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SAMMANFATTNING 

Flera fall av insjuknande i legionärssjukan, där smittan kunnat härledas till 

bioslamsanläggningar vid pappers- och massabruk, har uppmärksammats de senaste åren. Vid 

de svenska pappers- och massbruken har rekordhöga halter av legionellabakterier, som kan 

orsaka legionärssjukan, konstaterats. Syftet med denna rapport var att genom en 

litteraturstudie skapa en kunskapsöverblick beträffande legionellabakterier och dess 

efterföljande risker kopplat till pappers- och massabruk. Vad Legionella är, vad det orsakar 

samt vilka risker som finns och hur riskerna kan åtgärdas vid pappers- och massabruk har 

sammanställts i denna rapport.  

Det som konstaterats är att legionellabakterier är mycket tåliga och att dess förmåga till 

tillväxt har ett starkt samband med tillgång till protozoer. Vidare konstateras direkt smittorisk 

främst finnas i anslutning till den biologiska reningens luftningssteg samt vid hantering av 

legionellahaltigt slam. Indirekt finns också en risk för smitta genom kontakt med 

jordförbättrade material. 

 Att eliminera spridning samt inandning av legionellakontaminerade aerosoler är relativt 

enkelt. Vill man däremot skapa ett överskottsslam som utan potentiella hälsorisker kan 

återföras till jord- och skogsbruket måste man gå till botten med problemet och försöka 

förhindra uppkomsten av starka legionellapopulationer. Vid aktivslamanläggningar skulle 

förslagsvis total sanering av vattenhanteringssystemet och en efterföljande uppstart med ett 

slam som inte innehåller värdfungerande protozoer krävas. 

 Ett alternativt tillvägagångssätt för att förhindra uppkomst av Legionella skulle vara att man 

frångår, alternativ kompletterar, den aeroba nedbrytningen med termofil anaerob rening. 

Fortsatt forskning och studier är dock önskvärt för möjlighet till utvärdering av båda dessa 

angreppssätt. 
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INLEDNING 

Under senaste åren har det uppmärksammats flera fall av insjuknande i legionärssjukan, som 

orsakas av bakteriesläktet Legionella, där källan för smittan har konstaterats vara 

bioslamsanläggningar vid pappers- och massaindustrier. (Kusnetsov et al. 2010, SMI 2007) 

Provtagning har visat på rekordhöga halter av Legionella pneumophila kolonier (upp till 21 

000 000 000 CFU/liter) i luftningsbassänger (SMI 2007). Denna rapport syftar till att skapa en 

kunskapsöverblick gällande Legionella och dess risker kopplat till pappers- och massabruk. 

Mer specifikt ska i denna rapport besvaras (1) vad Legionella är, (2) hur risker med 

Legionella uppstår i och med den biologiska reningen vid pappers- och massabruk, (3) vilka 

åtgärder som kan göras för att minimera riskerna med Legionella relaterat till pappers- och 

massabruken. 

METOD 

Rapporten bygger på en litteraturstudie där främst artikeldatabasen Web of Science använts 

för att finna relevanta fakta. Viss grundläggande information har även hämtats ur böcker och 

rapporter vid biblioteket på Luleå Tekniska Universitet. Muntlig informationsinhämtning från 

miljöavdelningen på Skogsindustrierna (massa-, pappers- samt den trämekaniska industrins 

bransch- och arbetsgivarorganisation) och miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Norrbotten 

har också skett. 

RESULTAT 

Vad Legionella är och vad det kan orsaka 

Idag finns 53 kända legionellaarter (Diederen 2008) och ett antal underarter (Söderberg et al. 

2004). Legionella hör till domänen bakterier, klassen gamma proteobakterier och ordningen 

Legionellales (Tabell 1) (Brenner et al. 2005a). Legionella är stavformade bakterier (Bild 1) 

och dess fysiologiska beskaffenheter presenteras i tabell 2.  

Tabell 1. Taxonomisk rangordning av Legionella. 

Domän: Bakterier 

Stam:  Proteobakterier 

Klass: Gamma proteobakterier 

Ordning: Legionellales 

Familj: Legionellaceae 

Släkte: Legionella 

Art: 1 av 53 kända är L. pneumophila 
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Bild 1. Legionellabakterier infärgade med flourokrom (DAPI), 400 ggr förstoring. (SMI 2012)  

 

Tabell 2. Fysiologiska egenskaper hos Legionella. 

