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Vannbåren sykdom
� I periode 1998-2012  har vi de 4 nordiske landene 175

vannbårne utbrudd med totalt 85 995 rapportert syke.
Der årsaken var kjent var det :
� 51 mage/tarm virus infeksjoner (Calicivirus)
� 36 Campylobacter infeksjoner
� 36 bakterier og virus infeksjoner
� 9 parasittinfeksjoner  (5 Gardia, 4 Cryptosporidium)



� De største utbruddene skyldes parasitter.
Crytosporidium utbruddet i Østersund i Sverige i 2010
førte til at 27 000 personer ble syke. Dette er det
største utbruddet en har hatt i Europa i nyere tid. I
tillegg fikk man et nytt utbrudd litt lenger nord i
Sverige i Skellefteå med 20 000 syke som man mener
er relatert til utbruddet i Østersund. Giardia utbruddet
i Bergen førte til at 6000 ble syke.



Har vi mørketall?
� Karin Nygård fra Folkehelsa:

� I Norge har vi 5 mill tilfeller av akutt diare/oppkast
sykdom pr år.

� I Canada mener en at 15-20% av alle mage
tarminfeksjonene skyldes  problem med drikkevanns-
ledningsnettet.

� EPA i USA anslår  ca 8,5% av alle akutte mage –
tarminfeksjonene kan skyldes drikkevann.



Desinfisering av nyanlegg



Natriumhypokloritt
NaOCl + H2O ⇌ HOCl + NaOH
fritt klor  HOCl ⇌ H+ + OCl-

Underklorsyrlingen
er  70-80 ganger
mer effektivt til å

inaktivere bakterier
enn

hypoklorittionet

Likevekt ved pH 7,3



Hvordan virker klor?

�Kraftig oksydasjonsmiddel.
� oksyderer proteiner og ødelegger dermed enzymer og
cytochromer
� oksydererer  arvemateriale,

�Ødelegger celleveggen



Faktorer som påvirker desinfeksjonseffekten

� Kontakttid mellom desinfeksjonsmiddel og vannet
� Konsentrasjon av aktivt klor (pH –avhengig)
� Konsentrasjon av stoffer som klor reagerer med dvs alt

som kan oksyderes
� Temperaturen
� Tilgjengeligheten - mikroorganismene kan ligge

beskyttet i biofilm, i andre celler ol. slik at
desinfeksjonsmidlet ikke kommer til.

� Hvilke mikroorganismer en skal fjerne ved
desinfeksjonen



CT-begrepet
� CT- verdien:  konsentrasjonen av

desinfeksjonsmiddelet x tiden som gir den ønskede
reduksjon av mikroorgansimen. Det oppgis ofte i 2 log
(99 % reduksjon ) eller 3 log (99,9% reduksjon)

� Sporedannende bakterier og  parasitter er  blant de
mest klortolerante mikroorgansimene.





Temperaturen
� Klorering ved lav temperatur er mindre effektivt enn

ved høy temperatur.
� Eks 3 log reduksjon av Giardia Lamba. Kontakttiden må

økes fra 1 til  6 timer .
� CT regnes ut med ppm alternativt mg/L og tiden i

minutter

Temperatur CT-verdi
25°C 65
10°C 194
0,5°C 368



Egenskaper ved natriumhypokloritt
� Ustabilt

� Parametere som påvirker stabiliteten: temperatur,
konsentrasjon, pH, lys eksponering og forurensning av
Cu, Ni og Co.

� Kontrollmåling av konsentrasjonen er derfor viktig.



Desinfeksjonsrutiner nyanlegg
� Norge:

� 30 ppm fritt klor,  24 timer restklor påvist
� USA:

� 25 ppm fritt klor, 24 timer , restklor minst 10 ppm
� England:

� 20 ppm fritt klor, 16 timer,  restklor minst 16ppm

Måling av restklor viktig for vite klorforbruket.



Kontrollanalyser:
� Når bør prøve tas?
� Hvor mange prøver skal en ta?
� Hvilke parametere skal en analyser på ?
� Hva sier analysesvaret?



