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 Sammanfattning 

I dagsläget har ingen offentlig aktör/central myndighet, genom sin instruktion eller på annat sätt, 

tydligt ansvar för den nationella förmågan för analys av vatten i samband med vattenburna 

sjukdomsutbrott. Detta gör att ingen aktör har ett utpekat ansvar för att etablera laborativ förmåga till 

analys för att hantera vattenburna utbrott eller annan händelse med misstänkt förorening av 

dricksvattnet. Inte minst i ljuset av uppbyggnaden av det nya totalförsvaret är det angeläget att 

ansvaret blir fastställt, tillsammans med en plan för hur den nationella förmågan ska vara utformad 

och vad den ska kunna klara av vid kris eller vid höjd beredskap. Sådan förmåga är resurskrävande 

och om den ska finnas på plats i Sverige kräver det en satsning för utveckling och uppbyggnad. 

Den 16 juli 2020 fick Livsmedelsverket uppdraget från regeringen att i samarbete med 

Folkhälsomyndigheten (Fohm), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) utreda hur en nationell 

laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap kan upprättas och organiseras.  

I utredningen utgick myndigheterna från nuläget, där privata och kommunala aktörer har god förmåga 

och kapacitet till analys av indikatororganismer medan det i Sverige råder bristfällig förmåga för 

provtagning och analys av vatten för ett antal specifika sjukdomsframkallande mikroorganismer. De 

stora utbrotten som orsakades av parasiten Cryptosporidium i dricksvattnet i Östersund och Skellefteå 

2010-2011 visade tydligt hur kritisk den analysförmåga som fanns vid dåvarande Smittskyddsinstitutet 

är för smittspårning och adekvata hanteringsåtgärder vid en händelse. Analyser för 

sjukdomsframkallande mikroorganismer kräver mer handpåläggning och utförs sällan eftersom de inte 

ingår i den föreskrivna dricksvattenkontrollen. Kontinuerlig beredskap att utföra dessa analyser är 

resurskrävande eftersom personalens kompetens, lager av material och reagenser samt kvalitetssäkring 

kontinuerligt måste upprätthållas. Det är därför inte lönsamt för kommersiella aktörer att ha den här 

typen av analyser i sina analyskataloger, vilket är en anledning till att förmågan är bristfällig. För flera 

sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan orsaka vattenburna utbrott saknas idag 

analysmetoder och/eller implementerad analysförmåga, varför resan mot god laboratorieberedskap för 

dricksvattenanalyser måste inledas med uppbyggnad och utveckling. Sådan förmåga är viktig inte 

minst under höjd beredskap, då dricksvatten är angeläget för både civilbefolkningen och 

Försvarsmakten.  

Livsmedelsverket föreslår att ett Nationellt Beredskapslaboratorium för mikrobiologiska 

dricksvattenanalyser (NBV) upprättas genom ett samarbete mellan Livsmedelsverket, SVA och FOI.  

Det föreslagna laboratoriet leds av Livsmedelsverket där även den största delen av den laborativa 

förmågan kommer vara centrerad. SVA och FOI kommer att fungera som stödjande myndigheter 

genom att bygga upp och upprätthålla laborativ kompetens och analysförmåga samt bidra med 

kunskap inom sina specifika expertområden. Att laboratoriet sprids ut över tre myndigheter ökar 

laboratoriets motståndskraft vilket möjliggör hantering av prover även i kriser där en eller flera av 

myndigheterna skulle ha problem med till exempel personalförsörjning. SVA och Livsmedelsverket 

ligger i Uppsala, vilket underlättar praktiskt samarbete för gemensam laboratorieförmåga. FOIs 

geografiska läge i Umeå är en tillgång för analys vid problem i norra delarna av Sverige, inte minst om 

störda förhållanden försvårar transport av prover. 
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En förutsättning för att NBV ska fungera under kris och höjd beredskap är att laboratoriet fungerar i 

fredstid och arbetar aktivt med krisberedskap och omvärldsbevakning. Laboratoriet kan då fungera 

som ett stöd vid fredstida händelser där sjukdomsframkallande mikrobiologiska agens misstänks ha 

kommit in i dricksvattnet.  