Aspekt Resultat Källa 

Form normalt stavar Szewzyk och Stenström (1993); 

Brenner et al. (2005b); 

Bartram et al. (2007) 

 i ung kultur coccoider Bartram et al. (2007) 

 i äldre kultur filamentbildande (max 20 µm långa) Szewzyk och Stenström (1993); 

Brenner et al. (2005b) 
     

Mått  Ø  0,2-0,3 µm Szewzyk och Stenström (1993); 

Brenner et al. (2005b) 

 längd stavar 2-3 µm Szewzyk och Stenström (1993); 

Brenner et al. (2005b) 

  coccoid 2-6 µm Bartram et al. (2007) 
   

Rörlighet flagell (1-2 st) Heuner et al. (1999); 

Brenner et al. (2005b); 

Bartram et al. (2007) 
   

Metabolism kemoorganotrofa Brenner et al. (2005b) 

 huvudföda aminosyror  

 viktigaste L-Cystein Hoffman & Pine (1982); 

Brenner et al. (2005b); 

Bartran et al. (2007) 

 omsätts ej kolhydrater Hoffman & Pine (1982); 

Brenner et al. (2005b) 

 livsnödvändigt järnsalter Brenner et al. (2005b); 

Bartram et al. (2007) 

  K
+
, Mg

2+
 Chang et al. (2008) 

   

Färgning  Gram negativ Szewzyk & Stenström (1993); 

Swanson & Hammer (2000); 

Brenner et al. (2005b) 
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Närvaron av flagell hos Legionella har visat sig vara en fysiologisk tillgång som aktiveras då 

koncentrationen av aminosyror (näring) i omgivningen varit dålig dvs. rörligheten hos 

Legionella ökar då behovet att hitta ny födoplats ökar (Heuner et al. 1999). Omgivningens 

beskaffenhet är också av stor betydelse för fortlevnad av Legionella, miljöfaktorerna 

presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Miljöfaktorer och Legionella. 

Aspekt Resultat Källa 

Temperatur överlevnad & 

multiplicering 
17*/20-45 °C *Söderberg et al. (2004) 

Bartram et al. (2007) 

Valster et al. (2010) 

  Optimal 32- 42°C Bartram et al. (2007) 

   36±1 °C Brenner et al. (2005b) 

  super optimal 37- 42 °C Bartram et al. (2007) 

 nedre gräns kan överleva månader i kallt 

vatten 

Szewzyk & Stenström (1993); 

Bartram et al. (2007) 

 övre gräns 50 °C överlever ett par 

timmar 

Szewzyk & Stenström (1993) 

Brenner et al. (2005b); 

Bartram et al. (2007) 

  60 °C överlever ett par 

minuter 

Szewzyk & Stenström (1993); 

Brenner et al. (2005b); 

Bartram et al. (2007) 

  70°C överlever ett par 

sekunder 

Szewzyk & Stenström (1993); 

Brenner et al. (2005b); 

Bartram et al. (2007) 
   

Syretillgång aeroba Szewzyk & Stenström (1993); 

Brenner et al. (2005b); 

Allestam & Långmark (2007) 
   

pH överlevnad/multiplicering 5 - 10,5 Szewzyk & Stenström (1993) 

  optimal 6,8 - 7,0 Brenner et al. (2005b) 

 identifierade  2,7 - 8,3 Bartram et al. (2007) 

 nedre gräns 2 Motstås i korta perioder Bartram et al. (2007) 

 övre gräns 10,5 Szewzyk & Stenström (1993) 
   

Salthalt sötvattenbakterie Szewzyk & Stenström (1993) 

 - kan dock tolerera höga 

salthalter kortare stunder 

Bartram et al. (2007) 

   

 

Legionella har påträffats i naturliga vatten så som i vattendroppar på blad i regnskogen, i 

grundvatten (Bartram et al. 2007), heta källor (Chang et al. 2008), ytvatten, lera och fuktig 

jord samt i värmeförorenade sjöar och vattendrag (Brenner et al. 2005b). Eftersom Legionella 

är naturligt förekommande och kan leva i den fria vattenmassan kan de även komma in i 

mänskligt konstruerade vattenhanterande system. Den grad till vilken Legionella kan överleva 

och reproduceras utgörs av miljöaspekterna i tabell 3, närvaron av protozoer och möjligheten 

att etablera sig i biofilm (en yta koloniserad av flera olika mikroorganismer) i 

systemen.(Heuner et al. 1999) Bland protozoer, som är eukaryota encelliga urdjur återfinns 

exempelvis amöbor och ciliater (Madigan et al. 2009) och har visat sig vara centrala för 

L.pneumophilas delningsförmåga och för L. pneumophilas patogena egenskaper. (Kwiak et al. 

1998, Molofsky & Swanson 2004). Valster et al. (2010) konstaterade att det finns 14 

amöbaarter samt andra protozoer samt en nematod som kan agera värd åt L.pneumophila 

(Tabell 4). 
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Tabell 4. Organismer som kan agera värd för reproduktion av L. pneumophila. 

Amöba - 14 arter Slemsvamp - 1 art Ciliat - 2 arter Nematod - 1 art 
    

Acanthamoeba spp  Dictyostelium discoideum Tetrahymena spp. Caenorhabditis elegans 

Hartmannella spp.    

