
Medelvärde
Std
–3

–6

Min-värdet har antagits motsvara P05 (5-percentil) och maxvärdet P95 (95-percentil).
Medelvärde och standardavvikelse (Std) beräknade från P05 och P95.

Referenser
Schijven, J. F., Mülschlegel, J. H. C., Hassanizadeh, S. M., Teunis, P. F. M.
& de Roda Husman, A. M. (2006) Determination of protection zones for
Dutch groundwater wells against virus contamination – Uncertainty and
sensitivity analysis. Journal of Water and Health, vol. 4: 3, ss. 297–312.
Vägverket (1998) Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka. Hantering av
risker vid petroleumutsläpp. Bilaga 2: Hydrogeologiska typmiljöer.
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Val av referenspatogener

Reference pathogens

Avloppsvolym per dygn

Infektionsnivå angivet som
incidens

Total sewage flow to
recipient per day

Incidence of infection

Flöde Umeälven vid
råvattenintaget

Bredd av Umeälven,
aktuell transportsträcka

Djup av Umeälven, aktuell
transportsträcka

Triangulär tvärsektion,
beräknas som breddxdjup/2

Beräknas som Outflow/River
cross section area

Beräknas

Beräknas

Outflow Umeälven

River width

River depth

River cross section area

River water velocity

Dilution factor from
sewage source to raw
water intake

Travel time in days between sewage release
and raw water intake

Enter dilution factor and inactivation data

Antal personer anslutna till
avloppsutsläpp

Population feeding
the sewage supply

Characterize fecal
source

Modelling concentration assuming source is raw sewage

Beskrivning och
ställningstaganden

-

-

m per dygn

m2

m

m

m3 per dygn

liter per dygn

stycken

-

Enhet

Beräknat troligaste
värde

Beräknat troligaste
värde

Beräknat troligaste
värde

Beräknat troligaste
värde

Uniform (min, max)

Uniform (min, max)

Gamma (alfa, beta)

Triangel (min,
mode, max)

Punktvärde

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)

0,48

10581

43577

850

Swedish Average

6 300

Campylobacter,
Norovirus,
Cryptosporidium

Val eller punktvärde

Par 1

5

150

4,40E+00

3,69E+05

Fallstudie Forslunda, bassänginfiltration med ytvatten förorenat från avloppsreningsverk uppströms.

Moduler och objekt

Tabell B3-1

Bilaga 3. Antaganden för mikrobiell riskanalys i fallstudier

12

250

8,90E+06

2,04E+06

Par 2

8,93E+06

Par 3

Tyréns 2007, Vattenförlagda ledningar, profiler
och typsektion. Uppdrag
nr. 205910

S-Hype

Fördefinierat i
MRA-modellen

Miljörapport 2013, Vännäsby avloppsreningsverk

Miljörapport 2013, Vännäsby avloppsreningsverk

Referens/kommentar
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Finns en avloppsanläggning
som kan ge en patogen
reduktion?

Om avloppsutsläppet sker
till grundvatten eller ytvatten

Ange log-reduktion i själva
avloppsanläggningen

Ange halt in/ut eller
log-reduktion

Typ av avloppsanläggning
för schablonvärden

Finns en biofilm som kan
ge en patogenreduktion?

Finns ett ytjordlager som kan
ge en patogenreduktion?

Finns en omättad zon som
kan ge en patogenreduktion?

Medeldjupet på omättad
zon

Ange halt in/ut eller
log-reduktion

Val av fältstudie för beskrivning av log-reduktion av
bakteriepatogener i olika
materialtyper

Val av fältstudie för beskrivning av log-reduktion av
viruspatogener i olika materialtyper

Val av fältstudie för beskrivning av log-reduktion av
bakteriepatogener i olika
materialtyper

Groundwater or surface
water recipient?

Reduction before
entering recipient:

Is local data available?

Type of sewage treatment facility

Biofilm barrier

Soil barrier

Unsaturated zone
barrier

Unsaturated zone
thickness

Is local data available?

