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Abstrakt  
Dricksvattnet ombord på Sjöfartshögskolans fartyg Calmare Nyckel har vid tidigare 
provtagning visat på undermålig kvalitet. Orsaken till detta har inte undersökts innan. I 
detta arbete undersöks och identifieras orsaken och ett underlag för förbättring av 
vattenkvaliteten har tagits fram. Underlaget omfattas också av en arbetsbeskrivning för 
ombyggnation av färskvattensystemet och ett underlag för installation av en 
färskvattenproducerande anläggning. För att kontrollera vattenkvaliteten ombord 
genomfördes vattenprover och en undersökning av färskvattensystemet med endoskop. 
Resultaten analyserades sedan och ett åtgärdsprogram för förbättring av 
vattenkvaliteten har rekommenderats. Det nuvarande färskvattensystemet undersöktes 
och outnyttjade anläggningsdelar identifierades. En arbetsbeskrivning för demontering 
av ovan nämnda anläggningsdelar togs fram. Sjöfartshögskolan hade förvärvat en 
begagnad färskvattenanläggning vilken undersöktes för att avgöra om den gick att 
använda ombord på Calmare Nyckel. Undersökningen visade att anläggningen inte gick 
att använda och arbetet fortsatte med att utveckla en offert på en 
färskvattenproducerande anläggning som Sjöfartshögskolan beställde 2009. Ett underlag 
för installation av den färskvattenproducerande anläggningen togs fram och innehåller 
montageritningar, arbetsbeskrivningar, materialbehov, plan för monteringsarbetet och 
resursbehov. Metoden och åtgärdsprogrammet kan i framtida undersökningar fungera 
som hjälpmedel vid behov av att förbättra vattenkvaliteten ombord på liknande fartyg. 
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Abstract  
Drinking water onboard Kalmar Maritime Academy’s ship Calmare Nyckel has on 
previous sampling demonstrated insufficient quality. The reason for this has not been 
investigated before. This study examines and identifies the cause for the substandard 
water quality and support material for improvement has been developed. The material 
also contains a job description for rebuilding of the fresh water system and documents 
regarding installation of a freshwater generator. Water samples and examination of the 
fresh water system with endoscope was performed to verify the water quality onboard 
the ship. The results were analysed and a plan for improvement of water quality was 
recommended. The current fresh water system was investigated and unused components 
were identified. A description for removing the mentioned components was made. 
Kalmar Maritime Academy had acquired a used freshwater generator which was 
examined to determine whether it could be used onboard Calmare Nyckel. The 
examination revealed that it could not be used and the study proceeded to develop a 
quotation on a freshwater generator that Kalmar Maritime Academy had ordered in 
2009. Material for the installation of the freshwater generator was created and includes 
assembly drawings, job descriptions, material requirements, plan for the assembly work 
and resource needs. The method and plan may in future investigations be used as aids to 
the improvement of water quality onboard similar vessels.  
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1 Introduktion 

Dricksvatten är ett av människans viktigaste livsmedel. Det är därför av stor vikt att 

kraven på dricksvattenkvaliteten säkerställer att vattnet inte utgör någon fara för den 

som använder det. Den största hälsorisken knuten till dricksvatten är enligt World Health 

Organization (2011) vattenburna sjukdomar som orsakas av mikrobiologisk 

kontamination. För att säkerställa dricksvatten ur mikrobiologisk synpunkt 

implementeras mikrobiologiska barriärer i olika omfattning i dricksvattensystem för 

distribution. Ombord på Sjöfartshögskolans fartyg Calmare Nyckel används idag inte 

dricksvattnet på grund av undermålig kvalitet. Sjöfartshögskolan misstänker att detta 

beror på mikrobiologisk kontamination i färskvattensystemet. De tror att en möjlig 

lösning skulle vara att undersöka vattenkvaliteten och färskvattensystemet för att ta fram 

ett åtgärdsprogram.  Åtgärdsprogrammet skall sedan om det implementeras säkra 

vattenkvaliteten i framtiden. 

 

Färskvattenproducerande anläggningar tillämpas på merparten av de fartyg som är 

aktuella arbetsplatser för examinerade studenter. Idag finns det ingen anläggning för 

färskvattenproduktion på Sjöfartshögskolan vilket de ser som en brist i utbildningen som 

behöver åtgärdas. Med anledning av detta förvärvades en begagnad 

färskvattenproducerande anläggning från Länssjukhuset i Kalmar sommaren 2014 som 

inte har installerats. Sjöfartshögskolan anser att en installation av en 

färskvattenproducerande anläggning ombord på Calmare Nyckel säkrar 

utbildningsbehovet. Med anledning av detta tilldelades uppdraget som presenteras i 

följande avsnitt.  
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1.1 Uppdragsdirektiv 
För att säkra vattenkvaliteten och utbildningsbehovet ombord på Calmare Nyckel 

tilldelade Sjöfartshögskolans tekniska inspektör L. Fors ett uppdrag som bestod i att: 

 

• Kontrollera vattenkvaliteten i färskvattensystemet för klargörande om bakterieförekomst 
och vattenstatus ombord. Föreligger behov av rengöring och desinfektion av systemet 
skall ett åtgärdsprogram tas fram. 

 

• Analysera nuvarande färskvattensystem för att identifiera outnyttjade anläggningsdelar 
och göra en arbetsbeskrivning för demontering.  

 

• Utreda om förvärvad utrustning går att använda som färskvattenproducerande 
anläggning ombord på Calmare Nyckel, samt konstatera vilka eventuella modifieringar 
som behöver utföras. Skulle ovanstående utrustning inte kunna användas som 
färskvattenproducerande anläggning skall ett förslag till ny utrustning tas fram. 

 

• Ta fram ett underlag för montage av utsedd utrustning som skall innehålla 
montageritningar, arbetsbeskrivningar och materialbehov. Underlaget skall också 
innehålla en plan för monteringsarbetet och vilka resurser som kommer att behövas för 
utförandet. 

Uppdragsdirektivet återfinns i sin helhet i Bilaga 1. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att förse Sjöfartshögskolan med ett underlag som täcker 

uppdragsgivarens behov angående vattenkvaliteten, färskvattensystemet och en 

installation av en färskvattenproducerande anläggning ombord på Calmare Nyckel. 

Underlaget skall redovisas i form av: 

 

• Åtgärdsprogram för förbättring av vattenkvaliteten. 

• Arbetsbeskrivning för demontering av färskvattensystemet. 

• Underlag för installation av en färskvattenproducerande anläggning. 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs undersökningsobjektet Calmare Nyckel och dess 

färskvattensystem. Vidare beskrivs vattenkvalitet och färskvattenproducerande 

anläggningar ombord på fartyg. Calmare Nyckel används som laborationsplattform för 

studenter under utbildningstiden på Sjöfartshögskolan. Fartyget saknar en 

färskvattenproducerande anläggning som skulle kunna användas i utbildningssyfte. 

Under sommaren hyrs fartyget ut i kommersiella syften. Det är 38.59 meter långt, fullt 

beboeligt och utrustat med sex hytter, toaletter, duschar, ett kök och ett pentry. 

Dricksvattnet ombord används för närvarande endast till bad, disk och tvätt på grund av 

undermålig kvalitet. Behovet av dricksvatten består i att elever ska ha tillgång till vatten 

och dusch under och efter laborationer. Det finns även behov av dricksvatten under de 

perioder fartyget är uthyrt. Hösten 2012 genomförde Sjöfartshögskolan en vattenanalys 

av dricksvattnet ombord som visade att vattnet var tjänligt med anmärkning på grund av 

förhöjda värden av odlingsbara mikroorganismer och långsamväxande bakterier (se 

bilaga 2). Även om vattnet är tjänligt har det på grund av mycket dålig lukt inte använts 

som dricksvatten. Detta har lett till en begränsad omsättning av dricksvattnet med långa 

perioder av stillastående vatten i stora delar av systemet.  