Prøvetaking
� Norge:  To prøver etter klorfjerningen
� USA: En prøve etter klorfjerningen og en ny prøve

minimum 16 timer av henstandsvann.
Alternativ 2 prøver etter 16 timer tatt med 15
minutters mellomrom. Det skal tas prøve
hver 360 m + ende og alle forgreininger på
mer enn en rørlengde

� England:  En prøve av minimum 16 timers
henstandsvann.



Generelt om
drikkevannsanalyser

� Måling av sykdomsfremkallende bakterier direkte er
tidkrevende, lite følsomt og dyrt.

� Den vanligste kilden til forurensning er avføring fra
dyr eller mennesker.

� Bruker derfor indikatororganismer



Fekale indikatororganismer
� Fekale indikatororganismer:

� I 1891  ble begrepet introdusert
� ”mikroorganismer som er karakteristiske for kloakkvann må identifiseres for å

dokumentere potensiell farlig forurensing”

� Høyt antall i avføring fra dyr og mennesker.
� Formerer seg ikke i naturen.
� Lang overlevelsestid i vann helst lenger enn de

patogene mikroorganismene.
� Mer motstandsdyktig mot desinfeksjonsmiddel enn de

patogene mikroorganismene.
� Rask og billig analyse



� Tidlig på 1900 ble E. coli introdusert som fekal
indikatorganisme.
� Den finnes i høyt antall i avføring til pattedyr, opp til

1000 millioner/g i avføring fra menneske.
� Oppformerer seg ikke utenfor tarmen.
� Den beste vi har selv om den overlever kortere tid i

naturen enn flere av de patogene mikroorganismene og
er mindre resistent mot klor.

� Fram til de senere år var identifiseringen tidkrevende
derfor ble begrepet koliforme bakterier introdusert



Koliformebakterier
� En gruppe av bakterier innen familien Enterobacteriaceae

som kan bryter ned   melkesukker (laktose)
� De fire viktigste slektene Citrobacter, Enterobacter,

Escherichia og Klebsielle.
� Flere arter fins i miljø og kan vokse utenfor tarmen
� Så introduserte man termotoleante koliforme bakterier,

dvs de som kan vokse ved 44°C



Enklere
identifisering

• 1988  identifiserer man
spesielle enzym-
spesifikt for E. coli.

• Metoder som
identifiser E. coli på
under et døgn blir
introdusert. Coliert,
Colifast ol



Skal koliforme bakterier fortsatt
brukes?
� Koliforme bakterianalyser brukes fortsatt for å

overvåke prosesser  på vannverk og til
oppfølgingsprøver etter klorering av nye og gamle
ledninger.

� Opprettholdes i drikkevannsforskriften, også i EUs
vanndirektiv



Andre fekale indikatorbakterier
� Intestinale enterokokker

� Finnes i tarmen til varmblodige dyr, men også i miljø.
� De fleste dyreartene har høyere antall intesinale

enterokokker enn E. coli.
� Overlever lenger i miljø enn E. coli, kan derfor indikere

gammel fekal forurensning
� Clostridium perfringens

� Sporedannende  anaerob bakterie
� Fins i tarmen hos varmblodige dyr og menneske, men i

laver antall enn E. coli, men er også vanlig i miljø.
� Overlever svært lenge i vann



Kimtall – total antall bakterier
� De mikroorganismene (bakterier, sopp og gjær) som

vokser opp i løpet av 3 døgn ved 22°C på et spesielt
medium.
� Grenseverdie er < 100 cfu/ml eller 100 kolonidannende

enheter pr.
� Dyrking ved 37°C i 2 døgn er et annet mål for total

bakterier de bakterien som da vokser opp er mer knyttet
til forurensning fra mennesker eller dyr.

� Grenseverdie er < 10 cfu/ml.



Hvordan kan vi sikre oss
� God kontroll i alle ledd, bare å stole på

kontrollanalysene er ikke nok.
� En kultur der man ikke er redd for å varsle hvis en har

gjort noe feil eller ser noe alarmerende
� Yrkesstolthet