Naegleria spp    

Alamuthia mandrillaris    

Echinamoeba exundans    

Vahlkampfia jugosa    

 

L. pneumophilas livscykel har noggrant beskrivits av Molofsky och Swanson (2004). De 

konstaterade att frisimmande L. pneumophila som togs upp av en fagocyterande (”ätande”) 

cell, exv. en protozo, bildade en vakuol runt sig för att skydda sig mot värdcellens 

nedbrytningsförsök. Vid god näringstillgång inne i värdcellen initieras en reproducerande 

förmåga. När näringen börjar bli begränsande avtar delningen och tillväxten av flagell 

påbörjas samtidigt som bakteriens motståndskraft mot miljöförändringar ökar. En del av 

bakteriecellerna kan inne i sin värd utvecklas till ett särskilt moget stadium som är väldigt 

motståndskraftigt och infektiöst. Därefter löses värdcellen upp och bakterierna frigörs i 

vattnet. De bakterier som inte omgående tas in i en annan fagocyterande cell kan komma att 

bilda biofilmssamhällen där de har bättre skydd mot omgivningsförändringar. Så fort en 

bakterie återupptas i en fagocyterande cell så är cykeln sluten. Protozoers betydelse för  

L. pneumophilas fortlevnad blev tydlig vid ett försök av Steinert et al. (1997). Vid försöket 

hade man låtit L. pneumophila tillbringa 125 dagar i endast steriliserat vatten innan en amöba 

introducerades i vattnet. Under de 125 dagarna hade ingen bakterieökning skett men efter 

introduktionen blev amöban infekterad nästintill omgående.  

Legionellabakterier kan för människan orsaka allt från pontiacfeber, ett influensaliknande 

sjukdomstillstånd, till legionärsjukan en mycket allvarlig form av lunginflammation. 

Legionärsjukan kan leda till komplikationer så som oförmögenhet att syresätta sig, 

multiorgankollapser eller sänkt njurfunktion. Det är mycket viktigt att rätt behandling 

påbörjas inom en vecka efter insjuknande och den genomsnittliga dödligheten för konstaterad 

legionärsjuka i Europa är 12 %. (Bartram et al. 2007)   

Trots att 53 legionellaarter är kända (Diederer 2008) så har legionärsjukan i 90 % av fallen 

visat sig vara orsakad av arten L.pneumophila (Swansson och Hammer 2000, Szewzyk och 

Stenström 1993). Näst vanligaste arten att koppla samman med infektion hos människan är  

L. micdadei och följs sedan av L. longbeachae och  L. dumoffii i nämnd ordning (Grattard et 

al. 2006). 

Insjuknande i legionärssjukan uppstår efter inandning av luftburna vattenpartiklar som 

innehåller Legionella. När bakterien når in till lungorna fagocyteras de av de alveoliska 

makrofagerna och infektion uppstår. (Söderberg et al. 2004) Risken att få ett allvarligare 

sjukdomsförlopp är vanligare hos män än hos kvinnor samt hos personer äldre än 40 år. 

Risken ökar också om underliggande sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, 

njursjukdomar eller nedsatt immunförsvar förekommer. Inkubationstiden för legionärssjukan 

är 2- 10 dagar och för pontiacfeber 5 timmar – 3 dagar. (Bartram et al. 2007) Vanligaste 

källorna till legionellabärande aerosoler är luftkonditioneringsanläggningar, duschar, 

bubbelpooler (Szewzyk & Stenström 1993, Bartram et al. 2007) och fontäner (Kwaik et 

al.1998). Stora utbrott har också skett i sjukhusmiljö och visar där lite annorlunda riskfaktorer 

gällande utvecklandet av ett allvarligt sjukdomstillstånd. (Bartram et al. 2007). På senare år 
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har vattenreningssystemen vid industrier också påvisats som källor till insjuknande i 

legionärssjukan (Allestam & Långmark 2007).  

Det finns ingen känd smittdos för insjuknande i Legionella (Bartram et al. 2007, Swanson & 

Hammer 2000) vilket kan bero på väldigt skiftande virulens (förmågan att infektera) hos 

bakterierna. Kwaik et al. (1998) tydliggjorde protozernas medverkan till L. pneumophilas 

infekterande förmåga enligt följande: 

- Såväl protozoer (som kan agera värdcell för förökning) som L. pneumophila har 

konstaterats vid smittkällor undersökta efter utbrott av legionärssjukan.  

- Efter ett stadium i en protozo ökar resistensen hos L. pneumophila mot höga salthalter, 

sura miljöer samt höga temperaturer vilket möjliggör längre överlevnad. 

- L. pneumphila som befinner sig i protozo är mycket mer motståndskraftig mot 

kemiska bekämpningsmedel och biocider. 

- Vesiklar (blåsor) som kan innehålla stora mängder L. pneumophila av så liten storlek 

att de går att inandas kan avges från protozoer. Därtill har vesiklarna visat sig 

motståndskraftiga mot infrysning samt väldigt tåliga beträffande bekämpningsmedel. 