För att stärka landets sammanlagda förmåga och motståndskraft ska NBV även fungera som 

nätverkscentrum för de kommunala och privata laboratorier i Sverige som arbetar med mikrobiell 

kvalitetsanalys av dricksvatten. Genom årliga kurser och temadagar rörande dricksvattenmikrobiologi 

och analysmetoder kommer den totala förmågan och kunskapen vid landets vattenlaboratorier att öka 

vilket ger en extra redundans vid händelser där ordinarie laboratorier inte kan fungera som vanligt.  

Förmågan hos NBV måste säkerställas över tid. Mot bakgrund av att NBV skulle bli en del i den 

svenska beredskapsförmågan föreslås att den ökade laborativa förmågan finansieras genom en statlig 

anslagsfinansiering. Med anledning av det föreslås att myndigheternas instruktioner kompletteras med 

den nya uppgiften och att den finansieras långsiktigt genom en ökning av myndigheternas 

förvaltningsanslag/anslag. Livsmedelsverket föreslår därför att från och med budgetår 2022 anvisa 

Livsmedelsverket 7 miljoner kronor per år, SVA 2,8 miljoner kronor per år samt FOI 3,8 miljoner 

kronor per år för personal, samt årligen 1,6 miljoner kronor för drift och utbrottsanalyser, vilket ger en 

totalsumma på 15,2 miljoner kronor per år för att upprätta och upprätthålla NBV i Sverige. Eventuella 

kostnader för ett ökat säkerhetsskydd vid Livsmedelsverket är inte inräknat i dessa medel.  

Redan idag finns ett bra utgångsläge för den föreslagna förmågan genom att myndigheterna inom 

NBV har mikrobiologiska laboratorier och erfarenhet av vattenanalyser. Myndigheterna har vidare stor 

erfarenhet av att samarbeta inom frågor som gäller sjukdomsframkallande mikroorganismer och 

händelser med smittsamma ämnen, vilket gör att implementering kan underlättas. För implementering 

av NBV behöver de ingående myndigheterna formalisera organisationen, skapa samsyn om funktioner 

och ansvar samt planlägga för NBVs uppbyggnad, utveckling och upprätthållande. Etablering av 

organisationen bedöms ta 1-3 år varpå det sker en övergång till upprätthållande och utveckling. 

Denna förmåga skulle bli en del i Sveriges etablerade förmåga till hantering och utredning av 

mikrobiologiska utbrott eller misstänkt vattenförorening som omfattar många av samhällets aktörer, på 

lokal, regional och central nivå.  
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 Uppdraget 

Den 16 juli 2020 gav regeringen i uppdrag åt Livsmedelsverket att utreda hur en nationell 

laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap kan upprättas och organiseras.  

Ett internt projekt startades på Livsmedelsverket för att svara på regeringsuppdraget att utreda 

nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap. Uppdraget ska 

redovisas senast 15 juni 2021.  

2.1 I uppdraget ingår att: 

 Utreda vid vilka omständigheter en nationell laboratorieförmåga krävs 

 Föreslå organisering, dimensionering samt placering av förmågan 

 Redogöra för nödvändiga förutsättningar att säkra driften av verksamheten inklusive 

handlingsplan som även identifierar hur transportkedjan kan säkras för prover  

 Redovisa kostnadsbilden för kommuner 

 Redovisa en analys av verksamheten ur ett säkerhetsperspektiv 

 Ta ställning till behov av eventuella lag- och förordningsändringar samt lämna nödvändiga 

författningsförslag inklusive konsekvensutredning 

 Om förslaget innebär offentligfinansiella kostnader ska förslag till finansiering lämnas 

 Ansvarsfördelning och organisering av den nationella laboratorieförmågan behöver också 

tydliggöras 

 

Livsmedelsverket har genomfört uppdraget i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens 

veterinärmedicinska anstalt, Sveriges geologiska undersökning och Totalförsvarets forskningsinstitut. 

Samarbetsmyndigheterna har fungerat som referensgrupp och lämnat synpunkter och kommentarer på 

Livsmedelsverkets utredning. Det har också förts en dialog med Svenskt vatten och Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) enligt uppdragets plan.  