Field studies on bacteria in unsaturated zone

Field studies on virus in
unsaturated zone

Field studies on protozoa in unsaturated zone

Beskrivning och
ställningstaganden

Sewage
treatment barrier

Moduler och objekt

m

-

-

Enhet

Triangel (min,
mode, max)

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)

Very fine dune
sands, V=147 m/day,
fecal coliforms

Coarse sand and fine
gravel, V=18-24 m/
day, poliovirus

Very fine dune
sands, V=147 m/day,
fecal coliforms

No/No/No

Yes

No

No

Secondary treatment

No/No/No

Surface water

Yes

Val eller punktvärde

15

Par 1

17,5

Par 2

20

Par 3

Studier saknas för
parasiter vid snabbare
transporthastighet

GIS-databas, Bergvall
2014

Referens/kommentar
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Infiltrationsflöde

Horisontellt avstånd infiltrationsbassänger uttagsbrunnar

Grundvattenuttag från aktuell brunn

Medeldjupet på mättad zon

Kornstorleken i uniformt
fördelad jord (d60/d10<4)

Porositet i akvifermaterialet

Vattentemperatur i mättad
zon/i uttagsbrunn

pH värde på vattnet i mättad
zon/i uttagsbrunn

Leakage or infiltration
rate, q

Distance from source
to well, R

Abstraction rate, Qabs

Aquifer thickness, h

Grain size

Porosity

Temperature

pH

Val av virusstudie för
log-reduktion

Gravel aquifer/
Virus studies

Finns en mättad zon som kan
ge en patogenreduktion?

Val av bakteriestudie för logreduktion

Gravel aquifer/
Bacteria studies

Saturated zone barrier

Typ av akvifärmaterial

Type of aquiver

Val av parasitstudie för logreduktion

Ange halt in/ut eller
log-reduktion

Is local data available?

Gravel aquifer/
Protozoa studies

Finns en mättad zon som kan
ge en patogenreduktion?

Beskrivning och
ställningstaganden

Saturated zone barrier

Moduler och objekt

-

°C

m

m

m3/d

m

m3/d

Enhet

Triangel (min,
mode, max)

Triangel (min,
mode, max)

Triangel (min,
mode, max)

LogNormal (mean,
stdev)

Uniform (min, max)

Punktvärde

Triangel (min,
mode, max)

Punktvärde

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)
Val eller punktvärde

26 000

644

10 800

Yes, with virus model

Sand and fine gravel,
sewage, V=0,3–0,7,
protozoa

Coarse gravel,
sewage, V=144–182
m/day, F-RNA

Coarse gravel,
sewage, V=215–265
m/day, E. coli

Gravel aquifer

No/No/No

Yes, with virus model

5,60

5,20

0,07

0,001

11

575

Par 1

6,20

6,10

0,125

3,16E-03

18

644

Par 2

7,90

8,20

0,20

750

Par 3

Vattentäktsarkivet

Vattentäktsarkivet

Geohydrologiska undersökningar Kulla, Umeå
kommun. Viak AB,
1977-04-19

Umeva, siktkurvor. Troliga
värden mellan 0,1-1 mm

Umeva, borrprotokoll.
Akvifären är 18-42 m
mäktig men brunnarna
sitter så högt att hela
akviferen inte nyttjas

Totalt uttag (vanligtvis 12
brunnar i drift, kör efter
rullande schema)

20 brunnar på olika
avstånd

2 pumpar som kan vara
av/på

Litteraturfältdata för
bakterier och parasiter,
modell för virus

Valet spelar ingen roll då
virusmodell används

Litteraturfältdata för
bakterier och parasiter,
modell för virus

Referens/kommentar
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Hydraulisk gradient

Finns ett reningssteg på
vattenverket som kan ge en
patogenreduktion?

Finns ett UV-steg på
vattenverket som kan ge
en patogenreduktion?

Antal parallella UV-aggregat

Hydraulic gradient, i

Additional
process barrier

UV disinfection
performance

Number of UV units in
parrallel?

Type of Reliability
Analysis

Fluence Dose

Hydraulisk konduktivitet

Beskrivning och
ställningstaganden

Hydraulic
conductivity, Kc

Parameters for
Darcys law

Moduler och objekt

mJ per cm2

stycken

m/m

m/s

Enhet

Punktvärde

Punktvärde

Triangel (min,
mode, max)

LogNormal
(median, stdev)

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)

Random

40

3

No

No

Val eller punktvärde

0,004

0,001

Par 1

0,008

0,0016

Par 2

0,012

Par 3

Muntligen, Magdalena
Hallin 2015-02-02. Tre
aggregat med vardera 18
lampor.

