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ABSTRACT 
 
Legionellabakterien orsakar den så kallade legionärssjukan vilken är en form av 

lunginflammation med hög dödlighet. Bakterien lever i färskvatten och finns naturligt i våra 

sjöar och vattendrag. Enligt Smittskyddsinstitutet trivs Legionellabakterien i 

temperaturintervallet 20°C till 42°C med en optimal tillväxt vid 35°C, bakterien lever dock 

redan från 0°C. Vi har i denna undersökning försökt utreda om legionella kan vara en risk 

ombord i fartyg. Eftersom tester för förekomsten av legionellabakterier inte ingår i de krav 

som ställs på dricksvattenkvaliteten ombord, har vi kontaktat fem rederier för att fråga om 

de har utfört några utökade tester där legionella ingår. Av dessa fem rederier hade tre aldrig 

testat sitt dricksvatten för legionella och två hade testat och påträffat legionella. Då många 

av de komponenter som ingår i dricksvattenförsörjningen var placerade i maskin där en 

omgivningstemperatur mellan 20°C - 42°C var vanligt förekommande, och det faktum att 

dricksvattensystemen ombord ofta var långa med många tappställen som kunde ge upphov 

till stillastående vatten, kunde det konstateras att legionella mycket väl kan vara en risk 

ombord.      
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ABSTRACT  
 

The Legionella bacteria cause the so called Legionnaires' disease which is a form of 

pneumonia with high mortality. The bacterium lives naturally in freshwater lakes and other 

freshwater sources. According to Smittskyddsinstitutet the bacteria thrives in the 

temperature interval 20°C - 42°C with an optimal growth at 35°C. However, the bacteria can 

live in temperatures down to 0°C. In this study we have tried to determine if legionella could 

be a risk onboard ships. Since testing for legionella bacterium is not required according to 

regulations, we decided to contact five shipping companies in order to establish if they have 

ever taken any tests for legionella. Three of those shipping companies had never tested for 

legionella the other two had tested and found legionella in their drinking water system. 

Since many components included in the drinking water system were placed in the engine 

room where the ambient air temperature usually is between 20°C - 42°C, and the fact that 

the drinking water system often includes long piping’s and many consumers which can lead 

to standing water, we could conclude that legionella very well could be a risk onboard.      
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
 

1977 insjuknar 182 krigsveteraner i något som skulle komma att benämnas som 

legionärssjukan, en lunginflammationsliknande sjukdom med en dödlighet på ca 6-21%. Det 

visade sig härstamma från en färskvattenbakterie som numera benämns legionellabakterie. 

Denna bakterie finns naturligt i våra sjöar och vattendrag och efter vattenverkens 

behandlingar är legionellanivåerna minimala, dock ej ofarliga. 

 

Bakterien har under senare år fått allt större uppmärksamhet i diskussioner som rör 

vattensystem och vattendistribution. 2006 gav Smittskyddsinstitutet tillsammans med 

Boverket och VVS-installatörerna ut projektarbetet Legionella i vatteninstallationer. I detta 

arbete diskuteras problematiken kring bakterien med fokus på själva vattensystemen, här 

anges olika aspekter som står i direkt anknytning till legionellabakteriens förmåga att föröka 

sig. Vattentemperaturen kan sägas påverka bakterien mest då temperaturen är direkt 

avgörande om bakterien kommer överleva, förökas eller vara latent. Det för bakterien 

gynnsamma området är 20-42°C med en optimal tillväxt vid 35°C. Från 50°C börjar bakterien 

sakta avdödas och över 70°C dör bakterien efter bara några sekunder. Iland har höga 

koncentrationer av legionella främst påträffats i vattensystem där varmvattnet hållit en 

förhållandevis låg temperatur vid förbrukarna. Kallvattnet är inte lika utsatt eftersom detta 

oftast håller en så pass låg temperatur att det faller under det gynnsamma 

temperaturintervallet, dock har visat sig att bakterien kan vara latent ner till 0°C. 

 

Legionellafrågan är inte alls lika uppmärksammad när det kommer till fartyg. Teoretiskt 

borde fartyg kunna utsättas på samma sätt som vattensystem iland. Varmvatten som leds 

från en varmvattenberedare skulle kunna hålla en för låg temperatur eller kylas av till en 

temperatur som är gynnsam för bakterien, då temperaturer över 50°C sakta avdödar 

bakterien borde risken för tillväxt minskas något. Ombord skulle kallvattnet kunna utgöra en 

större källa för bakterietillväxt. En normal konstruktionslösning är att placera delar av 

vattensystemet i maskinrummet där omgivningstemperaturen normalt är förhöjd. Opererar 

fartyget även på varmare breddgrader med högre omgivningstemperatur borde risken 

ytterligare öka. En annan aspekt som påverkar legionellatillväxten positivt är stillastående 

vatten, detta kan anses vara vanligt förekommande ombord då det normalt finns ett stort 

antal tappställlen som används med skiftande intervall t.ex. oanvända hytter, avlägsna 

tappställen, pluggade ledningar etc. Långa och komplicerade ledningar anses också bidra till 

stillastående vatten. 
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Det finns två sätt att förse ett fartyg med färskvatten, antingen bunkras färskvatten från land 

eller tillverkas färskvatten ombord genom att avsalta sjövatten. Enligt Sjöfartsverkets 

författningssamling (SJÖFS 1994:8) skall ett vattentest utföras vartannat år och vid 

sjövärdighetsbesiktning. Kraven på dricksvattenkvaliteten ombord återfinns i 

Livsmedelsverkets kungörelse (SLVFS 2001:30). 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie var att undersöka om legionellabakterien skulle kunna vara ett 

problem ombord i svenska fartyg och om legionella inkluderas i de krav som ställs på 

dricksvattenkvaliteten.  