2.1 Vattenkvalitet 
Dricksvatten ombord på fartyg regleras i Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och 

allmänna råd om dricksvatten på fartyg, SJÖFS 1994:8. Vattenkvaliteten skall kontrolleras 

när fartyget sjövärdigbesiktigas och mellanbesiktigas, vartannat år eller om det finns en 

misstanke om dålig vattenkvalitet. Analysen av vattenprovet skall göras av ett certifierat 

laboratorium och om dricksvattnet inte uppfyller kraven skall orsaken snarast 

undersökas och åtgärdas (SJÖFS 1994:8). Vid kontroll av vattenkvaliteten ombord 

hänvisar SJÖFS 1994:8 till Livsmedelsverkets kungörelse, SLVFS 1989:30, som från och 

med 2003 ersattes av SLVFS 2001:30.  Där beskrivs två typer av undersökningar, en 

normal och en utvidgad kontroll. Omfattningen av dessa bygger på kemiska och 

mikrobiologiska gränsvärden som används för att avgöra kvaliteten på dricksvattnet och 
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har sin grund i Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Kvalitetskravet på dricksvatten beskrivs 

som att: 

 

7 § Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och rent om det 

− inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter 

att de kan utgöra en fara för människors hälsa, och 

 − uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2 (Ibid, s.4) 

 

Bilaga 2 i SLVFS 2001:30 innehåller gränsvärden som ligger till grund för att klassificera 

dricksvattnet som tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Tjänligt vatten är av 

fullgod kvalitet och kan användas som dricksvatten. Otjänligt vatten bör inte användas 

som dricksvatten på grund av att det medför hälsorisker. Tjänligt med anmärkning 

betyder att vattnet har någon form av avvikelse från gränsvärdena men som inte innebär 

ett direkt hot mot hälsan.  Avikelsen kan grunda sig i hälsomässiga, estetiska eller 

tekniska skäl. En hälsomässigt grundad anledning kan vara att vattnet innehåller 

mikroorganismer och bakterier. Detta kan leda till otjänligt vatten om orsaken inte 

åtgärdas (Livsmedelsverket, 2014). Följande avsnitt beskriver dessa risker, hur de 

uppkommer och hur man kan göra sig av med dem.  

2.1.1 Mikroorganismer och mikrobiologiska barriärer 
Mikroorganismer i dricksvatten är ett mått på vattnets mikrobiologiska kvalitet och i för 

höga halter innebär dessa en ökad risk för vattenburen smitta. Allt för höga halter av 

långsamväxande bakterier indikerar en mikrobiologisk tillväxt i färskvattensystemet. En 

mikrobiologisk tillväxt leder till ökad biofilmsbildning. Andra risker som uppstår i 

vattensystem med en mikrobiologisk tillväxt är förekomsten av slam och legionella. 

(Livsmedelsverket, 2014).  

 

En mikrobiologisk barriär är en komponent eller metod vars syfte är att minska antalet 

mikroorganismer i vattnet. Tre godkända metoder av Livsmedelsverket som fungerar 

som mikrobiologisk barriär är desinfektion med klor, UV-strålning och 

membranfiltrering. Vid produktion av dricksvatten på vattenverk ställer 

livsmedelsverket krav på att beredningen skall innehålla tillräckligt antal 

mikrobiologiska barriärer (Livsmedelsverket, 2014) 
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2.1.2 Biofilm 
Biofilm är ett begrepp som beskriver den biologiska växtligheten vilket bildas i rör och på 

fasta ytor som är i förbindelse med vatten. Det biologiska täcket som bildas på 

rörmaterialet gynnar andra typer av bakterier vilka kan förekomma i färskvattensystem. 

Det skyddar också sjukdomsframkallande bakterier och minimerar effekten av 

desinfektion, spolning och rengöring.  Förutsättningarna för biofilm gynnas av hög 

temperatur, högt innehåll av organiska ämnen och mikroorganismer samt en låg 

omsättning av vatten. Om tillräckligt mycket bakterier bildas inuti biofilmen kan de 

befrias och kontaminera vattnet. Den biologiska aktiviteten i biofilmen är också en vanlig 

orsak till dålig lukt och smak av vattnet (Livsmedelsverket, 2014). En viss mängd biofilm 

bildas alltid i rörsystem för färskvatten. Dock bör man begränsa biofilmen till en nivå där 

vattnet inte smittas av bakterier. Den leder också till en begränsning av vattenflödet och 

vid extrema fall, stopp i rörledningarna. Eftersom biofilmen består av biologisk växtlighet 

lever bakterierna bara i vissa miljöer och man kan eliminera dem genom att höja 

temperaturen på vattnet till över 60 grader under en längre tid, genom konstant spolning 

eller mekanisk rengöring (Svenskt Vatten, 2011).  

 

Spolningen och rengöringen bör också kompletteras med en desinfektion av systemet. 

Detta för att dels döda mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar hos användaren och 

dels för att motverka ny tillväxt av biofilm i ledningssystemet (Stenström & Guzikowski, 

1996). Ett desinfektionsmedel som används för ändamålet är klor i form av 

natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Desinfektionen går till genom att 

dricksvattensystemet successivt fylls med klorerat vatten samtidigt som vatten tappas av 

vid lämpligt ställe. Det är viktigt att en jämn och tillräckligt stor halt klor doseras, minst 

50 mg/liter, samt att desinfektionstiden är minst 30 minuter.  Desinfektionen avslutas 

genom att vattensystemet spolas med icke klorerat vatten (Svenskt Vatten, 2011). I 

Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på fartyg 

framgår det att denna metod även kan användas för rengöring av ledningssystemet. Dock 

med en dosering av en liter natriumhypoklorit per kubikmeter vatten (SJÖFS 1994:8). 

2.1.3 Slam 
Slam i rörsystem eller tankar beror på avlagringar från olika metaller. Slam i rör leder till 

korrosionsbildning på grund av den syrebrist som skapas under slamtäcket. I och med 
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syrebristen under slamtäcket bildas svavelväte vilket leder till att vattnet utsöndrar en 

opassande odör. Slammet kan tränga in i den biologiska växtlighet och skyddar då 

biofilmen från att desinfektionsförsök tränger in och eliminerar växtligheten. Ett enkelt 

och effektivt ingrepp för att göra sig av med slam är att spola i rörsystem tills odör eller 

missfärgningar inte längre uppstår ur förbrukare (Svenskt Vatten, 2011). 

2.1.4 Legionella 
Legionella är ett samlingsnamn för en grupp bakterier som upptäcktes första gången i 

Sverige 1979. Legionellabakterier kan leda till en intensiv lunginflammation, även kallad 

legionärssjuka, där cirka 5-15% av de smittade avlider (Svenskt Vatten, 2011). Legionella 

pneumophila är den art av bakterien legionella som leder till legionärssjuka (Boverket, 

2006). I Sverige rapporteras varje år ungefär 100 fall av patienter smittade av legionella. 