- L. pneumophilas infektionsförmåga är avsevärt högre efter ett stadium i en protozo 

något (utifrån observationer vid försök på möss). 

Generellt för alla kända legionellaarter är att de arter som konstaterats skapa sjukdom hos 

människan även är de arter som har bredaste spektrat av värdfungerande protozoer (Paradise 

et al. 1999). Tillväxten av Legionella kan även bero på förekomst av biofilm eller 

förutsättningar att skapa biofilmer. Legionella i ett biofilmssamhälle kan nämligen överleva 

biologiska bekämpningsmedel bättre. Biofilmen blir ett mikrosamhälle med protozoer, alger 

och näringsämnen och de skapas när vattenflödet är tillräckligt lugnt och ytor som medgör 

vidhäftning finns. (Bartram et al. 2007) 

Biologisk rening vid pappers- och massabruk – en riskbild med avseende på Legionella  

Vid pappers- och massaindustrier åtgår stora mängder processvatten, ~75-200 m
3
/ton produkt, 

som senare även behöver renas (Pokhrel och Viraraghavan 2004). Det vatten som används vid 

massa- och pappersbruken i Sverige idag är huvudsakligen råvatten från närliggande sjöar och 

vattendrag (Personlig kommunikation 2012a). Vattnet har höga halter av organiskt material 

och genom kombination av biologisk rening samt kemisk fällning kan vattnets 

syreförbrukande egenskaper dvs. halten organiskt material minskas innan vattnet släpps ut i 

recipienten. 

Den vanligast tillämpade biologiska reningsmetoden vid pappers- och massabruk är en 

aktivslamprocess (Bild 2), ett aerobt biologiskt renings-/nedbrytningssteg (Pohkrel & 

Viraraghavan 2004, Wood et al. 2009, Mahmood & Elliot 2006). I en sådan process 

omvandlas det organiska materialet med hjälp av syretillförsel till koldioxid och biomassa av 

mikroorganismerna. De mikroorganismer som är aktiva i en aktivslamprocess, är en 

blandkultur av bakterier, protozoer och metazoer men även svampar och alger kan finnas 

närvarande. För att sänka halten organiskt material är bakterierna, primärkonsumenterna, vid 

det biologiska steget otroligt viktiga. Protozoer (flagellater, amöbor och ciliater) fyller också 

en viktig funktion då de konsumerar bakterier och organiskt material. Metazoer är flercelliga 

rovdjur (exv. Nematoder) och utgör högsta nivån i näringskedjan i bioslam (Gerardi 1994). 

Enligt Mason (2002) finns fler än 200 protozoarter som kan förknippas med 

aktivslamanläggningar varav ca 70 % utgörs av ciliater. Protozoerna kan ta hand om såväl löst 

som partikulärt material.  
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För att nedbrytningen i luftningsbassängen i en aktiv slamanläggning ska bli effektiv krävs 

hög syresättningsgrad vilket åstadkoms genom att luft blåses in i vattenmassan. När 

mikroorganismerna förökar sig och tillväxer, växer slammassan och överskottslam måste tas 

ut ur processen. Svällningsproblem som medför dålig sedimenteringsförmåga åtgärdas 

normalt med bland annat tillsatser av järnsalter. (Tsang et al. 2007, Svenskt Vatten 2007). För 

att få ett hanterbart slam avvattnas eller torkas det till en, med avseende på efterföljande 

hantering, önskvärd halt av torrsubstans. 

 

 

 

Bild 2. Illustration av en aktivslamprocess (modifierad efter Woodard 2001).  

Uttaget av överskottsslam från det biologiska reningssteget vid pappers- och massaindustrier 

uppskattades till ca 270 000 ton år 2000 (Ek & Westling 2003) och till 220 000 ton år 2010 

(Personlig kommunikation, 2012b). Användningsområdet för slammet har varierat över tiden, 

sett i Europa minskar andelen deponerat slam medan användningen till jordförbättring och 

konstruktionsmaterial likväl som eldning av torkat slam ökar (Monte et al. 2009). Hur 

bioslam omhändertas i Sverige presenteras i tabell 5. Då slammet efter reningsprocessen ska 

hanteras måste det, som ovan nämnt, avvattnas. Avvattning av slammet sker genom 

konsolidering (centrifugering) eller lågtemperaturtorkning med hjälp av överskottsvärme eller 

sol och vindenergi (Ek & Westling 2003). Att människor insjuknat på grund av Legionella 

och kontakt med jord finns det vetskap om men osäkerhet råder kring hur överföringen skett. 

Risken att Legionella letar sig ner till grundvatten från förorenade jordar är också 

uppmärksammad. (Bartram et al. 2007) I en studie av Beyer et al. (1997) kunde det 

konstateras att uttaget överskottsslam vid användning som jordförbättringsmedel inte hade 

någon negativ inverkan på jordkvaliteten för ekologiska processer. 