2.2 Önskade mål med utredningen  

 Det finns ett tydligt utpekat ansvar inkluderat resurser och mandat för den nationella 

laboratorieförmågan för analyser av hälsofarliga mikrobiologiska ämnen i dricksvatten och 

vatten ämnat för dricksvatten. 

 Det finns en väl fungerande organisation med ett gott samarbete genom hela analyskedjan 

 Det finns en plan för kontinuerlig utveckling, utvärdering och implementering gällande 

analysmetoder för olika typer av vatten och olika mikroorganismer  

 Sverige har en nationell förmåga att i fredstid utreda förekomst av hälsofarliga 

mikrobiologiska ämnen i dricksvatten och vatten ämnat för dricksvatten. 
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 Sverige har en nationell förmåga att i kris och höjd beredskap utreda hot eller misstanke om 

förekomst av hälsofarliga mikrobiologiska ämnen i dricksvatten och vatten ämnat för 

dricksvatten. 

I rapporten har det valts att använda endast dricksvatten som begrepp, och som i denna rapport 

omfattar både dricksvatten och vatten ämnat för dricksvatten. 
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 Bakgrund 

I dagsläget har ingen offentlig aktör/central myndighet, genom sin instruktion eller på annat sätt, 

tydligt ansvar för den nationella förmågan för analys av vatten i samband med vattenburna 

sjukdomsutbrott. Detta gör att ingen aktör har ett utpekat ansvar för att etablera laborativ förmåga till 

analys för att hantera vattenburna utbrott eller annan händelse med misstänkt förorening av 

dricksvattnet. Inte minst i ljuset av uppbyggnaden av det nya totalförsvaret är det angeläget att 

ansvaret blir fastställt, tillsammans med en plan för hur den nationella förmågan ska vara utformad och 

vad den ska kunna klara av vid kris eller vid höjd beredskap12. 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare dagligen cirka 10 liter 

vatten till mat och dryck, samtidigt som dricksvatten är helt avgörande vid livsmedelsproduktion och 

livsmedelsberedning för Sveriges livsmedelsföretag. Dricksvattenburna sjukdomsutbrott är relativt 

ovanliga, men när de sker drabbar de i regel fler personer än andra livsmedelsburna utbrott. Om en 

händelse gör att vattnet förorenas av sjukdomsframkallande mikroorganismer kan många människor 

exponeras och ett stort antal bli sjuka. De största vattenburna utbrotten i Sverige orsakades av den 

klorresistenta parasiten Cryptosporidium i Östersund 2010 och Skellefteå 2011, med 27 000 respektive 

20 000 beräknade fall. Förorenat vattnet kan med andra ord få omfattande och allvarliga konsekvenser, 

i form av sjukdom, ekonomiska kostnader och förtroendeförluster. Vid indikation på möjlig 

vattenburen smitta är det viktigt att det misstänkta vattnet provtas och analyseras snarast för att hitta 

orsaken till föroreningen, kunna åtgärda problemet och återgå till normal vattendistribution. 

I utredningar som rör säkert dricksvatten och dricksvattenproduktion identifieras faktorer som kan 

medföra att det blir vanligare med vattenburna utbrott. Dels är ledningsnätet på många platser i landet 

föråldrat och behöver förnyas för att undvika inläckage och förorening av dricksvattnet på grund av 

trasiga ledningar. En annan faktor är klimatförändringar, som kan leda till ökat extremväder i form av 

skyfall och långvariga regnperioder. Detta kan bidra till ökad markavrinning och bräddning av 

avloppsvatten vilket påverkar kvaliteten på råvattnet med ökad förekomst av mikroorganismer som 

följd.3 

3.1 Identifierat behov av förbättrad nationell laboratorieförmåga 
vid vattenburen smitta 

Hanteringen av händelser med smittsamma ämnen är något som berör flera sektorer, departement och 

myndigheter från lokal till central nivå. Ansvarsfördelningen inom området är komplex; såväl den 

förberedande och förebyggande krisberedskapen som den operativa hanteringen kräver samordning 

och samarbete. Som en del i krisberedskapen har centrala myndigheter med ansvar för biologiska hot 