Legionellabakterier lever naturligt i insjöar och vattendrag men kan även frodas och 

överleva i tekniska installationer. I insjöar och vattendrag är legionellabakterierna 

ofarliga för människan och man kan även dricka vatten som innehåller bakterien men om 

man inhalerar aerosoler där bakterien finns kan man bli svårt sjuk. Risken för att 

inhalera aerosoler är stor i samband med till exempel duschning. Långsamt flödande eller 

helt stillastående vatten är en gynnsam miljö för legionellabakterien att föröka sig i. 

Närvaro av biofilm och mikroorganismer i distrubutionsanläggningen bidrar också till en 

bra miljö för legionellabakterier. Biofilmen skyddar även legionellabakterierna vid 

desinfektering eller spolning. Den största legionellatillväxten sker i temperaturintervallet 

20-42°C. En stor del av legionellabakterierna dör vid uppvärmning av vattnet till 50°C. 

Hur stor del som dör beror på tiden för uppvärmningen och temperaturen. Vid 

exempelvis en uppvärmning till 50°C i 80-111 minuter dör 90% av bakterierna 

(Boverket, 2006).  

2.2 Färskvattensystemet 
I dagsläget bunkras färskvatten ombord på Calmare Nyckel. Det distribueras till 

förbrukare via ett färskvattensystem med hydroforkärl. Bunkring sker ungefär 3-4 

gånger per sommarhalvår och endast en gång per vinterhalvår. Vid bunkringen försöker 

man ibland att spola rent färskvattentanken innan bunkring påbörjas. En mer omfattande 

rengöring av färskvattentanken sker ungefär en gång per år enligt Calmare Nyckels 

tekniker P. Frick (Personlig kommunikation, 2014). Hamnmyndigheten har ansvar för att 
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vatten som bunkras på fartyg följer landets krav på dricksvattenkvalitet. Vid 

förflyttningen av vatten mellan hamn och fartyg finns dock en risk för att vattnet 

kontamineras (World Health Organization, 2011). Det nuvarande färskvattensystemet 

saknar dokumentation i form av ritningar eller flödesscheman. Det saknas även 

dokumentation om rutiner och handhavande av färskvattensystemet. Anläggningen för 

distribution är koncentrerad till det förliga utrymmet i laborationssalen på däck 1.  

Färskvattensystemet i laborationssalen har byggts om vid olika tillfällen och innehåller 

en kolvpump med anslutande expansionskärl, en pumpautomat av typen HMS 5000 och 

ett expansionskärl. Pumpautomaten innehåller förfilter, backventil och expansionskärl.  

Ett flödesschema över färskvattensystemet innan ombyggnation återfinns i bilaga 3. 

Sjöfartshögskolan vill att färskvattensystemet ses över för att identifiera outnyttjade 

komponenter samt att arbetsbeskrivningar för demontering skall tas fram.  

2.3 Färskvattenproducerande anläggning 
För att säkra utbildningsbehovet har Sjöfartshögskolan beslutat att det ska installeras en 

färskvattenanläggning i laborationsutrymmet ombord på Calmare Nyckel. För 

framställning av färskvatten på fartyg finns idag två erkända metoder; evaporering och 

omvänd osmos. Eftersom det inte finns restenergi för evaporering ombord på Calmare 

Nyckel har valet fallit på omvänd osmos. Anläggningen skall användas i 

undervisningssyfte och för egen färskvattenproduktion. 2009 beställde Sjöfartshögskolan 

en offert från ENWA Water Treatment på en komplett färskvattenanläggning. ENWA 

Water Treatment är ett företag som tillverkar kompletta färskvattenproducerande 

anläggningar för fartyg. På grund av brist på finansiering lades projektet på is.  

Sjöfartshögskolan förvärvade 2014 en begagnad färskvattenanläggning från 

Länssjukhuset i Kalmar av fabrikat Eurowater AB. Färskvattenanläggningen är av typen 

omvänd osmos och togs ur drift i januari 2014 på grund av nyinstallation. På sjukhuset 

hade anläggningen använt färskvatten som råvatten och det är därför oklart om 

anläggningen går att använda för rening av sjövatten. Med råvatten avses obehandlat 

vatten som efter beredning kan användas som dricksvatten (Nationalencyklopedin, 

2015). Omvänd osmos är en metod som också kallas membranfiltrering. 

Membranfiltreringen innebär att en typ av råvatten avsaltas i membranet och den 

genomsyrade vätskan tas tillvara. Metoden kan användas för att skapa färskvatten av 
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sjövatten. Sjövattnet pumpas då upp i högt tryck och pressas genom ett semipermeabelt 

membran där salter och andra lösningar i råvattnet filtreras bort på membranets primära 

sida. Det avsaltade vattnet på membranets sekundära sida tas tillvara och behandlas för 

att användas som tjänligt dricksvatten (Dvorak & Skipton, 2014). 

 

Krav gällande färskvattenanläggningar ombord på fartyg som Calmare Nyckel regleras i 

Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på fartyg 

och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion. I 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och 

fribord, TSFS 2009:114, ställs det krav på rördragning som passerar genom fartygets 

skott. Kraven innebär att rör ska vara av stål eller material med likvärdig hållfasthet. 

Dricksvattensystemet ska dessutom konstrueras i ett material som inte påverkar 

dricksvattnets kvalitet (SJÖFS 1994:8). Vid produktion av färskvatten genom omvänd 

osmos ombord fartyg krävs det av Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och 

allmänna råd om dricksvatten på fartyg att det finns en anordning för desinfektion av 

vattnet för att erhålla godkänt dricksvatten. Desinfektionen kan ske antingen med UV-

filter eller genom klorering. Det är också krav på att ett mineraliseringsfilter installeras 

för att rätt PH-värde skall erhållas. Dessa har sin grund i kvalitetskravet på dricksvatten 

vid beredning som enligt § 4 i SJÖFS 1994:8 är att ”processen vid beredning av 

dricksvatten skall säkerställa att vattnet blir tjänligt från kemisk och mikrobiologisk 

synpunkt” (Ibid, s.2). 
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3 Metod 

Eftersom detta arbete gavs som uppdrag har metoden som använts baserats på 

uppdragsdirektivet och genomförts enligt den ordning som presenteras i detta kapitel. I 

tabell 1 nedan visas en sammanställning av de moment som genomfördes i arbetet. Varje 

moment förklaras mer utförligt i respektive delkapitel. 

Tabell 1: Sammanställning av genomförande 

3.1 Kontroll av vattenkvaliteten Mikrobiologisk normalkontroll hos användare 

Undersökning av ledningssystemet med endoskop 

Biofilmsanalys 

Legionellaprov 

Analys av resultat för framtagning av åtgärdsprogram  

 

3.2 Kontroll av färskvattensystemet Kartläggning och identifiering av systemets komponenter 

Framtagning av flödesscheman 

Framtagning av demonteringsplan 

3.3 Framtagning av underlag för omvänd 
osmosanläggning 

Granskning av anläggningsspecifika krav 

Inspektion av anläggningen från Eurowater AB 

Utveckling av offert från Enwa Water Treatment 

Framtagning av installationsunderlag 

 

3.1 Kontroll av vattenkvaliteten 
Följande provtagningar och undersökning genomfördes för att undersöka 

vattenkvaliteten ombord på Calmare Nyckel: 

• Mikrobiologisk normalkontroll hos användare  
• Undersökning i ledningssystemet med endoskop 
• Biofilmsanalys 
• Legionellaprov 
• Analys av resultat för framtagning av åtgärdsprogram 

Resultaten från provtagningarna och undersökningen analyserades för att få en bild över 

vad som bidragit till den dåliga vattenkvaliteten och vilket åtgärdsprogram som 

9 

 



behövdes.  Eftersom dricksvattnet ombord på Calmare Nyckel inte behandlas kemiskt 

bestämde uppdragsgivaren att en kemisk analys inte skulle genomföras. 