 

Tabell 5. Procentuell fördelning av uttaget bioslam på olika omhändertaganden. Markering 

med * grundar sig på att det inte i det fallet gick att säkerställa att allt slam använts till 

täckmaterial. 

År 

Förbränning 
[%] 

Deponering 
[%] 

Täckmaterial 
[%] 

Jordförbättring 
[%] 

Källa 

 

1994 62 29 5 4 Ek & Westling (2003) 

2000 48 6 15 31 Ek & Westling (2003) 

2010 69 0 9* 22 Personlig komm. (2012b) 
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Bioslam har också visat sig på ett kvalitets- och kostnadseffektivitetsmässigt kunna användas 

vid framställning av lättviktstegel (Monte et al. 2009, Liaw et al. 1998) och lättbetong (Sales 

et al. 2011). 

Under åren 2005 till 2007 genomfördes sammanlagt fem mätningar av legionellaförekomst 

vid 40 pappers- och massabruk i Sverige. Proverna som var tagna efter kyltorn, efter luftning 

samt från bioslammet visade på förekomst av Legionella ungefär vid vartannat 

provtagningstillfälle (Allestam & Långmark 2007). Vid den kartläggningen kunde man också 

konstatera att de anläggningar som hade högst förekomst av Legionella också hade 100 ggr 

högre närvaro av amöbor (protozoer). Anledningen till att kartläggningen vid pappers- och 

massabruken i Sverige genomfördes var att en man vid ett bruk i norra Sverige insjuknat i 

legionärssjukan. Smittokällan hade även identifierats till bioreningsanläggningens 

luftningsbassäng.   

Två mäns insjuknande i legionärssjukan i Finland utreddes av Kusnetsov et al. (2010) där den 

ena mannen i augusti år 2006 arbetade med att byta en pump mellan luftningsdammen och 

sedimenteringsdammen på ett pappers- och massabruk. I samband med pumpbytet kom 

avloppsvatten att skvätta och mannen kom att inandas aerosoler eftersom han inte använde sig 

av anvisat andningsskydd. Efteråt visade provtagningen på höga halter L. pneumophila i såväl 

luftningsdammens vatten som i slam och vatten i sedimenteringsdammen. Den andra finske 

mannen arbetade i september samma år 200 m från en luftningsdamm och ett kyltorn med den 

förhärskande vindriktningen åt sin plats. Även han insjuknade i legionärssjukan och hög 

förekomst av Legionella kunde konstateras i både luftningsdammen och kyltornet. I en studie 

av Heinonen-Tanski et al. (2009) där luftburna kultiverbara mikroorganismer studerats 

konstaterades att största exponeringsrisken fanns i anslutning till luftningssituationer samt vid 

mekanisk bearbetning av slam eller fast avfall.  

I Norge skedde ett utbrott av legionärsjukan kopplat till livsmedelsindustrin där 56 människor 

insjuknade och 10 avled år 2005, år 2008 kom ytterligare ett utbrott då fem personer 

insjuknade i legionärssjukan. Allt talar för att källan till dessa utbrott var luftningsbassängerna 

vid industrins biologiska reningsanläggning (Olsen et al. 2010). Nygård et al. (2008) 

genomförde också en utredning av 2005 års utbrott i Norge och konstaterade att det rådde 

förhöjd smittorisk upp till 3 km från smittokällan.  

Gregersen et al. (1999) konstaterade fem fall av arbetsrelaterad pontiacfeber i Danmark år 

1997 vid en livsmedelsindustri. De fem männen i det fallet arbetade med att reparera en 

centrifug som används för avvattning av slam, samtidigt som andra öppna 

avvattningscentrifuger var i bruk. Provtagning av såväl arbetare som avloppsslam bekräftade 

slammet som källan för smitta. 

Riskminimering vid bioslamsanläggningar och hantering/användning av överskottsslam 

Legionella har vid förekomst i den fria vattenmassan, utan värdcell, visat sig vara betydligt 

mer motståndskraftig mot klorering av vatten än exempelvis E.coli bakterier. I 

laboratorieförsök krävdes en klorhalt om 0,1 mg/liter i 30-60 minuter för att uppnå 99,9 % 

avdödning av Legionella. I vanliga vattensystem har Legionella visat sig vara än mer 

svårdödligt på grund av att den lever i skydd av andra organismer och i biofilmer. Ett fåtal 

studier existerar där jod visat sig ha betydligt bättre effekt gällande avdödning än klor. En 

möjlig positiv effekt för avdödning av Legionella förekommer också där ozonbehandling av 

vatten gjorts (Swezyk & Stenström 1993). 

Den senaste forskningen gällande desinficering av vatten med avseende på Legionella, i 

dricksvattensystem på sjukhus, pekar på att koppar- och silverjonisering av vattnet är det mest 
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effektiva även sett till kostnadsaspekten. Denna desinficeringsmetod grundar sig på att man 

med hjälp av elektroder tillför 0,2-0,8 mg/l kopparjoner och 0,01-0,08 mg/l silverjoner. 