 

1.3 Frågeställning  
 

 Är det möjligt att legionellabakterien kan existera ombord i ett fartyg? 

 Vilka krav ställs på dricksvattenkvaliteten ombord i fartygen med hänsyn till 

legionella?  

 Förekommer det att rederier testar dricksvattnet ombord för legionella och vilka 

eventuella följder detta ger? 

 

1.4 Avgränsningar och Urval 
 

Som framgår av syftet berör denna studie endast svenska fartyg, alltså svenskflaggade fartyg 

som drivs av svenska redare. Detta för att samtliga fartyg skall följa samma regelverk som 

styr dricksvattenkvaliteten. Valet att enbart undersöka svenska fartyg gjordes även för att 

förenkla kommunikationen med de berörda rederierna. 

 

 Då det antogs att alla rederier ställer samma dricksvattenkrav på sina fartyg och att fartygen 

har samma rutiner gällande vattentester, har en tekniskt ansvarig person kontaktats och inte 

varje fartyg för sig. Målet var att göra ett stickprov inom segmenten tank-, RoRo- och 

passagerarfartyg, eftersom dessa representerar en stor del av den svenska handelsflottan. 

Inom dessa segment har rederier slumpmässigt valts ut. För att försöka få en representativ 

bild inom segmentet togs viss hänsyn till rederiernas storlek. Då den svenska handelsflottan 

är begränsad i storlek anses denna studie ge ett representativt tvärsnitt av flottan. 
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1.6 Metod 
 

Eftersom syftet med studien är av hypotetisk karaktär d.v.s. att undersöka om legionella 

skulle kunna vara ett problem ombord, krävdes först en relativt omfattande faktainsamling. 

Denna faktainsamling inriktade sig först på om möjligheten fanns att legionellabakterien 

skulle kunna komma in i vattensystemet ombord och sedan överleva i systemet. För att få 

svar på frågan om de krav som ställs på dricksvattenkvaliteten krävdes en granskning av de 

lagar och förordningar som berör dricksvatten ombord i fartyg.  Delar av denna 

faktainsamling resulterar sedan i en deskriptiv litteraturserie där relevant fakta presenteras. 

 

Det finns flera möjligheter att vidare undersöka om legionella skulle kunna vara ett problem 

ombord. Ett sätt är att utföra provtagningar på samtliga, alternativt delar, av de fartyg som 

ingår i studien. Detta skulle förmodligen ge det mest tillförlitliga resultatet men det anses 

inte vara praktiskt genomförbart med den tidsram och de resurser som finns att tillgå. 

Vidare skulle en kvantitativ metod kunna användas, vilket skulle kunna innebära att ett 

större antal enkäter skickas ut till samtliga alternativt stora delar av de fartyg som studien 

berör. Med denna metod söks en bred bild av det som undersöks, här går det att 

generalisera och resultatet går att visa i form av statistik och diagram (Patel, Davidsson, 

2008).  

 

Det anses intressant för denna studie att undersöka eventuella följder av legionella ombord i 

fartygen. För att kunna uppnå detta och följa upp eventuella följdfrågor valdes en kvalitativ 

metod d.v.s. att en intervjuserie utfördes med de utvalda rederierna.  Denna metod medför 

även en djupare förståelse om de olika rederiernas inställning till ämnet. Genom att arbeta 

efter denna metod finns det dock en risk att de svar som ges under intervjuerna inte är helt 

tillförlitliga då legionella kan anses vara ett känsligt ämne. Denna risk har försökts minimeras 

med den etik som följts under studien. 

 

Intervjuerna utfördes genom att först skicka ut ett mail innehållande en kort beskrivning av 

undersökningen samt några grundläggande frågor till de personer som skulle intervjuas, 

detta för att förbereda personen på de frågor som skulle ställas under intervjun, se kap. 7 sid 

20. Därefter utfördes själva intervjuerna över telefon. Valet att utföra telefonintervjuer 

istället för personliga möten gjordes av praktiska och geografiska skäl. Under intervjuerna 

fördes anteckningar som sedan sammanställdes. 
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1.7 Etik 

 

Legionellafrågan kan anses vara känslig hos de rederier som intervjuats, ingen vill bli 

förknippad med en hälsofarlig sjukdom. Frågan är förmodligen mer känslig för färjerederier 

än för t.ex. tankrederier då legionellan skulle påverka även passagerarna. Eventuell 

information om legionella på deras fartyg kan få en ekonomisk påverkan om passagerarna 

väljer ett annat rederi eller väljer att inte resa alls. Det har därför varit viktigt att informera 

alla rederierna om den etik som följts. Viktigast här har varit att försäkra personerna som 

intervjuats att informationen har behandlats helt konfidentiellt, vilket innebär att varken 

deras namn eller det rederi de representerar har återgetts i studien. Genom att behandla 

intervjuerna konfidentiellt ökar chansen för mer sanningsenliga svar. Vidare har information 

om rederierna minimerats i studien för att ingen koppling skall kunna göras till rederierna. 

2. Legionella 
 

Följande kapitel baseras på information som inhämtats från ett flertal källor. Information har 

blandats till förmån för läsbarheten i kapitlet och för att bevara läsbarheten refereras inte 

informationen direkt i texten. Denna information har hämtats från Smittskyddsinstitutet, 

Livsmedelsverket, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Klinisk bakteriologi och 

vattenbehandlingsmetoder. Se Kap. 11 sid 28. 

