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Störtregn effekter (1) 

Avloppsreningsverk – bräddning
Intryckning i vattenverk
Campylobacter, EHEC, Salmonella, 
(S. Typhi Paratyphi), (Shigella), 
Yersinia, (Hepatit A, E) Norovirus, 
Cryptosporidium, Entamoeba
histolytica Giardia lamblia



Störtregn effekter (2)

Avrinning av föroreningar från 
betesmark, kan påverka 
dricksvatten kvalitet, 
bevattningsvatten 
EHEC Campylobacter Salmonella 
Yersinia Cryptosporidier



EHEC-utbrott i Sverige 2005 
Västkusten 135 fall vara 11 HUS

• Sallad från en 
odlare

• Bevattningsvattnet 
inte godkänt som 
badvatten 

• Kostnader beräknade 
på 111 sjuka personer, 
minst 9 miljoner kronor

Nötkreatur i närheten hade 
exakt samma typ av EHEC



Lilla Edet 2008, calicivirus

• 2400 sjuka (32% med kommunalt 
vatten)  

• Förorenat råvattnet p.g.a. kraftiga 
regn

• Denna typ av händelse kan bli 
vanligare med klimatförändringarna 



Smittämnen som kan 
smitta via badvatten

Djur/människa
• Campylobacter
• Cryptosporidium
• EHEC 
• Giardia
• Salmonella
• Yersinia

Människa
• calicivirus
• (shigella)
• (S. Typhi, Paratyphi)

Miljö
• Alger
• Vibrio
• Cerkarier



Klimatpåverkan, 
badvatten

• Fler badande- person smitta
• längre tid - ökar risken  
• Kraftiga regn - förorenat vatten   
• Simmarklåda
• Algblomning
• Badsårsfeber



Sjuk efter bad?

• Mer kunskap om risker för 
badsårsfeber

• Hur skall man övervaka smitta från 
bad?



Varmare klimat, ökat antal 
legionellafall?

• Varmare kallvatten 
• Ökad risk med mer luft- konditionering
• Saknas registrering kontroll av 

kylanläggningar
• Miljöbakterie ökad tillväxt i miljön?
• Ökad kunskap om hur fallen smittas 

behövs 



Livsmedel framtida risker (1)  

• Snabbare tillväxt av bakterier i livsmedel
• Ökad risk för skämda livsmedel
• Ökad risk för matförgiftningar, ex Salmonella 

kan tillväxa från 
+ 80C, Listeria och Yersinia i 
kylskåpstemperatur  

• Kommer rötmånaden tillbaka?
• Kommer att ställa högre krav på kyl och 

frysförvaring



Livsmedel framtida risker (2)  

• Dyrare livsmedel, på grund av ökade 
kylbehov vid livsmedelsproduktion 

• Behövs mer information hur hantera mat 
vid picknick m.m.  

• Ökade krav på kylförvaring kortare 
perioder i rumstemperatur för bufféer och 
smörgåsbord 

• Ökad risk från grönsaker pga förorenat 
bevattningsvatten?
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