3.1.1 Mikrobiologisk normalkontroll hos användare 
För att kontrollera nuvarande vattenkvalitet beställdes en mikrobiologisk normalkontroll 

hos användare av Eurofins AB. Uppdragsgivaren bestämde att Eurofins var det 

laboratorium som skulle utföra analyserna av vattnet. Detta på grund av att 

Sjöfartshögskolan använt det företaget vid tidigare vattenanalyser. Eurofins är ett 

certifierat laboratorium som bland annat utför vattenkontroller.  En mikrobiologisk 

normalkontroll hos användare innebär att laboratoriet gör mikrobiologisk analys av 

vattnet i enlighet med SLVFS 2001:30 och kontrollerar förekomsten av långsamväxande 

bakterier, odlingsbara mikroorganismer, koliforma bakterier och E.coli. Riskerna med 

bakterier och mikroorganismer i dricksvatten beskrivs i bakgrundskapitlet. Om vattnet 

är förenligt med riktvärdena för ovan nämnda parametrar anses vattnet vara hälsosamt 

och rent. I och med beställningen erhölls ett emballage vilket innehöll 

provtagningsanvisning, provflaskor och fryspåsar. Provtagningen genomfördes hösten 

2014 ombord på Calmare Nyckel. Två prov togs, ett direkt från färskvattentanken och ett 

från en kran placerad i mässen på båtdäck. Om provresultaten sedan skulle skilja sig åt 

har man en punkt som representerar vattenkvaliteten i tanken och en punkt i systemets 

slut som går att jämföras mot varandra. Provet som togs ur kranen i mässen spolades 

först under cirka 15 sekunder för att simulera en normal användning. På provemballaget 

för respektive prov noterades provtagningsdatum, provtagningstid, provtagningspunkt 

och vattentemperatur. Temperaturen på vattnet på respektive provställe mättes med 

hjälp av en termometer. Proven skickades sedan till Eurofins AB för analys. 

3.1.2 Undersökning av färskvattensystemet med endoskop 
Vattenanalysen som genomfördes av Sjöfartshögskolan hösten 2012 visade att 

dricksvattnet ombord på Calmare Nyckel var tjänligt med anmärkning. Detta på grund av 

förhöjda värden av odlingsbara mikroorganismer och långsamtväxande bakterier (bilaga 

2). Inga åtgärder har gjorts sedan vattenprovet togs för att åtgärda detta problem (P. 

Frick, personlig kommunikation, 2014). Förekomsten av mikroorganismer och bakterier i 

ett vattensystem under en längre period bidrar enligt Eurofins AB (Personlig 

kommunikation, 2014) till mikrobiologisk tillväxt och utveckling av biofilm. På grund av 

detta bestämdes i samråd med uppdragsgivaren att en inspektion av färskvattensystemet 
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skulle genomföras för klargörande om eventuell biofilm i systemet. Omfattningen av 

undersökningen begränsades till kontroll av färskvattentanken samt att öppna upp en del 

i systemet i nära anslutning till var det mikrobiologiska provet tagits. Punkterna 

representerar varsin ändpunkt i färskvattensystemet och ger därför en bra bild av den 

mikrobiologiska tillväxten. Begränsningen gjordes på grund av att en komplett 

genomgång av systemet hade blivit allt för tidskrävande.  Undersökningen genomfördes 

ombord på Calmare Nyckel hösten 2014. Färskvattentanken undersöktes okulärt genom 

att öppna upp manluckan i laborationsutrymmet. Dokumentationen av inspektionen 

gjordes genom fotografering av tankens kondition. Ingångspunkten för inspektion av 

rörledningarna var under handfatet i toalettutrymmet på båtsdäck. Därifrån matades 

endoskopet in och resultatet dokumenterades med fotografier. Endoskop är ett 

instrument för invändig undersökning. Utrustningen som behövdes för undersökningen 

fanns ombord på Calmare Nyckel och bestod av varierande fasta nycklar för att öppna 

manluckan, två rörtänger för att öppna ledningarna under handfatet och ett endoskop för 

inspektion av rörledningarna. 

3.1.3 Biofilmsanalys 
När färskvattensystemet inspekterades upptäcktes en betydlig tillväxt i rörledningarna 

samt slam och organiskt material i färskvattentanken. Tillväxten i rörledningarna var 

mycket lik Svenskt Vattens beskrivning av biofilm. När detta diskuterades med 

uppdragsgivaren bestämdes att en provtagning av tillväxten i rörledningarna och det 

organiska material som påträffats i tanken skulle genomföras och skickas in på analys för 

att ta reda på dess beskaffenhet. Genom att ta reda på biofilmens beskaffenhet menade 

uppdragsgivaren att detta kunde användas för att bestämma desinfektionsmetodens 

effektivitet. Analysen beställdes från Pelagia Miljökonsult AB vilka skickade 

provtagningsutrustning till Sjöfartshögskolan. Pelagia Miljökonsult är ett certifierat 

laboratorium som utför biofilmsanalys åt Eurofins. Provtagningsutrustningen bestod av 

två steriliserade provtagningskärl och en flaska 70 % etanol för konservering av 

proverna. Provtagningen utfördes hösten 2014 ombord på Calmare Nyckel. Ett prov togs i 

färskvattentanken genom att öppna manluckan och skrapa ner delar av det organiska 

materialet i provtagningskärlet. Det andra provet togs genom att ta loss en av de 

rörledningar som inspekteras med endoskop och samla upp rester av den troliga 
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biofilmen i provtagningskärlet. På provtagningskärlen noterades datum och 

provtagningspunkt för att sedan konserveras med 70 % etanol. 

3.1.4 Legionellaprov 
Med anledning av misstanken kring biofilm i systemet samt resultatet från 

vattenanalysen från 2012 bestämdes i samråd med uppdragsgivaren att ett legionellatest 

skulle utföras. Legionellaanalysen beställdes av Eurofins AB. I och med beställningen 

erhölls ett emballage vilket innehöll provtagningsanvisning, provflaskor och fryspåsar. 

Provtagningen genomfördes ombord på Calmare Nyckel hösten 2014 och togs vid samma 

provtagningspunkter som den mikrobiologiska normalkontrollen. På provembalaget för 

respektive prov noterades datum för provtagningen, temperatur och provtagningspunkt. 

Proven skickades sedan in till Eurofins AB för analys. 

3.1.5 Analys av resultat för framtagning av åtgärdsprogram 
Första delen av arbetet syftar till att presentera rekommenderade åtgärder i ett 

åtgärdsprogram.  Att implementera åtgärdsprogrammet ingår således inte i uppdraget 

för detta arbete. För att få en bild över vad som bidragit till den dåliga vattenkvaliteten 

och vilken åtgärdsprogram som behövs analyserades testresultaten från det 

mikrobiologiska provet, legionella- och biofilmsprovet samt resultatet från 

undersökningen med endoskop. Testresultaten kontrollerades mot relevanta regelverk 

och normer angående vattenkvaliteten ombord på ett fartyg som Calmare Nyckel. Detta 

gjordes främst i Transportstyrelsens förordningar, Livsmedelsverkets regler och 

riktlinjer gällande dricksvatten samt i diverse branschorganisationers facklitteratur. 

Rutinerna och handhavande kring dricksvattensystemet undersöktes genom samtal med 

Calmare Nyckels tekniker.  Analysen av resultaten och framtagning av åtgärdsprogram 

presenteras i avsnitt 5.1 och 5.2. 

