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2015-07, GIS-baserad spridningsmodellering av parasiter i ytvattentäkter, Johan Åström, Tyréns AB; 
Viktor Johansson, Chalmers (20150604)  
Den GIS-baserade hydrologiska modellen SWAT (Soil and Water Assessment Tool) har använts för att beräkna halter av E. coli 
och Cryptosporidium genom påverkan från människor och djur i tre avrinningsområden. Scenariomodelleringen visar halter och 
mikrobiell risk vid olika infektionsnivåer samt effekten av sju åtgärdsalternativ. 
 
2014-17, Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer, Cristina Frycklund (20140820) 
Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller tillämpning av inrättade 
vattenskyddsområden. En inventering har gjorts av de riktlinjer, vägledningar och liknande som finns framtagna i Sverige. 

2013-22, Metoder för att förhindra mikrobiell avloppspåverkan på råvatten, Magnus Bäckström, Robert 
Jönsson, Anna Mäki, Alexandra Sjöstrand, Ann-Sofie Wikström, Vatten & Miljöbyrån AB 
En kartläggning av metoder har resulterat i en verktygslåda för reduktion av mikroorganismer i olika avloppsströmmar. 
Metoderna indelas i fyra undergrupper; Avskiljning, Inaktivering, Blockering och Övervakning. Mikrobiella barriärer för olika 
avloppsströmmar bör kunna inkluderas i etablerad metodik för riskvärdering. 

2013-20, NORVID – Riskanalys med MRA och GDP baserad på långtidsundersökning av 
norovirusförekomst i svenska ytvattentäkter, Johanna Ansker, Stockholm Vatten; Elisabet Athley, 
Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten; Per Ericsson, Norrvatten; Peder Häggström, Stockholm Vatten; 
Per-Eric Lindgren och Fredrik Nyström, Linköpings universitet och Länssjukhuset Ryhov; Britt-Marie 
Pott, Sydvatten 
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. 

2013-16, Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter, Johan Åström, 
Tyréns AB, 
Rapporten beskriver GIS-baserade hydrologiska modeller för generering och spridning av Cryptosporidium och Giardia i 
ytvattentäkter. Aktuella uppgifter om prevalens hos däggdjur och fåglar har sammanställts för nordiska förhållanden. Utifrån 
situationen i Trollhättans och Östersunds kommun diskuteras förutsättningarna för modellering. 

2011-18, Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt – modellering av Rådasjön med 
stöd av inaktiveringsstudier och mikrobiell källspårning, Johan Åström (Chalmers t.o.m. mars 2011, 
därefter Tyréns AB), Olof Bergstedt (Göteborg Vatten), Ekaterina Sokolova (Chalmers), Inger Kjellberg 
(Göteborg Vatten), Thomas Pettersson (Chalmers) samt Charlotta Borell-Lövstedt, Anna Karlsson 
och Cecilia Wennberg (DHI) (Kortversion) 
 
2011-02 (2:a revidering), Giardia och Cryptosporidium i svenska ytvattentäkter, SMI. 
Resultat från 200 analyser under åren 2003–2008 visar på en förekomst av Giardia i 4 procent och Cryptosporidium i 11,5 
procent av undersökta prover från svenska ytvattentäkter. I denna reviderade version av rapporten har det förtydligats att 
undersökningen omfattar förekomst i ytvatten, alltså i obehandlat råvatten före beredning 
 
2010-08, Riskanalys från råvatten till tappkran, Andreas Lindhe 
I rapporten presenteras och diskuteras risk som koncept samt riskhanteringens roll och struktur inom dricksvattenförsörjningen. 
En kvantitativ felträdsmetod för riskanalys av dricksvattensystem, från råvatten till tappkran, beskrivs och illustreras med 
exempel från en fallstudie. 
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