 

Legionellabakterier beskrevs första gången 1977 efter att 182 krigsveteraner insjuknat i en 

svårartad lunginflammation under en konferens i Philadelphia, 29 av dessa avled. Utbrottet 

visade sig senare härstamma från en tidigare okänd bakterie som kom att benämnas 

Legionella pneumophila. Senare har flera arter upptäckts och för närvarande innehåller 

legionellasläktet 48 arter och bland dessa finns 70 serogrupper d.v.s. samma art men något 

skiftande egenskaper. Legionellabakterien lever naturligt i våra sjöar och vattendrag. Det 

finns bara ett undantag där legionellan inte lever i sötvatten och det är Legionella 

longbeacha som lever i jord. 
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2.1 Legionellabakterien 

 

Legionellanbakterien förekommer i vårt grundvatten och efter vattenverkens behandling är 

dessa bakterienivåer minimala men detta betyder inte att det är ofarligt. Bakterien trivs bra 

och förökar sig främst i ett temperaturintervall från 20°C till 42°C, den optimala tillväxten 

sker vid 35°C men det kan förekomma en långsam tillväxt vid både högre och lägre 

temperatur. Bakterien har även visat sig vara latent vid en temperatur ner till 0°C. 

 

I vårt dricksvatten förekommer de näringsämnen som bakterien behöver för att föröka sig 

och förutom en gynnsam temperatur är tiden för tillväxt av betydelse. Stillastående vatten 

gynnar förökningsprocessen och under optimala förhållanden kan en enda bakterie föröka 

sig till 8 miljoner bakterier under en 8-timmarsperiod. Stora komplicerade vattensystem kan 

innehålla tankar och sällan använda ledningar som ger en god grogrund för bakterien. 

 

Bakterien trivs särskilt bra på ställen där avlagringar, rost och sediment förekommer. Enligt 

Socialstyrelsen stimuleras legionellans tillväxt också av vissa gummimaterial, naturgummi 

och mjukgjorda plastmaterial, vilket innebär att vissa slangar, packningar och PVC-rör kan 

vara direkt olämpliga att använda i dricksvattensystem.   

 

Legionellans tillväxt påverkas positivt om andra mikroorganismer förekommer i vattnet, 

därför påträffas legionella bakterien ofta i biofilmer, ansamling av bakterier och alger på 

olika material. Biofilm skapas naturligt på de flesta ytor i vattensystem. En försvårande 

omständighet för att finna bakterien är att den även kan föröka sig inuti amöbor d.v.s. 

encelliga organismer som både skyddar bakterien och ger näring åt bakterien. Detta gör 

bakterien relativt okänslig mot desinfektionsmedel såsom t.ex. klor. 

 

Legionellan är däremot känslig för UV-ljus, dock är återväxten i stillastående vatten så 

omfattande att UV-belysningen måste ske så nära tappstället som möjligt för bra resultat. 

Enligt Socialstyrelsen har tillväxtbefrämjande material och fördelaktig temperatur efter UV-

behandling gett upphov till höga koncentrationer av legionellabakterier. 

 

Koppar har visat sig vara ett material som hämmar tillväxten, dock minskar denna effekt 

succesivt och anses vara helt borta 5 år efter installation. Rekommendationen för att 

motverka förekomsten av legionella bakterien är en temperaturhöjning samtidigt som 

systemet spolas ur. Avdödningen är beroende på temperatur och tid. Studier har visat att 

90% av bakterierna dör efter 80-111 minuter vid 50°C, efter 19 minuter vid 55°C och efter 2 

minuter vid 60°C. Vid en temperatur av 70°C dör 90% av bakterien på mindre än 10 

sekunder. 

 

 



11 
 

2.2 Legionärsjukan  
 

Legionärssjukan kan inträffa efter inandning av en legionellakontaminerad aerosol såsom 

från en dusch, bubbelpool, klimatanläggningar etc. Efter inandning av bakterierna och om 

dessa bakterier med hjälp av sina enzymer motstår kroppens infektionsförsvar, börjar de 

föröka sig intracellulärt. 2-10 dagar efter kontamination framträder först initiala symptom 

som hög feber och kraftig huvudvärk. Vidare symptom är muskelverk, torr hosta och 

påverkad andning, i svåra fall kan respiratorvård vara nödvändig. Även diarré och 

hallucinationer är vanligt förekommande. 

 

Sjukdomen kan drabba alla, även om 

det är ovanligt för unga och friska 

personer att insjukna i legionärssjukan.  

Som framgår av smittskyddsinstitutets 

smittspårning är det framförallt 

medelålders och äldre människor som 

drabbas och män löper större risk än 

kvinnor att insjukna. Rökare har 

generellt lättare för att insjukna och 

människor med nedsatt immunförsvar såsom personer med cancer, diabetes eller kroniska 

sjukdomar i andningsorgan och njurar kan löpa upp till 300 gånger större risk att drabbas av 

legionärssjuka.  

 

Legionärssjukan uppträder som en lunginflammation och svårighethetsgraden varierar 

kraftigt, vissa patienter tillfrisknar helt efter vanlig antibiotika behandling medan andra 

kräver intensivvård.  För att diagnosera legionärssjukan krävs laboratorieanalys. I Sverige 

rapporteras 25-50 fall per år men eftersom sjukdomen i regel yttrar sig som en vanlig 

lunginflammation, menar Socialstyrelsen att mörkertalet kan vara högt, sannolikt 10 gånger 

fler blir drabbade än vad som rapporteras. För de som insjuknat i legionärssjuka är 

dödligheten mellan 6-21% och för de som överlever kan tillfriskningen vara lång och 

besvärlig. Utan antibiotikabehandling anses dödligheten vara 22-34%. 