Tillförseln av dessa joner har även visat sig ha en långtidsverkande effekt. Viktigt för att 

denna desinficeringsmetod ska fungera är att kontrollmätningar av dessa jonhalter görs 

regelbundet(Lin et al. 2011).  

Även desinficering med hjälp av varmvatten, 30 minuters spolning med 75 °C, har god 

avdödningseffekt men det finns sjukhus där sådan behandling inte medfört total avdödning av 

Legionella. I de fallen där varmvattendesinficering inte varit lyckosam har däremot koppar- 

och silverjonisering av vattnet gett effekt direkt.(Stout & Yu 2003) Hypoklorit (ClO
-
) har 

alltmer frångåtts som desinficeringsmedel då det inte medfört tillräcklig avdödning i 

sjukhussystem, däremot verkar klordioxid (ClO2), monokloramin (NH2Cl) ha goda 

förutsättningar att totalt avdöda vattnet gällande Legionella. Behandling av vatten med UV-

ljus har inte visat sig vara en bra desinficeringsmetod något som troligen grundar sig på att det 

endast påverkar det inkommande vattnet och inte biofilmsformationer i rörsystemen. (Lin et 

al. 2011) 

En studie av Bauer et al. (2002) där aerosolburna mikroorganismer från luftningsbassänger 

undersöktes visade att en minskad areal öppen bassängyta medförde färre kontaminerade 

aerosoler. Därtill konstaterades att bioreningssystem med fasta filter medförde lägre antal 

kontaminerade aerosoler jämfört med en aktivslamanläggning. Att fysiskt förhindra de 

uppkomna aerosolerna att transporteras iväg i luften kan enligt Hung et al. (2010) effektivt 

åstadkommas med hjälp av flytande bollar som placeras i luftningsbassängerna. 98,7 % 

minskning av aerosoler innehållande E. coli bakterier blev resultatet av 5 lager flytande bollar 

med en diameter av 1,9 cm.  

En annan studie av konstruktions- och processmässiga förändringar vid en 

aktivslamanläggning genomförd av Fernando & Fedorak (2005) visade också på en 

minskning av aerosolburna mikroorganismer. De förändringar som ansågs ha störst betydelse 

för minskningen var att inbyggnationer skett samt att man övergått från grövre till finare 

bubblor i luftningsbassängen. 

Säkerhetsrekommendationen för arbete vid eller i omedelbar närhet till biorenings-

anläggningar samt vid hantering av slam vid pappers- och massabruken i Sverige lämnades 

från bransch- och arbetsgivarorganisationen, Skogsindustrierna, år 2005 till bruken. Där 

uppmanades personal, att bära andningsskydd gärna av engångstyp med särskilt filter (P3) 

(Personlig kommunikation, 2012a). Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap och 19 § åvilar det 

verksamhetsutövaren att kontrollera och planera verksamheten för att motverka och förebygga 

uppkomst av hälso- eller miljömässiga risker. Därtill vilar tänkbara användningsområden för 

bioslammet på verksamhetsspecifika, givna, tillståndsbeslut där det framkommer vad slammet 

får användas till. (Personlig kommunikation, 2012c) 

DISKUSSION 

Då luftburna partiklar av inandningsbar storlek som innehåller legionellabakterier skapas 

uppstår en potentiell risk för att människor att bli sjuka. Att man kan förhindra spridning av 

aerosoler genom olika typer av täckning eller begränsa uppkomsten av aerosoler med val av 

luftningsteknik är känt. Självklart går det även att eliminera risken för sjukdom genom 

användningen av andningsskydd. Sett i ett längre perspektiv, där önskan om att återföra 

slammets näringsämnen till jord- eller skogsbruket bör finnas, kvarstår dock de potentiella 
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riskerna. Finns livskraftiga legionellabakterier kvar i slammet kan människan komma i 

kontakt dem då slammet används. Såväl i Schweiz, England, Australien, Nederländerna, 

Grekland som Japan har man kopplat samman insjuknande i legionärsjukan till användningen 

av såjordar (Casati et al. 2009). I dessa fall framkom dock inte vad såjordarna var framställda 

av. Hursomhelst, riskerna att inandas smittobärande partiklar ska och kan självfallet 

minimeras bara kännedom om förekomst samt förståelse för risken finns. 

