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Ett huvudsyfte för behandling av olika avloppsfraktioner både från större avloppsverk och mindre 
markbehandlingssystem är reduktion eller inaktivering av sjukdomsrelaterade tarmorganismer, inkluderande 
både bakterier, virus och parasiter. Detta syfte har dock till del kommit i bakgrunden beroende på fokus mot 
miljöeffekterna av eutrofierande eller miljöstörande kemiska ämnen. Internationellt är dock de hygieniska 
frågorna centrala och inkluderas för små system i WHOs råd  för säker återföring av olika avloppsfraktioner till 
jordbruk (http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/index.html). Det aktualiseras också 
för grundvatten (http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/protecting_groundwater/en/) i ett 
riskhanteringsperspektiv. Effekterna och uppföljning har också aktualiserats i den första legalt bindande 
konventionen som länkar samman miljö- och hälsofrågor i den Europeiska regionen 
(http://www.unece.org/env/documents/2000/wat/mp.wat.2000.1.e.pdf).  Det kommer att ingå som en uppföljning 
av diskussionen (http://www.unece.org/env/water/publications/documents/Small_scale_supplies_e.pdf)runt små 
vattentäkters roll för skydd och relation till  sjukdomsspridning samt också i relation till ett utvidgat angreppssätt 
på vattensäkerhetsplanering. 

Avloppsvattens innehåll av sjukdomsorsakande mikroorganismer från allmänna och enskilda mindre 
markanläggningar speglar den aktuella sjukdomsincidensen och hälsoläget i den anslutna befolkningen. 
Decentraliserade eller källseparerande system, som är mindre i storlek och I antal anslutna personer resulterar 
normalt i en lägre sannolikhet för patogenförekomst för en given anläggning vid en given tidpunkt än stora 
centraliserade system. Dock om anslutna personer är infekterade blir koncentrationen ofta högre än I stora 
system beroende på lägre relative utspädning. Denna tidsberoende variation blir alltså högre, vilket skall beaktas 
för anläggningstypens robusthet, för behandlingsbarriärernas reduktionsförmåga och vid riskbedömningar av 
resulterande exponering. Det senare är direkt kopplat både till sekundära effekter från anläggningen samt vid 
olika återanvändningsalternativ av det utgående behandlade vattnet. Den bedömda exponeringen och 
exponeringsvägarna är central vid bedömningen av en anläggning ur ett hälsoperspektiv. I detta sammanhang 
avspeglar t ex halt av E.coli endast en begränsad bild av en anläggnings effektivitet och fungerar som en 
verifiering, men inte en validering av reduktionseffekterna. Från ett riskhanteringsperspektiv följer man i en 
markbehandlingsanläggning reduktionseffekten och exponeringen (med hänsyn till antal och typ av exponerade 
individer) från avloppsfraktionernas generering, över behandlingsbarriärerna till det eventuella utsläppet eller 
återanvändningen, och tar också hänsyn till de indirekta effekter som genereras, t ex via grundvattenpåverkan, 
om vattnet når markytan osv). Riskerna hänför sig inte bara till dricksvatten, utan beroende på den lokala 
situationen kan t ex också koppling till rekreation och bad, till livsmedelsproduktion, till spridning via mygg och 
andra vektorer, och spridning till djur också vara relevant. När det gäller barriäreffekter är detta relaterat till 
anläggningstyp och typ av mikroorganism. Förbehandling, som behövs för att undvika igensättning i 
efterföljande steg, ger en viss reduction av partikelassocierade mikroorganismer, vanligen i storleksordningen 50 
– 90% (0.5-1 log). Detta är lågt när man talar om mikroorganismer där enligt WHO en total reduktion på 7-8 log 
eftersträvas innan exponering. Förbehandlingen inkluderas därför sällan i den totala barriärfunktionen.  Den 
efterföljande reningen är beroende av belastning och de hydrauliska förhållandena samt markkarakteristiska 
faktorer. Vanligtvis erhålls en reduktion på >2 log för bakterier och virus och mer än 3 log för parasitära 
protozoer. Något lägre reduktion har dokumenterats för vertikala sandfilterbäddar. För konstruerade våtmarker 
har varierande resultat rapporterats i litteraturen, där markbaserade system vanligen ger bättre reduktion. 
Virusreduktionen i en av oss testade anläggningar var så god som 3-4 log. Virusreduktionen är central att 
bedöma för riskkvantifieringar, vilket visats både för horisontella våtmarker, gråvattensystem, urin-separerande 
system och återanvändning av avloppsvatten. 

För framtiden är riskhanteringsfrågorna centrala, liksom bedömning av anläggningstypernas variabilitet eller 
robusthet. I ett klimatperspektiv är ”plötsliga händelser2 och deras effekter centrala och här kommer små 
markbaserade anläggningar och relation till små vattentäkter att spela en central roll i ett hälsoperspektiv. Här 
sammanvävs naturligtvis detta med anläggningsdensitet, grundvatten, markförhållande och operationella 
parametrar. 