 

Legionellabakterien kan även orsaka den förhållandevis ovanliga Pontiacfebern,  en influensa 

liknande sjukdom utan några rapporterade dödsfall. Inkubationstiden är mellan några 

timmar till 3 dagar. Sjukdomen varar i regel cirka 5 dagar varefter patienten tillfrisknar utan 

behandling. 

 

 

 

Figur 1, Smittskyddsinstitutets smittspårning 
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3. Färskvattenförsörjning  
 

Det finns två sätt att förse ett fartyg med färskvatten, antingen tillverkas det ombord eller 

bunkras färskvatten från land d.v.s. att från hamnen ansluta en slang och fylla fartygets 

vattentankar. Det finns i huvudsak två olika sätt att tillverka färskvatten ombord, genom att 

avsalta sjövatten med hjälp av en evaporator eller med omvänd osmos.   

 

En evaporator är uppdelad i två sektioner som består av varsin värmeväxlare där den undre 

värmer upp sjövatten som förångas och stiger upp till den andra värmeväxlaren som 

kondenserar ångan, detta gör att en saltlösning stannar i den undre sektionen som med 

hjälp av en ejektor sugs ut. Genom att skapa ett undertryck i evaporatorn sänks kokpunkten 

för vattnet, vilket möjliggör att kylvattnet från huvudmotorn kan användas för att värma upp 

sjövattnet. Det förekommer också att ånga används till förångningen.  

 

I omvänd osmos används ett semipermeabelt membran, d v s ett membran som är 

halvgenomträngligt. Genom att skapa ett övertryck på den orena sidan av membranet 

tvingas de rena vattenmolekylerna vandra igenom membranet medan sjövattnet som 

innehåller bland annat salt stannar kvar på den andra sidan.   

 

 

 

 
Figur 2, Princip för evaporator                                                                                  Figur 3, Princip för omvänd osmos 
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 3.1 Sanitets- och dricksvattensystem  
 

Ett vanligt sätt att förse ett fartygs olika tappställen med färskvatten är med hjälp av ett så 

kallat hydroforsystem. En pump oftast belägen under färskvattentanken pumpar upp vatten 

i en mindre tank som är trycksatt med luft, den luftkudde som bildas över vattennivån 

skapar det systemtryck som krävs för att förse hela fartyget med färskvatten. Pumpen 

arbetar automatiskt med hjälp av tryckgivare som ser till att trycket i tanken hålls inom ett 

förbestämt tryckintervall allt eftersom vattnet förbrukas. En UV-Lampa brukar sedan vara 

placerad direkt efter tanken för att sterilisera vattnet, det leds också igenom ett så kallat 

upphärdningsfilter där mineraler tillsätts och PH-värdet justeras till omkring 7,5–8,5, detta 

för att de kvalitetskrav som ställs på vattnet ska uppfyllas. Därefter leds en del ut till 

tappställena som kallvatten och en del in till en varmvattenberedare och sedan ut till 

tappställena som varmvatten. Varmvattensystemet brukar också ha en cirkulationspump, 

detta för att försöka hålla temperaturen vid tappställen konstant. 

 

3.2 Tekniskt vatten 

 

Man skiljer på det färskvatten som används till sanitets- och dricksvatten och det tekniska 

vattnet. Tekniskt vatten används till kylning av maskinerier, separatorstyrning, matarvatten 

till pannor mm. Det tekniska vattnet behöver inte uppfylla de krav som ställs på sanitets- och 

dricksvattnet.  
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4.  Dricksvattenkvalitet 
 

I Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på fartyg 

(sjöfs 1994:8) definieras dricksvatten som, ”Vatten som används till dryck, matlagning eller 

beredning av livsmedel samt rengöring av matlagningskärl och redskap eller lokaler som 

används vid beredning eller förvaring av livsmedel samt vatten för personlig hygien”. 

  

Kontroll av dricksvattnets kvalitet ska göras i samband med ett fartygs 

sjövärdighetsbesiktning och mellanbesiktning eller minst vartannat år. En kontroll ska också 

utföras när det finns misstanke om undermålig kvalitet eller om reparationer och ingrepp i 

systemet gjorts. 

 

Vad gäller provtagning och kvalitet på dricksvattnet hänvisas det till Livsmedelsverkets 

författningssamling (SLVFS 2001:30) se Bilaga 1. Vid bedömning av resultat från ett 

dricksvattenprov skall det bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om 

ett prov bedöms eller sannolikt kommer att bedömas som otjänligt skall uppdragsgivaren 

och tillsynsmyndighet omedelbart informeras om detta.  

  

En systembeskrivning samt en provtagningsplan skall finnas ombord och de laboratorier som 

utför testerna skall vara godkända och certifierade av myndighet. 

 

Fartyg som används i annan trafik än enbart på europeiska hamnar nord om Brest eller på 

nordamerikanska hamnar skall ha en godkänd reningsanläggning för dricksvattnet ombord. 

En anläggning för desinfektion av dricksvatten skall finnas ombord om dricksvattnet 

framställs genom evaporering, omvänd osmos eller annan avsaltningsmetod som har en 

arbetstemperatur under 100°C eller då dricksvattnet tas ombord i hamn där vattnet efter 

ombordtagning kan antas vara otjänligt såsom dricksvatten. 
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4.1 Saneringsintyg för fartyg 
 

Socialstyrelsen styr Saneringsintyg för fartyg och för att ett sådant intyg skall erhållas krävs 

att en inspektion utförs. Syftet med denna inspektion är att minska risken för att 

smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in 

i landet eller sprids till andra länder. 