3.2 Kontroll av färskvattensystemet 
Andra delen av arbetet syftar till att ta fram en arbetsbeskrivning för demontering av 

färskvattensystemet. Undersökningen av nuvarande färskvattensystem begränsades av 

uppdragsgivaren till de delar som finns i laborationsutrymmet ombord på Calmare 

Nyckel.  
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Följande åtgärder vidtogs för att analysera det nuvarande färskvattensystemet och ta 

fram en arbetsbeskrivning för demontering: 

• Kartläggning och identifiering av systemets komponenter 
• Framtagning av flödesscheman 
• Framtagning av demonteringsplan 

Eftersom överflödig utrustning i distributionsanläggningen skulle identifieras gjordes en 

genomgång av systemet ombord på Calmare Nyckel hösten 2014. Det fanns inte någon 

dokumentation om systemet i form av ritningar eller scheman och därför togs beslutet att 

skapa flödesscheman över komponenter och rör inom laborationssalen. Detta för att 

demonteringplanen skulle bli så tydlig som möjligt. Flödesscheman gjordes i programmet 

Autodesk Inventor. Det är ett användarvänligt program för mekanisk konstruktion i 3D 

och man dessutom designa ramar och svetsade konstruktioner. 

 

Under genomgången av färskvattensystemet kontrollerades kondition på pumpar och 

expansionskärl ockulärt. Undersökningen av systemet upplyste om att det fanns 

komponenter i systemet som saknade funktion och framtagning av en demonteringsplan 

påbörjades. Planen kompletterades med scheman över hur det tänkta systemet skulle se 

ut efter demontering. För att tydligt kunna beskriva arbetsprocessen fotograferades de 

olika anslutningspunkterna och ventilerna där arbetet skulle utföras.  

3.3 Framtagning av underlag för färskvattenproducerande 
anläggning 

Tredje delen av arbetet syftar till att ta fram ett underlag för installation av en 

färskvattenproducerande anläggning. För att ta fram ett underlag för montage som 

uppfyllde direktivens specifikationer och krav gällande installationer ombord på fartyg 

utfördes: 

• Granskning av anläggningsspecifika krav 
• Inspektion av anläggningen från Eurowater 
• Utveckling av offert från ENWA Water Treatment 
• Framtagning av installationsunderlag 

3.3.1 Anläggningsspecifika krav 
Produktionsmängden bestämdes av uppdragsgivaren till 10 m³ färskvatten per dygn. 

Mängden grundades från de behov av vatten som finns då Calmare Nyckel inte har 

tillgång till bunkring. Lagtexter och standarder som gäller för fartyg studerades för att 
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kunna ta fram ett installationsunderlag. De krav som studerades var efterbehandling, 

rörmaterial och elektrisk utrustning. 

3.3.2 Anläggningen från Eurowater 
Anläggningen som tidigare hade använts av Länssjukhuset i Kalmar inspekterades hösten 

2014 i hamnmagasinet, Landgången 4 i Kalmar. Inspektionen sammanställdes i ett 

dokument där komponenters enskilda status redogörs. Varje enskild komponent 

kommenteras med hänsyn till tekniskt data, anslutningar, kondition och status. Med 

status avses den potentiella användbarheten vid en nyinstallation. Sammanställningen av 

inspektion återfinns i bilaga 7. 

 

I kontakt med Eurowater konstaterades att anläggningen inte gick att använda med 

sjövatten som råvatten och modifieringar diskuterades.  Utbyte av membranet i 

osmosenheten skulle göra det möjligt att använda sjövattnet som råvatten dock skulle det 

genomsyrade flödet understiga önskemålet av uppdragsgivaren som var 10 m³ per dygn. 

Teoretiska beräkningar utfördes för att kontrollera hur stort flödet skulle bli vid utbyte 

av membranet. Tabell 2 visar en sammanställning av beräkningarna på det teoretiska 

flödet vid användning av membran XLE-4040. 

Tabell 2: Sammanställning beräkning av membran XLE-4040 (Eurowater) 

Beskrivning Enhet 

Matarvattenflöde 

Råvattenflöde till system 

Matarvattentryck 

Matarvattentemp. 

Genomsyrat flöde 

Återvinning 

1.00 m³/h 

0.60 m³/h 

20.02 Bar 

10.0°C 

0.30 m³/h 

49.99% 

 

Komplett beräkningsblad finns i bilaga 7. Vid utbyte av membranet på anläggningen från 

Eurowater blev resultatet att anläggningen skulle producera 0.3 m³ per timme vilket 

motsvarar 7,2 m³ per dygn. Eftersom anläggningen från Eurowater inte var tillverkad för 

att avsalta sjövatten skulle även anläggningen enlig dem själva troligtvis drabbas av 

ytterligare komplikationer med tiden, t.ex. igensättning av membran (Personlig 

kommunikation, 2014). Eftersom anläggningen inte uppfyllde önskemålen som 
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specificerats av uppdragsgivaren fortsatte projektet enligt uppdragsdirektivet med att 

undersöka offerten på anläggningen som ENWA Water Treatment hade rekommenderat.  

3.3.3 Utveckling av offert och framtagning av installationsunderlag 
Offerten som ENWA Water Treatment hade presenterat för Sjöfartshögskolan 2009 

studerades för att ta reda på om det var möjligt att installera anläggningen ombord på 

Calmare Nyckel. Det tekniska underlaget för installationen skulle enligt 

uppdragsdirektivet innehålla montageritningar, arbetsbeskrivningar, materialbehov och 

en plan för monteringsarbetet. För att bestämma placering och anslutningspunkter för 

komponenterna genomfördes en undersökning hösten 2014 ombord på Calmare Nyckel. I 

undersökningen bestämdes lämplig placering utifrån information om mått och 

serviceutrymme från datablad för enskild komponent. När placeringen var fastställd 

gjordes en placeringsritning. För varje komponent skapades också ritningar på stativ för 

montering. Samtliga ritningar gjordes i programmet Autodesk Inventor. 

 

Anslutningar som behövdes till anläggningen var råvatten, arbetsluft, spolvatten, avlopp 

och produkt till färskvattentank.  Anslutningspunkterna som bestämdes dokumenterades 

med fotografier.  En GA-ritning togs fram över färskvattenanläggningen i programmet 

Autodesk Inventor. En GA-ritning, General Arrangement, är en ritning som visar hur 

komponternerna skall placeras och anslutas mot varandra.  Ett flödesschema över 

färskvattenanläggningen skapades också för att underlätta arbetsbeskrivningen för 

rördragningen. För att bestämma materialbehovet studerades det framtagna 

flödesschemat och GA-ritningen. Dimension för rördragning och ventiler bestämdes 

genom att kontrollera komponenternas anslutningspunkter i datablad. Tryckklass och 

rörmaterial bestämdes med hänsyn till Transportstyrelsens och Sjöfartsverkets krav. 

 

För att bestämma anslutningspunkt för el studerades elscheman över Calmare Nyckels 

elnät och över den offererade utrustningen. När detta gjordes upptäcktes att 

elcentralerna i laborationsutrymmet var säkrade med 63 A vilket var den säkringsstorlek 

som krävdes för omvänd osmosenheten. Därför beslutades att matningsspänningen 

skulle tas från elskåp ”Fack 3” i aktra utrymmet av maskinrummet. Fack 3 undersöktes 

också för att säkerställa att det fanns utrymme för en ny 63 A säkring. Kabeldimensioner 

och säkringsstorlek bestämdes enligt branschstandard. När framtagning av 
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montageritningar, arbetsbeskrivningar och materialbehov hade genomförts bestämdes 

en plan för monteringsarbetet. I planen kontrollerades nödvändiga förberedelser, 

rekommenderad arbetsordning, resursbehov samt eventuella åtgärder efter 

installationen. 