Umeva ska installera UV,
vilket testas i scenarioanalys

Bergvall 2011

Bergvall 2011

Referens/kommentar
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Val av referenspatogener

Reference pathogens

Avloppsvolym per dygn

Infektionsnivå angivet
som incidens

Total sewage flow to
recipient per day

Incidence of infection

Flöde vid infiltrationsområdet (Piparbölesjöns
utloppsnod)

Sjövolym, Piparbölesjön

Sjövolym, Kullasjön

Andelen av sjövolymen som
utsläppet späds ut i

Beräknas

Beräknas

Finns en omättad zon som
kan ge en patogenreduktion?

Medeldjupet på omättad
zon

Ange halt in/ut eller logreduktion

Val av fältstudie för beskrivning av log-reduktion av
bakteriepatogener i olika
materialtyper

Outflow Piparbölesjön

Lake volume
Piparbölesjön

Lake volume Kullasjön

Participating lake
volume

Dilution factor from
sewage source to raw
water intake

Travel time in days between sewage release
and raw water intake

Unsaturated
zone barrier

Unsaturated zone
thickness

Is local data available?

Field studies on
bacteria in unsaturated
zone

Enter dilution factor and inactivation data

Antal personer anslutna
till avloppsutsläpp

Population feeding
the sewage supply

Modelling concentration assuming source is raw sewage
Characterize fecal source

Beskrivning och
ställningstaganden

m

dygn

-

-

m3

m3

m3 per dygn

liter per dygn

stycken

-

Enhet

Punktvärde

Beräknat troligaste
värde

Beräknat troligaste
värde

Triangel (min,
mode, max)

Punktvärde

Punktvärde

Gamma (alfa, beta)

Triangel (min,
mode, max)

Punktvärde

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)

Very fine dune
sands, V=147 m/day,
fecal coliforms

No/No/No

16

Yes

66,20

405

4,10E+05

3,02E+06

150

Campylobacter,
Norovirus,
Cryptosporidium

Val eller punktvärde

0.05

0.996

Par 2

2,40E+04

0.1

15.034476K

Swedish Average

1,80E+04

Par 1

0.5

3,60E+04

Par 3

Martin, GIS-databas

Konservativ gissning

Svenskt Vattenarkiv

Svenskt Vattenarkiv

S-Hype

Fördefinierat i
MRA-modellen

Muntligt, Bergvall 2014

Umeva

Referens/kommentar

Fallstudie Kullabrunnen, naturligt grundvatten med inläckage av ytvatten förorenat från enskilda avlopp runt Piparbölesjön och Kullasjön.

Moduler och objekt

Tabell B3-2
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Val av fältstudie för beskrivning av log-reduktion av
viruspatogener i olika materialtyper

Val av fältstudie för beskrivning av log-reduktion av
bakteriepatogener i olika
materialtyper

Finns en mättad zon som kan
ge en patogenreduktion?

Ange halt in/ut eller
log-reduktion

Typ av akvifärmaterial

Val av bakteriestudie
för log-reduktion

Val av virusstudie för l
og-reduktion

Val av parasitstudie för logreduktion

Infiltrationsflöde

Horisontellt avstånd infiltrationspunkt till uttagsbrunn

Grundvattenuttag från
aktuell brunn

Medeldjupet på mättad zon

Välj Define local values eller
Litterature values

Kornstorleken i uniformt
fördelad jord (d60/d10<4)

Vattentemperatur i mättad
zon/i uttagsbrunn

Field studies on protozoa in unsaturated zone

Saturated zone barrier

Is local data available?