 

Befälhavaren ska uppvisa saneringsintyget till Tullverket eller Kustbevakningen när fartyget 

kommer in till första svenska hamn. Kan detta inte uppvisas skall kommunen kontaktas och 

en inspektion utföras. Skyldigheten att uppvisa intyg gäller fartyg som gjort en 

förhandsanmälan om varor att förtulla enligt Tullverkets regelverk. Normalt är det inte 

Kustbevakningen eller Tullverket som begär att en inspektion skall genomföras utan rederiet 

själv som anmäler att en förnyelse av intyget är nödvändig. 

 

WHO:s medlemsländer är ansvariga för att utse kommuner och hamnar som får utfärda 

saneringsintygför fartyg.  

 

I inspektionen ingår en kontroll av dricksvattnet. Inspektören ska kontrollera var fartyget får 

sitt vatten ifrån, om intyg för vattenkvaliten finns ska detta uppvisas. Om fartyget 

producerar sitt eget vatten ska inspektören undersöka fartygets egenkontroll av 

vattenkvaliten. Vid misstanke om att vattenkvaliteten kan innebära en hälsorisk kan det vara 

aktuellt med provtagning. 

 

Ofta kan det räcka med en synlig besiktning av fartyget – först vid tecken på att det finns 

faktorer eller annat som kan innebära en hälsorisk för människor kan det bli aktuellt att gå 

vidare och ta prover. Det är i första hand aktuellt med provtagning om inspektören 

misstänker att det finns ett hot mot människors hälsa ombord. 

 

Vid misstanke om att vattenkvaliteten innebär en hälsorisk och ett beslut om att ett 

vattenprov skall tas bör livsmedelsverkets föreskrifter och vägledningsdokument vara 

ledande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 5. Saneringsmetoder 
 

Om legionellabakterien skulle påträffas i färskvattensystemet är det viktigt att detta saneras. 

Det är också viktigt att utreda orsaken till förekomsten av bakterien i systemet samt 

undersöka systemet för att identifiera eventuella orsaker till tillväxt av bakterien.  

 

Hetvattenspoling är enligt Socialstyrelsen den absolut effektivaste metoden för att avdöda 

bakterien. Vid en temperatur av 70°C dör bakterien efter bara ett par sekunder. Samtliga 

tappställen skall öppnas och spolas under tio minuter och temperaturen bör mätas under 

spolningen för att se till att temperaturen hålls över 70°C, det är även rekommenderat att 

hålla flödet något sånär konstant utan att det stänker och förorsakar aerosoler. 

 

En annan metod är att leda vattnet genom kammare bestrålad med UV-ljus, som tidigare 

nämnts är legionellabakterien känslig för UV-ljus och om utrustningen placeras nära 

tappstället kan det vara en bra metod. Men ljuset kan inte tränga ner i biofilmen som skapas 

i rörsystemen och de bakterier som koloniserats där kan inte avdödas. Enligt Socialstyrelsen 

bör därför behandling med UV-ljus betraktas som ett komplement till andra 

saneringsmetoder. 

 

Andra metoder för att utföra sanering av vattensystemen som förespråkas främst av företag 

som utveklar produkterna samt utför saneringar är behandling med klordioxid samt Ozon.  

 

Enligt ProMinent Doserteknik AB är behandling med klordioxid ett mycket kostnadseffektivt 

sätt att både bryta ner bakterien samt förebygga förekomsten av den. Metoden har hög 

desinficerande effekt, bryter effektivt ner biofilmen vilket också ger ökat skydd mot 

återkomsten av bakterien.  

 

Även behandling med Ozon anses av ProMinent Doserteknik AB vara en mycket effektiv 

metod, den är starkt desinficerande, bryter effektivt ner biofilmen och lämnar inga 

restprodukter annat än syre.  

 

Men som nämnts av såväl Boverket, Socialstyrelsen och de företag som utför saneringar, så 

är det absolut effektivaste sättet att skydda sig mot legionellabakterien att använda sig av 

rätt material i systemen, utforma dem på ett sådant sätt att det inte gynnar tillväxten av 

bakterien och att se till att rätt temperatur hålls på vattnet.  
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6. Teori 
 

Den information som redan har angetts ger utrymme för spekulationer i frågan om legionella 

faktiskt skulle kunna vara ett problem ombord. Legionellabakterien lever i sötvatten och trivs 

bäst inom ett temperatur intervall på 20-42°C. Ombord i fartygen erhålls dricksvatten genom 

vattenbunkring eller egen vattenproduktion. Teoretiskt går det utesluta att 

legionellabakterien kommer in i fartygens vattensystem genom egen vattenproduktion, 

detta eftersom bakterien inte kan leva i saltvatten. Det är bevisat att en liten bakteriemängd 

följer med efter reningsverken, detta gäller bara i Sverige och om andra länders 

vattendistrubitionsnät innehåller legionellabakterien har inte undersökts. Ett rimligt 

antagande är att varje fartyg någon gång bunkrat vatten, speciellt med tanke på 

nybyggnation eller varvsvistelser och kan således vara kontaminerade.   

 

Bakterien trivs bra i avlagringar, rost och dylikt. I vattensystem där komponenter som tankar, 

förgreningar och andra ställen där vatten kan vara stillastående gynnar tillväxten.  Ett annat 

rimligt antagande är att dricksvattensystemen ombord innehåller alla dessa delar av ett 

gynnsamt system, stora tankar för lagring av vatten, små hydrofortankar för trycksättning av 

vatten, långa ledningar för försörjning av alla tappställen. Det är mycket rimligt att alla dessa 

tappställen används med skiftande intervall vilket borde kunna medföra bitvis helt 

stillastående vatten i t.ex. avlägsna tappställen, oanvända hytter, pluggade ledningar etc. 

 

Under informationsinsamlingen har det noterats en diskussion på landsidan om att 

varmvattnet inte håller tillräcklig temperatur och därför påstås det att legionellarisken ökar. 