För att få en långsiktigt hållbar situation bör utgångspunkten vara att förhindra uppkomsten av 

höga legionellahalter i bioreningsanläggningarna. Detta då det inte är säkert att materialets 

ursprung och innehåll förblir känt vid fortsatt hantering. I Sverige går exempelvis i dagsläget 

48 400 ton bioslam till jordförbättring. Huruvida kunskapsutbytet mellan bruken och fortsatta 

användare är tillräcklig med avseende på Legionella är inte känt. Lakförsök och 

damningsstudier av smittobärande jordförbättrat material skulle behöva göras för att 

kunskapen kring materialets smittobärande egenskaper ska bli bättre. Därtill bör 

kunskapsutbyte mellan bruken och efterkommande användare av bioslamförbättrat 

jordmaterial kunna garanteras. Detta skulle kunna ske genom upprättande av en aktuell 

materialbeskrivning där utöver materialets beskaffenhet även lämpliga användningsområden 

och orsakerna till dessa deklareras. För att kunna följa upp den fortsatta användningen och 

hanteringen krävas också att det dokumenteras hur materialet hanterats samt var det placeras. 

Eftersom Legionella är naturligt förekommande i sötvattenmiljöer kan de även komma in de 

av människan konstruerade vattenhanteringssystemen. Att höga halter Legionella kunnat 

konstateras i aktivslamprocessen vid pappers- och massabruk beror mest troligt på en 

kombination av gynnsamma förutsättningar. Det vatten som används vid massa- och 

pappersbruken i Sverige idag är huvudsakligen råvatten från närliggande sjöar och vattendrag, 

vatten som alltså naturligt kan innehålla legionellabakterier, dock i låga halter. De 

legionellabakterier som kommer in i systemet har i bioreningssteget goda förutsättningar att 

tillväxa då vattnet är väl syresatt, av lämplig temperatur, innehåller mycket näring och har god 

tillgång till protozoer. Utifrån studerad litteratur bör sannolikt protozoerna vara den mest 

gynnsamma faktorn, vilket även betonats av Allestam & Långmark (2007). Att försöka 

reducera mängden protozoer för att på ett lyckosamt sätt begränsa tillväxt av Legionella i 

aktivslamanläggningar skulle vara det bästa tillvägagångssättet. Ett tillvägagångssätt som 

även skulle kunna minska smittorisken genom att legionellabakterierna inte i samma 

utsträckning skulle utvecklas till de aggressiva, motståndskraftiga bakterier som protozoerna 

medverkar till. I praktiken skulle dock ett sådant angreppsätt kunna leda till att man stör 

mikroorganismsamhället vilket skulle kunna resultera i sämre reningsgrad åtminstone 

tillfälligt.  

Problem med dåligt sedimenterande slam vid den biologiska reningen kan ibland medföra att 

man tvingas tillsätta exempelvis järnsalter för att underlätta sedimenteringen. För Legionella 

är tillgång till järn i vattnet livsnödvändigt och studier har visat positivt samband mellan 

järntillgång och tillväxt av Legionella. Om önskan finns att begränsa tillväxten av Legionella  

bör således tillsatser av järnsalter ske med återhållsamhet. För framtida undersökningar 

gällande förekomst av Legionella i bioreningsanläggningar bör sådana samband vara 

intressanta att undersöka. 

Legionellabakterier kan tolerera mycket låga och höga pH värden och trots att de är 

sötvattenbakterier kan de även utstå höga salthalter. Därtill är bakterierna i skydd av 

omgivande organismer, såväl i protozoer som i biofilmer, väldigt motståndskraftiga mot 

kemisk bekämpning. Sammantaget gör detta möjligheterna till bekämpning svåra. Den 

desinficeringsmetod som används vi väldigt många sjukhus runt om i världen idag är koppar- 
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och silverjonberikning av vattnet. Då vattenmängderna som hanteras vid pappers- och 

massabruken är så pass stora samt användningsområdet av vattnet ett helt annat än vid 

sjukhusen känns det orimligt att kontinuerligt behandla processvattnet på det sättet. 

Uppvärmning för avdödning av Legionella i vattensystem är beprövat men har inte alltid gett 

perfekt resultat, för pappers- och massabruken skulle kanske avdödningen ändå bli 

tillfredsställande. Möjligen kan processvattnet genom värmebehandling avdödas med 

avseende på Legionella innan det kommer till reningsanläggningen utan större ekonomisk 

belastning. Avdödning av Legionella i det till reningsanläggningen inkommande vattnet 

skulle dock inte ha någon effekt på anläggningar där höga legionellahalter redan finns i 

slammet.  

En annan möjlighet att undvika utvecklandet av legionellahaltigt slam skulle kunna vara att ha 

anaerob(syrefri) istället för aerob nedbrytning av det organiska materialet, eftersom 

Legionella kräver syre för att leva. Tekniska förutsättningar för pappers- och massabruk finns 

i och med snabb anaerob nedbrytning i form av exempelvis uppåtströmmande slambäddar 

(UASB – Upflow Anaerobic Sludge Blanket) med ett par timmars omsättningstid för vattnet 

(Wood et al. 2009). Nedbrytningskapaciteten beträffande organiskt material har visat sig 

kunna uppgå till 80 % vid pappers- och massabruk (Pohkrel & Viraraghavan 2004, Thompson 

et al. 2001). Flera studier har dock påtalat att det anaeroba steget följt av ett aerobt 

reningssteg är det optimala för att åstadkomma tillfredställande nedbrytning av organiskt 

material (Tezel et al. 2001, Thompson et al. 2001, Buyukkamaci & Koken 2010). 