Type of aquiver

Gravel aquifer/
Bacteria studies

Gravel aquifer/
Virus studies

Gravel aquifer/
Protozoa studies

Leakage or
infiltration rate, q

Horizontal distance
from source to well, R

Abstraction rate, Qabs

Aquifer thickness, h

Parameter: Grain size/
Porosity

Grain size

Temperature

Beskrivning och
ställningstaganden

Field studies on virus in
unsaturated zone

Moduler och objekt

°C

m

m

m3/d

m

m3/d

Enhet

Triangel (min,
mode, max)

LogNormal
(median, stdev)

Triangel (min,
mode, max)

Punktvärde

Uniform (min, max)

Triangel (min,
mode, max)

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)
Val eller punktvärde

Define local values

3 802

Sand and fine gravel,
sewage, V=0,3-0,7,
protozoa

Coarse gravel, sewage, V=144-182 m/
day, F-RNA

Coarse gravel, sewage, V=215-265 m/
day, E. coli

Gravel aquifer

No/No/No

Yes, with virus model

Very fine dune
sands, V=147 m/day,
fecal coliforms

Coarse sand and fine
gravel, V=18-24 m/
day, poliovirus

4,50

1,00E-03

18

340

432

Par 1

4,80

3,16E-03

19

360

950

Par 2

5,20

22

1 555

Par 3

Vattentäktsarkivet

Umeva, siktkurvor. Troliga
värden mellan 0,1–1 mm

Umeva, borrprotokoll.
Akvifären är 18-42 m
mäktig men brunnarna
sitter så högt att hela
akviferen inte nyttjas

Totalt uttag (vanligtvis 12
brunnar i drift, kör efter
rullande schema)

1 brunn (Kullabrunnen)

2 pumpar som kan vara
av/på

Valet spelar ingen roll då
virusmodell används

Litteraturfältdata för
bakterier och parasiter,
modell för virus

Studier saknas för
parasiter vid snabbare
transporthastighet

Referens/kommentar
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Porositet i akvifermaterialet

Porosity

Antal parallella UV-aggregat

Number of UV units in
parrallel?

Type of Reliability
Analysis

Fluence Dose

Finns ett UV-steg på vattenverket som kan ge en
patogenreduktion?

Hydraulisk gradient

Hydraulic gradient, i

UV disinfection
performance

Hydraulisk konduktivitet

Hydraulic conductivity,
Kc

Parameters for Darcys
law

pH värde på vattnet i mättad
zon/i uttagsbrunn

Beskrivning och
ställningstaganden

pH

Moduler och objekt

mJ per cm2

stycken

m/m

m/s

-

Enhet

Punktvärde

Punktvärde

Triangel
(min, mode, max)

LogNormal
(median, stdev)

Triangel
(min, mode, max)

Normal
(medel, stdav)

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)

Random

40

3

No

Val eller punktvärde

0,015

0,001

0,07

6,31

Par 1

0,02

0,0016

0,12

0,26

Par 2

0,023

0,2

Par 3

Muntligen, Magdalena
Hallin 2015-02-02. Tre aggregat med vardera
18 lampor.

Umeva ska installera UV,
vilket testas i scenarioanalys

Martin, GIS-databas

Bergvall, SLU Thesis
2011:26, 2011

Geohydrologiska undersökningar Kulla, Umeå
kommun. Viak AB,
1977-04-19

Vattentäktsarkivet

Referens/kommentar
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Scenario
nr.

Val av referenspatogener

Beskrivning och
ställningstaganden

2

2

Is local data
available?

Ange halt in/ut eller logreduktion

Avståndet från markytan
(eller ytjordlagrets underkant) till grundvattenytan

Finns en omättad
zon som kan ge en
patogenreduktion?

2

Unsaturated
zone thickness

Finns en omättad zon
som kan ge en patogenreduktion?

1

Unsaturated
zone barrier

Infektionsnivå angivet
som incidens

Avloppsvolym per dygn

2

1, 2

Avloppsvolym per dygn

Antal personer
spillvattennät

2

1

Antal personer
spillvattennät

1

Incidence of
infection

Total sewage
flow to recipient
per day

Population
feeding the
sewage supply

m

liter/d

liter/d

stycken

stycken

-

Enhet

Punktvärde

Punktvärde

Triangel
(min, mode, max)

Punktvärde

Punktvärde

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)

No

0,5

Yes

No

Swedish Average

23500

200

23

Campylobacter,
Norovirus,
Cryptosporidium

Val eller punktvärde

4 760

Par 1

5 680

Par 2

7 520

Par 3

Gissning

Något oklart hur det ser ut
på plats.

