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Sammandrag: Riskvärdering med hjälp av GDP och MRA baserad på en
årslång provtagning av norovirus i svenska ytvatten. Analysmetoden som
använts har utvecklats och verifierats inom projektet. Även prover på
avloppsvatten har analyserats och riskvärderats ur ett
vattenreningsperspektiv.
Sammanfattning: Projektet Humanpatogena virus i svenska ytvattentäkter –
NORVID startades år 2009 med målet att med en känslig, robust, snabb och
kostnadseffektiv analysmetod ta fram underlag för att möjliggöra säkrare
riskanalyser avseende humanpatogena virus i svenska ytvatten. I projektets
första fas, fas 1, (Dalin, o.a., 2010), utvecklades en analysmetod för anrikning,
detektion och kvantifiering av viruspartiklar. Fas 2 av projektet, som redovisas
i denna rapport, innefattar verifiering av metoden, analys av
norovirusförekomst i ytvatten och avloppsvatten samt riskbedömning av de
framtagna resultaten.
Vi kan konstatera att den analysmetod som vi tagit fram är bättre än de som
tidigare publicerats. Den är känsligare, robustare, snabbare och mer
kostnadseffektiv än tidigare. Ur molekylärbiologisk synvinkel uppnår metoden
ett bra utbyte men för genomförande av riskanalyser är det önskvärt att öka
detta ytterligare. Förutom detta tillkommer att metoden detekterar genom,
dvs. den kan inte avgöra om de virus som detekteras är infektiösa eller inte,
vilket har stor betydelse för riskvärderingen. Antagandena blir många och
osäkerheten stor.
Tre olika typer av ytvattentäkter (Mälaren, Ringsjön och Göta Älv) har
analyserats för norovirus under en ettårsperiod med två provtagningar i
månaden. Analyserna visar att norovirus återfinns i dessa täkter i
detekterbara halter under vinterhalvåret med snarlika resultat från respektive
täkt. Analys av in- och utgående avloppsvatten har skett från tre
avloppsreningsverk. Resultaten visar att relativt höga halter kan påvisas både
i inkommande och utgående avloppsvatten, avskiljningen genom verken har
inte studerats närmare.
Med hjälp av de två riskvärderingsmetoderna GDP-verktyget och MRAmodellen har en bedömning gjorts av vilken betydelse de erhållna
analysresultaten skulle kunna ha för svensk dricksvattenproduktion.
Riskvärderingsmetoderna ger en uppskattning av vilken reningseffekt som

kan uppnås för olika reningsprocesser som sedan kan ställas i relation till de
halter som kan förväntas i råvattnet. Med hänsyn tagen till processförluster i
analysmetoden och antaganden om andelen infektiösa viruspartiklar blir
bedömningen att det krävs i storleksordningen 5–7 logs reduktion,
motsvarande två till tre välfungerande barriärer, för att dricksvattnet ska
anses rimligt säkert. Riskanalysen visar även på vikten av att barriärverkan
upprätthålls då reningseffekten kan gå ned drastiskt vid driftstörningar som
lämnas utan åtgärd.
Innan det här projektet var underlaget avseende norovirusförekomst i
svenska ytvatten i det närmaste obefintlig. Trots osäkerheterna som nämns
ovan ger ändå analysresultaten en bättre bild än tidigare av vilka halter som
kan förväntas i svenska ytvattentäkter. Vid riskbedömning av den egna täkten
och vattenverket rekommenderas starkt att en utförlig risk- och
sårbarhetsanalys genomförs.
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