3.4 Metodkritik 
Valet av testlaboratorier gjordes av uppdragsgivaren endast på grund av att 

Sjöfartshögskolan hade använt dem vid tidigare provanalyser. Vi anser att detta inte har 

någon betydelse för resultatet med anledning av att det är ett certifierat laboratorium. 

Utifrån de mikrobiologiska analyserna, undersökningen med endoskop och 

ämnesrelevant läsning bedömer vi analysen av biofilm överflödig. Det fanns redan 

tillräcklig information om biofilm samt vilka åtgärder som behövs för att göra sig av med 

den. Dock bekräftade analysen att det fanns biofilm och att åtgärderna som beskrivs i 

bakrunden skulle fungera. Om en mer omfattande undersökning av färskvattensystemet 

med endoskop hade utförts skulle resultatet ge en noggrannare bild av den 

mikrobiologiska tillväxten i hela systemet. Informationen om vattnets kvalitet 

begränsades även av beslutet att inte göra en kemisk analys av dricksvattnet ombord på 

Calmare Nyckel. Vid en kemisk analys testas ammonium, färg, järn, konduktivitet, lukt, 

nitrit, pH, smak och turbiditet. Av dessa parametrar är nitrit och pH endast nödvändiga 

om vattnet behandlas kemiskt, vilket inte är fallet ombord på Calmare Nyckel. Ingen av 

dessa parametrar ger en indikation på direkta hälsorisker (Livsmedelsverket, 2014). I 

samband med att ingen av dessa parametrar ger en indikation på direkta hälsorisker står 

vi fast vid bedömningen att en kemisk analys av dricksvattnet inte behövde genomföras i 

detta fall. 

 

Undersökningen av Eurowaters anläggning började med inspektion. Sedan kontaktades 

tillverkaren för att utreda om anläggingen gick att använda. Eftersom resultatet var att 

utrustning bedömdes som obrukbar för ändamålet visade det sig att inspektionen gjorts i 

onödan. Hade undersökningen genomförts i omvänd ordning skulle uppmätningen kunna 

uteslutas från arbetet. Samtidigt är det i uppdragsdirektivet specificerat att om 

Eurowaters anläggning inte går att använda skall den nya utrustningen utgå från ENWA 

Water Treatment tidigare offert. Om uppdragsdirektivet inte hade begränsats till ett 
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företag skulle en jämförelse mellan olika tillverkare varit möjlig. Detta hade kunnat leda 

till att Sjöfartshögskolan haft ytterligare valmöjligheter i fråga om pris och kvalitet.  

17 

 



4 Resultat 

I Följande kapitel presenteras resultaten från provtagningarna och undersökningen 

gällande vattenkvaliteten ombord på Calmare Nyckel. Vad resultaten innebär för 

uppdragsgivaren och vilket åtgärdsprogram som rekommenderas redogörs för i kapitel 

5.  Innehållet i arbetsbeskrivningen för demontering av färskvattensystemet och i 

underlaget för installation av en färskvattenproducerande anläggning redogörs för i detta 

kapitel. Underlaget som uppdragsgivaren erhöll återfinns i bilaga 5. 

4.1 Kontroll av vattenkvaliteten 
Tabell 3 och 5 visar en sammanställning av provresultaten från Eurofins AB. De 

fullständiga analysrapporterna återfinns i bilaga 2. Tabell 4 visar en sammanställning av 

gränsvärdena från Livsmedelsverket för att lättare kunna jämföra resultatet. Enheten 

cfu/ml anger hur många kolonibildande enheter som förekommer per milliliter i proven. 

Tabell 3: Mikrobiologisk normalkontroll hos användare 

Provtagningspunkt: Färskvattentank 

Analys Resultat  Enhet 

Odlingsbara mikroorganismer 70  cfu/ml 

Långsamväxande bakterier >5000  cfu/ml 

Koliforma bakterier <1  cfu/100ml 

Escherichia coli <1  cfu/100ml 

Provtagningspunkt: Kran 

Analys    

Odlingsbara mikroorganismer 280  cfu/ml 

Långsamväxande bakterier >5000  cfu/ml 

Koliforma bakterier <1  cfu/100ml 

Escherichia coli <1  cfu/100ml 
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Tabell 4: Gränsvärden från Livsmedelsverket (2014). 

Bakterietyp Tjänligt  Tjänligt med 

anmärkning 

 Otjänligt 

Mikroorganismer (cfu/ml) < 100  >100  - 

Långsamtväxande bakterier (cfu/ml) < 5000  > 5000  - 

Koliforma bakterier (cfu/100ml) < 50  >50-500  >500 

Escherichia coli (cfu/100ml) < 1      1-9   >9 

 

Tabell 5: Legionellaprov 

Provtagningspunkt: Färskvattentank 

Analys Resultat  Enhet 

Legionella spp. 50  cfu/ml 

Provtagningspunkt: Kran 

Analys    

Legionella spp. 200  cfu/ml 

 

Fotografi 1 och 2 visar resultatet från fotograferingen med endoskopi i rörledningarna 

under handfatet i toalettutrymmet på båtsdäck. Samtliga fotografier som togs i 

rörledningarna återfinns i bilaga 8. Skrapmärkena som syns i fotografi 2 visar var 

provtagningen för biofilmsanalysen togs. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Analysresultatet från provet som togs från rörledningarna visade att biofilmen bestod av 

adibiotiska partiklar i varierande storlekar (ca 5-500 µm). I provet fanns inga organismer 

eller spår av organismer. Rekommenderad åtgärd från företaget Pelagia för att bli av med 

de adibiotiska partiklarna är mekanisk rengöring. Provresultatet återfinns att se i Bilaga 

2. 

 

Fotografi 1 Fotografi 2 
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Fotografi 3 och 4 visar resultatet från fotograferingen vid inspektionen av 

färskvattentanken. Det organiska provmaterialet samlades upp från de två synliga 

balkarna. Mängden slam och organiskt material illustreras i skillnaden mellan fotografi 3 

och 4, då fotografi 4 är tagen efter uppsamlat prov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysresultatet av provet taget i färskvattentanken visade att partiklarna i huvudsak 

bestod av organiskt material med inslag av minerogena partiklar, bakterier och encelliga 

organismer (bilaga 2). För att bli av med oönskade organismer, bakterier och partiklar 

rekommenderades från Pelagia spolning, mekanisk rengöring och desinfektion av 

systemet med exempelvis klor (Personlig kommunikation, 2014). 

4.2 Arbetsbeskrivning för demontering 
De komponenter som identifierats som överflödiga och således skall demonteras är 

expansionskärl 1 och expansionskärl 2 med tillhörande kolvpump. Under 

undersökningen upptäcktes att kolvpumpen var i mycket dåligt skick. Detta diskuterades 

med uppdragsgivaren som tog beslut om att pumpen skulle tas bort i demonteringplanen. 