Fördefinierat i
MRA-modellen

Pumpstationen vid dammarna tar emot ca 23,5
m3/dygn och det ska
samla hela Magra verksamhetsområde

Antag 160 l/pers/dygn
(intervall 120-240). Tillkommer spolvatten från
vattenverket (1,5 m3/d)
och toaletten på vattenverket som sällan används
(0,5 m3/d).

Ca 200 personer i samhället anslutna till kommunalt
VA (Sweco 2004)

Tio fastigheter (villor)
anslutna till aktuell punkt
på spillvattennätet.

Referens/kommentar

Fallstudie Magra, naturlig infiltration för grundvattenuttag, riskanalys av scenarierna (1) läckage på kommunal spillvattenledning i området, samt (2) läckage
från utjämningsmagasin för avloppsvatten.

Modelling concentration assuming source is raw sewage
Characterize fecal source

Reference
pathogens

Moduler
och objekt

Tabell B3-3
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1, 2

1, 2

1, 2

Temperature

pH

Porosity

Select travel time

1, 2

Parameters for Darcys law

1, 2

Grain size

Val av hur transporttiden
ska beräknas

Porositet i
akvifermaterialet

pH värde på vattnet i
mättad zon/i uttagsbrunn

Vattentemperatur i mättad zon/i uttagsbrunn

Kornstorleken i uniformt
fördelad jord
(d60/d10<4)

Medeldjupet på mättad
zon

Avstånd horisontellt till
uttagsbrunn

2

1, 2

Avstånd horisontellt till
uttagsbrunn

Grundvattenuttag från
aktuell brunn

1

1, 2

Aquifer thickness,
h

Horizontal distance from source
to well, R

Abstraction rate,
Qabs

Infiltrationsflöde

2

Akvifermaterial (ger kornstorlek och porositet)

Infiltrationsflöde

1, 2

Soil type

Finns en mättad zon
som kan ge en
patogenreduktion?

Beskrivning och
ställningstaganden

1

1, 2

Saturated
zone barrier

Leakage or
infiltration rate, q

Scenario
nr.

Moduler
och objekt

-

°C

m

m

m

m

Beta (alfa, beta)

Punktvärde

Punktvärde

LogNormal
(medel, stdev)

Uniform (min, max)

Uniform (min, max)

Uniform (min, max)

Uniform (min, max)

m /d
3

Punktvärde

Triangel (min,
mode, max)

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)

m3/d

m3/d

-

Enhet

Radial flow

Medium sand

6,5

7

Medium sand

23,5

Medim sand

Yes

Val eller punktvärde

33,7

4,0E-04

5

1

1

25

4,76

Par 1

166,7

2,0E-04

7

570

230

39

5,68

Par 2

13

7,52

Par 3

I avsaknad av info om
hydraulisk gradient antogs
radiellt flöde

Ges av modellen, från
Vägverket (1998, bilaga 2)

Eriksson (2014)

Eriksson (2014)

Ges av modellen, från
Vägverket (1998, bilaga 2)

Två filter 11.5–18 m under
mark (Sweco 2004) några
meter omättad zon.

Avstånd från brunn till
utjämningsmagasinen är
ca 500–570 m

Avstånd från brunn till
spillvattenledning med
minst 23 personer anslutna är 140–230 m

25 medelförbrukning,
39 m3/d vid utformning
av Vattenskyddsområde
(Sweco 2004)

Avloppsvolym per dygn

Avloppsvolym per dygn

Referens/kommentar
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1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

UV disinfection
performance

Number of UV
units in parrallel?

Fluence Dose

Type of Reliability
Analysis

Scenario
nr.

Additional
process barrier

Moduler
och objekt

Antal parallella
UV-aggregat

Finns ett UV-steg på
vattenverket som kan ge
en patogenreduktion?

Finns ytterligare reningssteg på vattenverket?

Beskrivning och
ställningstaganden

mJ per cm2

stycken

Enhet

Punktvärde

Punktvärde

Fördelning
(Par 1, Par 2, Par 3)

Random

40

1

Yes

No

Val eller punktvärde

Par 1

Par 2

Par 3

Referens/kommentar
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Mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter – utveckling och tillämpning av ett QMRA-verktyg
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