(FOI, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och SVA) med stöd 

                                                      

 

1 Budgetpropositionen för 2021, Prop. 2020/21:1 

2 Totalförsvaret 2021–2025, Prop. 2020/21:30 

3 Sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten Utbrott i Sverige år 1992–2011 (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/09/prop.-2020211/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/10/prop.-20202130/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4d50365bbfa749cabeada3c11f9c786b/sjukdomsutbrott-vatten-1992-2011.pdf
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från MSB utarbetat en behovsanalysprocess.4 I denna process görs ett urval av områden med stor 

betydelse för Sveriges samlade krisberedskap, vilka genomgår behovsanalys. Resultatet av en 

behovsanalys är ett beslutsunderlag med identifierade utvecklingsbehov och prioriterade åtgärder som 

är angelägna för krisberedskapen nationellt. I genomförandet av ”Behovsanalys – Nationell 

analys/laboratorieförmåga vid allvarlig vattenburen smitta” 5 2016-2017 undersöktes Sveriges 

förmåga till analys av mikrobiologiska ämnen i vatten i samband med sjukdomsutbrott eller misstänkt 

förorening. Undersökningen omfattade privata och offentliga vattenlaboratorier, de senare kommunala 

eller vid centrala myndigheter. 

I stora drag: Medan förmågan till föreskriftstyrda indikatoranalyser i stort sett var god (mer om detta 

nedan under rubrik 3.2) identifierades sårbarheter och brister gällande förmågan att utföra 

laboratorieanalyser av vattenprov för specifika sjukdomsframkallande mikroorganismer vid 

vattenburna utbrott eller misstänkt förorening av dricksvatten. Förmågan att analysera ett prov med 

okänt smittämne är också bristfällig, det vill säga om människor blir sjuka av vattnet men det är oklart 

vad som orsakar sjukdomen. Det finns dock i nuläget ingen myndighet med utpekat ansvar för den 

nationella analysförmågan för dricksvatten, vilket krävs för att gå vidare med de identifierade 

åtgärderna. 

Ett resultat av behovsanalysen blev därmed att Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, FOI och 

SVA i juni 2019 lämnade in en hemställan till regeringen (N2019/02372/DL) för att utreda omfattning 

och ekonomiska förutsättningar för uppdrag att tillhandahålla laboratoriestöd. Detta inkluderar 

laboratorieberedskap vid utredning av akuta händelser så som sjukdomsutbrott, hot eller annan 

misstanke om förekomst av hälsofarliga ämnen i dricksvatten och dricksvattenrelaterat vatten. Ett 

tydligt ansvar är nödvändigt för att kunna gå mot en robust gemensam förmåga och beredskap för 

hantering av händelser som kan ha allvarliga effekter på folkhälsan, ekonomin och förtroendet för 

myndigheter och andra aktörer inom dricksvattenförsörjningen. 

Säkert dricksvatten är förstås en angelägen fråga även för Försvarsmakten, i synnerhet under höjd 

beredskap och i värsta fall krig. De sjukdomar som sprids med vatten orsakar ofta olika typer av 

magsjuka (kräkningar, diarré etc.) som sätter personal ur spel. Några av smittorna kan dessutom 

spridas vidare från person till person, varvid utbrotten växer. Om kontaminerat dricksvatten orsakar 

(eller riskerar att orsaka) sjukdom hos Försvarsmaktsanställda behöver Försvarsmakten stöd från civila 

aktörer6. Sådant stöd omfattar utbrottsutredning och mikrobiologisk analys för att identifiera vad som 

har orsakat sjukdom, varifrån smittan kommer och för att kunna sätta in åtgärder för att förhindra 

ytterligare smittspridning. Efterfrågade analyser kan då omfatta såväl naturlig som misstänkt 

antagonistisk smittspridning. Under samhällsstörning och höjd beredskap blir det viktigt att stöd till 

Försvarsmakten kan ges på ett säkert sätt, med skyddad kommunikation och robust analyskedja för 

vattenprov. 

                                                      

 

4 B-samordning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

5 Myndighetsgemensam behovsanalys inom området Nationell analysförmåga vid allvarlig vattenburen händelse. Livsmedelsverkets Diarienummer 

2017/01734. 