Kallvattnet talas det inte mycket om pga. den generella låga temperatur som kallvattnet 

håller på land, detta eftersom vattenledningarna oftast är dragna i marken. 

 

Ombord kan det antas att legionellarisken skulle kunna finnas i både kall- och 

varmvattensidan, den senare av samma anledning som iland, att varmvattnet dels inte håller 

tillräckligt hög temperatur alternativt att det kyls av till en gynnsam temperatur, dock bör 

beaktas att bakterierna dör långsamt vid temperaturer över 50°C och således borde risken 

minskas något. Däremot kallvattensidan där temperaturen är beroende av olika förhållanden 

som vilket klimat fartyget opererar i, vilken årstid som råder osv.  Det antas att en vanlig 

konstruktionslösning på dricksvattensystemen är att ombord placera delar av systemet i 

maskinrummet. Om det nu är så och maskinrumstemperaturen håller en gynnsam 

temperatur så borde risken kunna vara större på just kallvattnet. De delar av systemet som 

inte är placerade i maskinrummet är i större omfattning påverkat av väderförhållanden, 

opererar fartyget i ett klimat där omgivningstemperaturen är av gynnsamt slag borde risken 

för en stor legionellatillväxt öka. 
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Detta medför teoretiskt att om ett fartyg någon gång bunkrat vatten och det vattnet innehöll 

spår av legionella kan risken finnas att legionellabakterien lever i systemet. Då tillväxten är 

så pass stor vid gynnsamma förhållanden kan de överleva eventuella vattenbehandlingar och 

leva kvar i systemet även om fartyget vanligen producerar eget dricksvatten. Med denna 

teori som grund utformades ett antal frågor som senare användes vid rederiintervjuer. 

7. Intervjuserie 
 

Den intervjuserie som gjorts inleddes med att välja ut samt kontakta berörd person på de 

olika rederierna. Detta visade sig vara mer komplicerat än vad som tidigare planerats, dels 

för rederiernas olika strukturer men också för att personernas höga arbetsbörda gjorde dem 

svåranträffbara. Dessa försvårande omständigheter har medfört att färre rederier har 

intervjuats än vad som tidigare varit planerat. De personer som blivit utvalda kontaktades 

med ett mail som beskrev undersökningens syfte samt informera lite allmänt om själva 

legionellabakterien, här informerades också om den etik som följdes vilket innebar att ingen 

återkoppling till rederiet skulle nämnas i den slutgiltiga produkten. Här nämndes också ett 

antal inledande frågor som skulle komma till att ställas, detta för att förbereda personen i 

fråga. Målet var att intervjua två rederier inom de tre segmenten tank-, RoRo- och 

passagerarfartyg, men efter ett bortfall kontaktades fem svenska rederier som opererar 

svenskflaggade fartyg. Dessa rederier representerar ett brett utbud av olika fartygstyper och 

vart de opererar. 

 

Efter cirka en vecka kontaktades dessa personer på telefon, undantaget två rederier som 

föredrog att ge skriftligt svar. Över telefon ställdes de frågor som tidigare skickats på mail. 

De frågor som ställdes listas nedan. 

 

 

 Bunkrar era fartyg vatten regelbundet eller har de bunkrat vatten någon enstaka 

gång som t.ex. efter ett varvsbesök? 

 Legionella ingår inte i kraven för färskvatten test, har ni någon gång tagit ett utökat 

test där legionella också testas? 

 Har ni någon gång påträffat legionellabakterien ombord på något av era fartyg? 
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Om legionellabakterien hade påträffats så ställdes ytterligare ett antal mer ingående frågor i 

enlighet med arbetets syfte och teori. Detta för att se hur rederierna tacklat problemet och 

varför det uppmärksammades. De kompletterande frågor som vidare ställdes var följande 

 

 Av vilken anledning togs ett utökat prov där legionella uppmärksammades? 

 Var koncentrationen jämnt fördelat över hela systemet eller fanns det isolerade delar 

med anmärkningsvärt högre halter? I så fall, vilka delar av systemet var mest utsatt? 

 Kunde ni utröna om bakterien härstammade från kallvattensidan, varmvattensidan 

eller om den fanns i båda? 

 Har det uppkommit några teorier om saker eller komponenter som påverkat 

bakteriens förökning positivt?  

 Har ni haft fall där någon blivit smittad? 

 Vilka åtgärder har ni utfört för att lösa problemet? 

 Känner ni till om det är enstaka eller flertalet båtar i rederiet som har blivit utsatta? 

 Tas utökade tester regelbundet nu efter påkomst av legionella? 

Alla rederier som har kontaktas har även frågats om flertalet komponenter ur dricksvatten 

systemet är placerat i maskinrummet. Det frågades även om en medeltemperatur i 

maskinrummet, då detta visade sig vara en svår fråga att svara på frågades om de kunde 

konfirmera påståendet att en möjlig maskinrumstemperatur kan ligga inom intervallet 20-

42°C.  
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7.1 Intervjusammanställning 
 

Av de fem rederier som kontaktats hade tre rederier aldrig utfört ett utökat test. Detta 

medför också att legionellabakterien inte har påträffats i dessa fartyg. Ett undantag är ett 

fartyg som faktiskt gjort ett utökat test, detta för många år sedan då de upplevde problem 

med odör i vattnet. Eftersom det var så pass länge sedan är det i dagsläget oklart om testet 

innehöll legionella kontroll, det är dock säkert att det aldrig fastslagits innehålla legionella. 

Av dessa rederier bekräftar alla att vattenbunkring har skett på samtliga fartyg. I vissa fall 

bekräftas att fartygen bunkrar vatten regelbundet. 