Att behandla överskottsslam anaerobt möjliggör även biogasproduktion särskilt när slammet 

förbehandlats med natriumhydroxid (Wood et al. 2009). Om anaerob nedbrytning utan 

initierande eller efterföljande aerob behandling kan utföras under termofila förhållanden  

(> 50°C) bör Legionella inte kunna överleva eller tillväxa sett till dess miljömässiga 

förutsättningar (Tabell 3). Detta bör därmed utöver utvinning av biogas även medföra att 

slammet utan risk för smittospridning kan återföras till jord- och skogsbruket. Inledande 

anaerob termofil behandling med efterföljande aerob rening bör inte heller generera tillväxt av 

Legionella såvida inte bakterierna inledningsvis finns närvarande vid det aeroba reningssteget. 

En överskottsslam från aktivslamanläggning med höga legionellahalter som efterbehandlas 

under termofila anaeroba förhållanden bör också i stor utsträckning kunna avdödas med 

avseende på Legionella. Forskning kring anaerob nedbrytning vid pappers- och massabruk har 

hittills fokuserat på reducering av slamvolymer samt kostnadsaspekter, förslagsvis bör den i 

framtiden även studera inverkan på förekomst av Legionella. 

Möjligheterna att sänka legionellahalten i bioslam är sammanfattningsvis inte många och inte 

enkla sett till det idag dominerande reningsförfarandet med aktivslamanläggningar. För 

anläggningar där höga halter redan existerar skulle en total sanering och omstart kanske kan 

ge nya möjligheter för att uppkommet slam på ett säkert sätt ska kunna användas vidare. En 

sanering skulle kunna innebära att hela vattensystemet spolas igenom med hett vatten och alla 

avlagringar i form av biofilmer etc. avlägsnas. Det bioslam med höga legionellahalter som tas 

ut bör med tanke på smittospridning då främst nyttas till sluttäckning av deponiområden eller 

energiåtervinnas.  

Avvattnat legionellahaltigt slam skulle också kunna användas för tillverkning av lättbetong 

och lättegel om goda säkerhetsföreskrifter finns gällande hantering av slammet. Användning 

av slam i dessa konstruktionsmaterial innebär en immobilisering av Legionella men medför 

ingen återförsel av näringsämning till jord- och skogsbruket. Efter en sanering bör systemet 

idealiskt sett startas om med ett aktivt slam som inte innehåller de protozoer etc. som kan 
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agera värd åt Legionella. Ett sådan specialanpassat slam skulle i så fall behöva upparbetas 

under kontrollerade former.  

Om framtida forskning kan visa på god reducering, alternativt eliminering, av Legionella då 

anaerob nedbrytning nyttjas kan en förändring av reningsprocessen medföra en lösning på 

problemet med Legionella. Generellt sett finns nog ingen universallösning för 

legionellaproblem utan bruken måste gås igenom var för sig.  

Slutsatser 

Legionella är mycket tåliga, gram negativa bakterier som kräver tillgång till syre för tillväxt. 

Protozoer har visat sig vara viktiga för förökning av Legionella och tillsammans med 

biofilmsformationer utgör de även ett skydd mot flertalet bekämpningsmetoder. När 

Legionella väl börjat tillväxa i en aerob bioreningsanläggning försvåras möjligheterna att 

eliminera dem. Risker beträffande Legionella kopplat till pappers- och massabruk finns där 

legionellakontaminerade inandningsbara partiklar uppstår, vilket sker såväl vid 

luftningsbassänger vid det biologiska reningssteget som vid underhållsarbete av systemet. 

Risk finns också att inandning av kontaminerade slampartiklar vid slamhantering sker.  

Spridning samt inandning av legionellakontaminerade aerosoler kan elimineras med relativt 

enkla medel genom exempelvis täckning av luftningsbassänger och användande av 

andningsskydd. Vill man däremot skapa ett överskottsslam som utan potentiella hälsorisker 

kan återföras till jord- och skogsbruket måste man gå till botten med problemet och försöka 

förhindra uppkomsten av starka legionellapopulationer. Vid aktivslamanläggningar skulle 

förslagsvis total sanering av vattenhanteringssystemet och en efterföljande uppstart med ett 

slam som inte innehåller värdfungerande protozoer krävas. 

Ett alternativ tillvägagångssätt för att förhindra uppkomst av Legionella skulle kunna vara att 

man frångår, alternativt kompletterar, den aeroba nedbrytningen med termofil anaerob rening. 

Fortsatt forskning och studier är dock önskvärt för möjlighet till utvärdering av båda dessa 

angreppssätt.  
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