För att bevara systemets redundans beslutades också att en ny pump skulle föreslås och 

presenteras i demonteringsanvisningen. Uppdragsgivaren hade önskemål om att den nya 

pumpen skulle vara av samma modell som pumpautomaten HMS 5000.1. För att 

kontrollera om pumpautomaten klarade av att leverera vatten till förbrukare utan 

expansionskärl 1 fylldes kärlet med vatten. Genom att göra detta uteslöts 

expansionskärlets funktion. Därefter spolades flera kranar parallellt för att undersöka om 

pumpautomaten klarade av att leverera vatten till förbrukarna i proportion till normal 

användning. Testet visade att pumpautomaten med god marginal klarade av att leverera 

vatten till förbrukarna. Komplett arbetsbeskrivning presenteras under bilaga 5. 

Fotografi 3 Fotografi 4 
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Arbetsbeskrivningen innehåller flödesscheman över det gamla och nya 

färskvattensystemet, materialbehov och fotografier som visar anslutningspunkter och 

berörda ventiler.  

 

4.3 Underlag färskvattenproducerande anläggning 
Offererad elektrisk utrustning var inte kompatibelt med Calmare Nyckels elnät. Genom 

personlig kommunikation med ENWA Water Treatment ändrades den elektriska 

utrustningen i offerten för att fungera med Calmare Nyckels elnät. ENWA Water 

Treatment hade dessutom utvecklat en ny osmosenhet och förfilter sedan 2009. 

Utvecklingen av offerten från 2009 finns att läsa under bilaga 6. Den elektriska 

matningen för osmosanläggningen modifierades från 400V/50Hz till 230V/50Hz för att 

passa Calmare Nyckels elsystem. Förfiltrena specificerade i offerten 2009 var två stycken 

SA-33 filter, dessa byttes ut mot ett av typen SA-450 TM.  Osmosenheten byttes från en 

MT-10T BRH till Enwa BW 15T RO och det lades även till en rengöringspump. Den nya 

offerten presenterades i oktober 2014 och finns under bilaga 6. De komponenter som den 

slutgiltiga offerten består av illustreras i tabell 6. 

Tabell 6: Komponenter färskvattenanläggning (ENWA) 

Komponent Produktbeteckning 

Feedpump 

Sandfilter 

Omvänd osmosenhet 

Mineralfilter 

Silvernitratfilter 

UV-filter 

B-NM 20/160 AE 

SA 450 TM 

ENWA BW 15T RO 

N-40 RO  

SilSter 168 

UV-480 LCD Plus 

   

Underlaget som togs fram innehåller en plan för monteringsarbetet, arbetsbeskrivningar 

för installation av omvänd osmosanläggningen och materialbehov. Planen för 

monteringsarbetet delades upp i Förberedelser, rekommenderad arbetsordning, 

resursbehov och åtgärder efter installation. Installationsbeskrivningen delades upp i tre 

delar. Stativ och placering, rörarbete och elinstallation. Materialbehovet sammanställdes 

i en tabell. I underlaget rekommenderas också en chockklorering av färskvattensystemet 

efter installation. Underlaget återfinns i sin helhet i Bilaga 5. 
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5 Analys och Diskussion 

I följande analys kopplas resultaten från provtagningarna och undersökningen i 

färskvattensystemet till bakgrunden om vattenkvalitet. Det rekommenderade 

åtgärdsprogrammet för att förbättra vattenkvaliteten diskuteras och presenteras i 5.2. 

Där lyfter vi även fram hur demontering av färskvattensystemet och den 

färskvattenproducerande anläggningen påverkar vattenkvaliteten om dessa genomförs. 

Vidare diskuteras resultatet av underlaget för den färskvattenproducerande 

anläggningen och arbetsbeskrivningen för demontering av färskvattensystemet. 

5.1 Analys av vattenkvalitet 
Analysrapporten från det mikrobiologiska provet taget ur kranen i mässen på båtsdäck 

visar för höga värden av odlingsbara mikroorganismer och långsamväxande bakterier. 

Analysrapporten från provet taget i färskvattentanken visar endast för höga värden av 

långsamtväxande bakterier. Den mikrobiologiska bedömningen är att vattnet vid båda 

provtagningspunkter är tjänligt med anmärkning (SLVFS 2001:30). De mikroorganismer 

som påvisats innebär en ökad risk för utvecklingen av vattenburna smittor. Provet taget 

ur kranen ligger över gränsvärdet för tjänligt med anmärkning. Provet taget i tanken 

ligger under gränsvärdet för tjänligt med anmärkning. Skillnaden i de odlingsbara 

organismerna mellan provet taget i färskvattentanken och vid kranen är 210 cfu/ml. En 

orsak till detta kan enligt Svenskt Vatten (2011) vara att färskvattentanken spolas då nytt 

dricksvatten bunkras ombord vilket reducerar antalet mikroorganismer. Enligt 

livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten (2014) innebär provresultaten en ökad risk 

för vattenburna smittor, slam och förekomst av legionellabakterier. Vattnet ombord på 

Calmare Nyckel är av dålig mikrobiologisk kvalitet. De långsamtväxande bakterierna är en 

indikation på mikrobiologisk tillväxt vilket också bekräftades vid inspektion av 

färskvattentanken och rörledningarna. 

 

Vid inspektion av färskvattentanken påträffades tydliga spår av mikrobiologisk tillväxt 

och slambildning. Analysresultatet av provet visade att partiklarna i huvudsak bestod av 

organiskt material med inslag av minerogena partiklar, bakterier och encelliga 
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organismer. Analysresultatet av provet bekräftar att det är en mikrobiologisk tillväxt av 

bakterier och organismer. Inspektionen av rörledningarna visade att en biofilm bildats i 

varierande omfattning. Analysresultatet visar att biofilmen i dagsläget inte innehåller 

organiska ämnen utan endast abiotiska partiklar. Livsmedelsverket (2014) poängterar 

att förekomsten av organiskt material i dricksvattensystemet bidrar till en gynnsam miljö 

för sjukdomsframkallande mikroorganismer och försämrar vattenkvaliteten. Biofilm 

minimerar även effekten av desinfektion och rengöring. Svenskt Vatten (2011) 

framhåller att slam i färskvattensystem leder till korrosionsbildning och skydd av 

biofilmen från desinfektion. Vidare beskrivs att både biofilm och slam orsakar dålig lukt 

och smak av vatten. 

 

Båda provresultaten från legionellaprovet visar spår av Legionella spp. Legionella spp är 

enligt Eurofins (Personlig kommunikation, 2014) en variant av legionella bakterien som 

inte är sjukdomsalstrande. Det finns inga bestämmelser kring halten av legionella spp i 

dricksvatten. Provet visade inget resultat av Legionella pneumophila som är den art av 

bakterien legionella som leder till legionärssjuka. Förekomsten av legionella spp innebär 

att förhållandena i färskvattensystemet är gynnsamt för legionella pneumophila. 

Närvaron av biofilm och mikroorganismer bidrar enligt Boverket (2006) också till en bra 

miljö för legionellabakterier och skyddar den mot desinfektion. 

 

Sammantaget visar resultaten från provtagningarna och undersökningen att 

färskvattensystemet i dagsläget innehåller oönskade inslag i form av mikrobiologisk 

tillväxt. Dessutom innehåller dricksvattnet för höga värden av mikroorganismer och 

bakterier. Om detta inte åtgärdas finns det stor sannolikhet för att situationen förvärras 

vilket kan leda till otjänligt dricksvatten i framtiden (Livsmedelsverket, 2014). 