Samtliga rederier bekräftar även att flertalet dricksvattenkomponenter är placerade i 

maskinrummet där en mycket möjlig omgivningstemperatur kan vara inom intervallet 20-

42°C. 

 

Av de rederier som kontaktats har två rederier tagit utökade tester på sina fartyg. Båda 

rederierna fann legionellabakterien i dricksvattensystemen ombord på delar av sin flotta. 

 

Vid kompletterande frågor erhålls en bild av förfarandet efter legionellaupptäckt. 

 

Första rederiet där bakterien har påträffats togs det utökade testet efter att en äldre före 

detta besättningsman blivit drabbad av legionärssjukan. Här visade det sig att legionella 

bakterien fanns i systemet, noggranna tester visade kraftigt varierande koncentrationer 

beroende på vart testet togs. Det gick inte härleda bakterien till varmvattnet eller kallvattnet 

men de förmodar att bakterien fanns i båda systemen. Det konstaterades att varmvatten 

temperaturen var för låg vid förbrukarna vilket var positivt för bakteriens tillväxt. 

Dricksvattensystemet är så konstruerat att en stor mängd tappställen fanns att tillgå vilket 

också medförde att stillastående vatten var förekommande på flertalet ställen i systemet. 

Det konstaterades att detta var gynnsamt för legionellabakteriens tillväxt då ökade 

koncentrationer återfanns i t.ex. oanvända hytter och sällan använda tappställen.  

 

För att sanera systemet utfördes en rad åtgärder. De klorerade vattentankarna, 

varmvattensystemet sanerades kontinuerligt under minimum 4 veckor med flödesstyrd 

klordioxiddosering. Samtliga tappställen spolas ur med ett regelbundet tidsintervall, detta 

för att minska det stillastående vattnet i systemet. Det installerades även en hygienisk 

barriär, denna består av UV-ljus filter samt partikelfilter, nu innehåller dricksvattensystemet 

två olika UV-ljus filter. 

 

Nu tas legionella test 2 gånger om året genom avtal med extern specialist firma, påvisas spår 

av legionella påbörjas sanering och utökad provtagning . Under de senaste 6-7 åren har 

några fler fall av legionellabakterien uppmärksammats i rederiets flotta. 
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Det andra rederiet som påfunnit legionellabakterien gjorde det av misstag. När den 

lagstadgade rutinkontrollen av dricksvattnets tjänlighet skulle utföras på ett fartyg blev det 

ett missförstånd hos laboratoriet och de utförde då även legionella kontroll. Resultatet 

visade en förhöjd nivå legionellabakterier från ett tappställe. Följderna blev flera, först 

gjordes ett utökat mer omfattande legionellatest där betydligt fler prover togs. Här 

konstaterades att isolerade och sällan använda delar av systemet hade förhöjda nivåer. 

Proverna visade att varmvattensidan inte innehöll bakterien utan den bara kunde härledas 

till kallvattensidan av systemet. Anledningen till detta har fastslagits till att temperaturen 

varit gynnsam för bakterien samt att systemet haft vatten stående utan cirkulation under 

längre perioder. 

 

De initiala åtgärderna var att stänga av samtliga duschar i hytterna samt att sanera duschen i 

maskinrummet med hetvatten, denna dusch användes sedan under tiden resterande delar 

av systemet sanerades. Det beställdes även saneringsutrustning som senare installerades 

och sanerade systemet. För att undvika legionellabakterien i framtiden installerades det på 

samtliga fartyg ett ytterligare UV-ljus filter i direkt anknytning till inredningen utöver det 

redan installerade filtret i maskinrummet. Rederiet införde även en rad nya rutiner på 

samtliga fartyg för att vidare förebygga legionellabakterien.  

 

Varje vecka demonteras nu duschslang och munstycke i oanvända hytter, både 

kallvattensidan och varmvattensidan spolas ur i dessa hytter. Var tredje månad utförs en 

temperaturkontroll av varmvattnet på det tappställe som är längst ifrån maskinrummet där 

varmvattenberedaren är placerad. Denna temperatur skall vara över 60°C. 

 

På årlig basis skall kallvattensidan spolas ur med hetvatten som håller en temperatur av 

minst 70°C, detta skall ske i hela fartyget och skall vara i minst 5 minuter. Samtliga 

duschslangar och munstycken demonteras och kokas i 5-10 minuter. De filter som är 

monterade på vissa tappkranar skall demonteras och kokas.  

Rederiet har även infört nya rutiner vid vattentester, utöver de lagstagade proverna tas nu 

varje år prov från 7 olika tappställen ombord som skickas iland till laboratorium för legionella 

analys.    

 

Efter att första fartyget påträffats med legionellabakterien i dricksvattensystemet har 

ytterligare fyra fartyg i flottan funnit legionellabakterien i sina vattensystem. Det har även 

konstaterats ett fall av legionärssjuka. 
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8. Resultat 
 

Huvudsyftet med denna undersökning har varit att försöka utröna om legionellabakterien 

skulle kunna vara en risk ombord. För att svara på detta var vi tvungna att undersöka om 

bakterien ens kunde existera ombord. Ytterligare har vi undersökt vilka legionellakrav som 

ställs på dricksvattenkvalitén ombord och om rederier testar sina fartyg för legionella. För att 

utföra denna undersökning började vi med informationsinsamling, under denna tid blev vi 

som undersökare mer insatta i ämnet och informationen medförde en bra grund för 

utformningen av de frågor som senare skulle ställas till de utvalda rederierna. 

Informationsinsamlingen tillsammans med vår tidigare erfarenhet inom maskinyrket har 

bidragit till den teori som vi arbetat efter. 

 

Teoretiskt kunde vi relativt tidigt i denna process fastslå att risken för att legionellabakterien 

skulle kunna leva i dricksvattensystemen ombord fanns. De flesta tidigare undersökningar 

som granskats berör varmvatten som inte håller en tillräckligt hög temperatur, med det 

gynnsamma temperaturintervallet inom 20-42°C tillsammans med vår tidigare erfarenhet 

inom sjöfarten ökade tilltron till vår teori. Stillastående vatten nämns ofta som en stor 

bidragande del till att legionellabakterien förökar sig. Det är svårt att definiera vad 

stillastående vatten innebär, men att en enda bakterie kan föröka sig till 8 miljoner bakterier 

under en 8 timmars period kan anses som ledande.   

 

Våra intervjuer styrker den teori vi haft under hela arbetet. Kraven på dricksvattenkvaliteten 

som ställs ombord följer livsmedelsverkets krav och är således samma som iland. De tester 

som enligt lag skall utföras innehåller inte legionellaprov.  

 

Eftersom det inte är ett krav visade det sig att flera rederier inte heller testar för legionella, 

vilket för oss är ganska förståligt då intervjuerna påvisar en relativt stor ovetskap om 

bakterien hos de rederier som inte har någon egen erfarenhet inom ämnet. Dessa rederier 

konfirmerar att flertalet komponenter i dricksvattensystemet är placerade i maskinrummet 

och att en mycket möjlig temperatur är inom det för bakterien gynnsamma 

temperaturintervallet.  

 

De två rederier som har testat och påträffat legionellabakterien ombord i delar av dess flotta 

bekräftar teorin att bakterien mycket väl kan leva på kallvattensidan i dricksvattensystemet. 

De bekräftar att långa och komplicerade ledningar såväl som gynnsam temperatur är 

bidragande orsaker till att legionellabakterien kunnat föröka sig till höga nivåer. Dessa två 

rederier påvisar en stor kunskap inom ämnet och de ger intryck av att ta legionellabakterien 

på stort allvar genom deras angelägenhet att motverka och förebygga bakterien. 
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Bakterien kan inte leva i saltvatten vilket utesluter att den kommer in i systemet vid egen 

vattenproduktion. Det ena rederiet som påträffat legionellabakterien bunkrar i regel vatten 

till sina fartyg medans det andra rederiet normalt tillverkar sitt dricksvatten. Detta bekräftar 

ytterligare teorin att det bara krävs en bunkring för att bakterien skall komma in och sedan 

leva kvar och föröka sig i systemet. 

 

Legionellabakterien lever naturligt i våra vattendrag och eftersom våra vattenverks 

behandlingar inte helt tar bort bakterien är det mycket möjligt att när ett fartyg bunkrar 

vatten följer små mängder legionellabakterier med in i systemet. Systemens normala 

konstruktion bjuder sen på en trivsam miljö där bakterien kan föröka sig. 

Allt detta säger oss att det är mycket möjligt och kanske även troligt att flertalet av fartygen 

inom den svenska sjöfarten är, helt utan vetskap kontaminerade med legionellbakterien i 

sina dricksvattensystem och då även utsätter sin besättning samt sina passagerare för risken 

att drabbas av den relativt dödliga legionärssjukan.  

9. Rekommendationer till vidare studier 
 

Med detta arbete som grund skulle en kvantitativ undersökning kunna utföras där ett större 

antal rederier kontaktades. Detta för att få en bredare bild över hur vanligt det är att 

legionellatester utförs och för att se hur många fartyg som eventuellt drabbats av det. 

 

För att pröva hypotesen att alla eller ett stort antal fartyg i den svenska handelsflottan, helt 

utan vetskap är kontaminerade med legionella skulle en serie provtagningar på ett större 

antal fartyg vara intressant. 

 

Som denna studie visar är det möjligt att legionellabakterien kan komma in i vattensystemet 

ombord. En intressant studie skulle kunna baseras på hur medvetna berörda myndigheter 

och organisationer är på det påstådda problemet, vilka skyldigheter operatören har av ett 

legionellakontiminerat dricksvattensystem och om det finns alternativa 

konstruktionslösningar som hämmar legionellatillväxt. 

 

Detta arbete berör enbart svenska rederier och således de regler och krav som finns i 

Sverige. En intressant aspekt vore att undersöka hur andra länders krav på dricksvatten 

ombord i fartyg ser ut, skiljer de sig från de krav som ställs på svenska fartyg? 
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10. Källkritik 
 

De källor som har använts i studien bedöms generellt vara tillförlitliga. Myndigheter som 

Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Transportstyrelsen anses vara pålitliga källor. Här har 

information och råd hämtats, det mesta kommer från lagar och förordningar men även från 

informationsblad och dylikt. 

 

De tryckta skrifter som använts i studien är rena faktabeskrivningar utan vinstsyfte, således 

bedöms denna information som tillförlitlig. Information från vinstdrivande företag har 

använts i små mängder. Detta har använts för information om olika typer av 

legionellabehandling, då denna information lätt kan vara riktad till företagets fördel har 

informationen granskats noga och dubbelkollats med andra instanser. 

 

Vissa delar av den information som har inhämtats har skiljt sig något beroende på vilken 

källa som har konsulterats, detta rör mestadels olika nivåer på temperaturer och dylikt. 

Skillnaderna har inte varit stora men det har ändå medfört viss svårighet i att tolka och 

återge en korrekt fakta då fler källor behövts användas för att senare kunna verifiera 

informationen. Den fakta som presenteras i studien anses vara korrekt och tillförlitlig. 
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BILAGA 1 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten - gränsvärden där dricksvattnet 
skall bedömas som otjänligt. 
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