5.2 Rekommenderat åtgärdsprogram 
Syftet med den första delen av arbetet är att undersöka vattenkvalitet ombord på 

Calmare Nyckel och om det visar undermålig kvalitet ta fram ett åtgärdsprogram för 

rengöring och desinfektion. Färskvattensystemet innehåller i dagsläget mikroorganismer, 

bakterier och mikrobiologisk tillväxt i form av biofilm och slam. Färskvattensystemets 

nuvarande uppbyggnad bidrar till stillastående vatten i de komponenter som inte 
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utnyttjas. Den ombyggnation som föreslagits i underlaget (se bilaga 5) eliminerar de 

outnyttjade anläggningsdelarna och bidrar till ett bättre färskvattensystem med färre 

komponenter. Med anledning av den mängd mikroorganismer och mikrobiologisk tillväxt 

som finns i vattensystemet är nuvarande rutiner kring vattensystemet inte tillräckliga. 

Nya rutiner behövs och bör framförallt konstrueras för att öka omsättningen av vattnet 

under perioder då Calmare Nyckel inte är i användning. Ökad omsättning av vattnet leder 

enligt Livsmedelsverket (2014) och Svenskt Vatten (2011) till en reducering av 

mikroorganismer och mikrobiologisk tillväxt. En rengöring av systemet med hjälp av 

konstant spolning och mekanisk rengöring bör genomföras för att reducera innehållet av 

bakterier, mikroorganismer och mikrobiologisk tillväxt. Spolningen och rengöringen bör 

enligt Stenström & Guzikowski (1996) även kompletteras med en desinfektion av 

systemet. Detta för att ytterligare reducera antalet mikroorganismer och döda resterande 

bakterier. Desinfektionen motverkar också återkomsten av mikrobiologisk tillväxt 

(Svensk Vatten, 2011). Desinfektion med klor rekommenderas av både Sjöfartsverket 

(1994) och Svenskt Vatten (2011) som en effektiv metod. I färskvattensystemet finns det 

inga mikrobiologiska barriärer som motverkar ny tillväxt av mikroorganismer och 

bakterier. Om färskvattenanläggningen som finns beskriven i underlaget installeras 

införs mikrobiologiska barriärer i vattensystemet i form av UV-ljus och 

membranfiltrering. Detta leder till ett färskvattensystem som aktivt motverkar biologisk 

tillväxt, mikroorganismer och bakterier (Livsmedelsverket, 2014). Tabell 7 visar en 

sammanställning av de åtgärder som rekommenderas för att förbättra vattenkvaliteten 

ombord på Calmare Nyckel. 

Tabell 7: Åtgärder för förbättring av vattenkvaliteten. 

Åtgärd Förväntat resultat 

Demontera outnyttjade anläggningsdelar Minimera stillastående vatten 

Ta fram nya rutiner för handhavande av färskvattensystemet Öka omsättningen av vattenflödet 

Mekanisk rengöra och spola färskvattensystemet Reducera antalet mikroorganismer, 

bakterier och mikrobiologisk tillväxt 

Desinfektera färskvattensystemet med klor Döda bakterier och reducera 

mikroorganismer. 

Motverka återkomst av mikrobiologisk 

tillväxt  

Installera färskvattenproducerande anläggning Införa mikrobiologiska barriärer. 
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För att säkra vattenkvaliteten i framtiden ombord på Calmare Nyckel räcker det inte med 

att endast genomföra en av dessa åtgärder. Detta på grund av att det förväntade 

resultatet av en enskild åtgärd inte garanterar vattenkvalitet med tjänligt dricksvatten 

(se Tabell 7). I stället måste samtliga åtgärder genomföras för att rengöra, desinfektera 

och införa en mikrobiologisk barriär. Dricksvattensystem kommer då med stor 

sannorlikhet att leverera tjänligt dricksvatten utan anmärkning.  

5.3 Avslutande diskussion 
För att säkra vattenkvaliteten ombord på Calmare Nyckel behöver Sjöfartshögskolan 

rengöra och desinfektera nuvarande färskvatten samt införa mikrobiologiska barriärer. 

Om det framtagna åtgärdsprogrammet verkställs kommer vattenkvaliteten med stor 

sannolikhet att bli tjänligt utan anmärkning. Det förväntade resultatet från installationen 

av den färskvattenproducerande anläggningen kan uppnås på flera sätt. Samma effekt 

uppnås vid installation av endast UV-ljus eller fast installation för kontinuerlig klorering 

vilket resulterar i införandet av mikrobiologiska barriärer. En sådan installation skulle bli 

mindre kostsam för Sjöfartshögskolan. Utesluts däremot installationen av den 

färskvattenproducerande anläggningen kommer Sjöfartshögskolans behov gällande 

utbildning och egen färskvattenproduktion kvarstå. Varför Sjöfartshögskolan valt att inte 

åtgärda den bristande vattenkvaliteten tidigare är oklart. Det framgår tydligt i analysen 

av vattenkvaliteten att situation med stor sannorlikhet kommer förvärras. Dessutom 

ställer Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på 

fartyg ett krav på att om vattenkvaliteten visat sig vara undermålig skall orsaken snarast 

undersökas och åtgärdas. Med anledning av detta är det viktigt att Sjöfartshögskolan 

åtgärdar den bristande vattenkvaliteten ombord på Calmare Nyckel.  

 

Den andra delen av arbetet är att ta fram en arbetsbeskrivning för demontering av 

färskvattensystemet. Outnyttjade anläggningsdelar identifierades och en 

arbetsbeskrivning för demontering skapades.  Hur demonteringen påverkar 

vattenkvaliten beskrivs under kapitel 5.2. 
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Den tredje delen av arbetet är att ta fram ett underlag för en färskvattenproducerande 

anläggning som skall installeras ombord på Calmare Nyckel. Den utrustning som togs 

fram följer de krav som finns angående en färskvattenanläggning ombord fartyg. Enligt 

SJÖFS 1994:8 ska det finnas en anordning för desinfektion då man producerar vatten 

genom omvänd osmos. UV-filtrering är den metod som har presenterats i 

arbetsbeskrivningen på grund av att den är relativt underhållsfri jämfört med klor. 

Dessutom behöver man inte hantera några kemikalier vilket är fallet vid en installation 

av en kloreringsanläggning. UV-filtret desinfekterar vattnet genom automatik och lampan 

kan bytas då effekten avtar med tiden. Mineralfiltret i underlaget följer kravet på att rätt 

PH-värde skall erhållas efter omvänd osmosenheten (Sjöfartsverket, 1994). 

Rörmaterialet som rekommenderats i arbetsbeskrivningen är AISI 316. Detta är ett 

rostfritt stål med hög hållfasthet. Stålet är godkänt rörmaterial ur hållfasthetssynpunkt 

enligt SJÖFS 2009:114. Stålet påverkar inte vattnets kvalitet och är därmed även godkänt 

ur vattenkvalitetssynpunkt enligt SJÖFS 1994:8. 

 

Underlaget som togs fram tillgodoser uppdragsdirektivet angående åtgärdsprogram för 

förbättring av vattenkvaliteten, demontering av färskvattensystemet och framtida 

installation av en färskvattenproducerande anläggning ombord på Calmare Nyckel. 

Förslag till vidare arbete är att utföra de rekommenderade åtgärderna för att sedan ta 

nya vattenprov och utvärdera resultatet. Ytterligare arbeten kan vara att ta fram en 

anläggningsspecifik drift- och underhållsmanual för den färskvattenproducerande 

anläggningen samt utföra beräkningar på kostnader av vattenproduktion och 

efterbehandling. Den metod som används och åtgärdsprogram som föreslagits kan i 

framtida undersökningar fungera som hjälpmedel vid behov av förbättring av 

vattenkvaliteten ombord på liknande fartyg. 
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