6 Livskraft-Mätt och frisk, (Ju2019/02477/SSK) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/samordning-infor-och-vid-kris/b-samordning/
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3.2 Analys av sjukdomsframkallande mikroorganismer 

Den föreskrivna7 mikrobiologiska kontrollen av dricksvatten är inriktad på att mäta vattenkvaliteten 

genom indikatororganismer. Dessa är oftast inte sjukdomsframkallande men förekomst indikerar att 

vattnet är förorenat. Vid privata och kommunala vattenlaboratorier finns god förmåga för utförande av 

sådana analyser. I samband med vattenburna utbrott är det fortsatt intressant att undersöka förekomst 

av indikatororganismer, som ett mått på vattenkvaliteten, men även att kunna påvisa de 

mikroorganismer som har orsakat sjukdom. Analyser av sjukdomsframkallande mikroorganismer är 

mer arbets- och resurskrävande än indikatoranalyserna och utförs sällan eftersom de utförs på 

förekommen anledning, till skillnad från de analyser som görs i den fortlöpande kontrollen. Det är 

därför inte ekonomiskt försvarbart att befintliga privata och kommunala vattenlaboratorer ska 

tillhandahålla även denna typ av analyser. 

För att kunna hantera en händelse där smitta har spridits, eller riskerar att spridas, via dricksvattnet 

behöver den privata och kommunala analysförmågan för indikatororganismer kompletteras med 

analyser för sjukdomsframkallande mikroorganismer. Medan det för indikatororganismer finns 

etablerade och validerade standardmetoder för påvisande och kvantifiering så saknas det ofta robusta 

och beprövade metoder för påvisande av sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vatten är också en 

varierande provtyp, där olika metoder är optimala för upparbetning och mikrobiologisk analys 

beroende på vattnets egenskaper. Det skiljer sig stort mellan olika typer av råvatten (grundvatten, 

ytvatten) och även mellan utgående dricksvatten från olika vattenproducenter. För att ha en god 

förmåga till analys av vatten behöver det därför ske ett utvecklingsarbete och utvärdering av olika 

metoder för upparbetning av vattenprover, som sedan kan tas i bruk beroende på vilka egenskaper 

inkommande prover har och vilka mikroorganismer som ska påvisas. 

Förutom att analysera dricksvatten behövs även analyser av humana prover. Här spelar 

Folkhälsomyndigheten, smittskyddsenheten samt regionernas smittskyddsenheter en central och viktig 

roll i samhället och för NBV. Vid dessa situationer är det frågeställningar som till exempel hur 

smittämnet orsakar sjukdom, på vilket sätt det sprids och vilka som insjuknar som är i huvudfokus. 

Det inkluderar bland annat kompetenser som mikrobiologer, biosäkerhetsexperter, läkare, veterinärer 

samt epidemiologer. Provtagningen blir också mer krävande vid analys av sjukdomsframkallande 

mikroorganismer eftersom de ofta förekommer i relativt låga halter i vattnet. En större volym vatten 

behöver därför filtreras genom ett filter som fångar upp de virus, bakterier eller parasiter som ska 

analyseras. När det gäller råvatten kan den provtagna volymen per prov omfatta cirka 10-250 liter 

vatten och om mikroorganismerna ska påvisas i det utgående dricksvattnet kan upp till 1000 liter 

vatten provtas. Detta gör att det krävs utrustning i form av filter, slangar och ibland pumpar samt 

kompetens för provtagning alternativt enkla lathundar för den som tar provet på plats i vattenverk, i 

miljön eller ute på ledningsnätet.  

3.3 Framtid – att bemöta behoven  

I den myndighetsgemensamma behovsanalysen5 identifierades flera brister i den nationella 

analysförmågan vid händelser med vattenburen smitta eller misstänkt förorening av dricksvatten. 

Genom att fastställa ansvaret samt definiera form för och omfattning av ett nationellt laboratoriestöd 

                                                      

 

7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 
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kan berörda aktörer i nästa steg ta sig an dessa brister och bygga upp en förmåga. Denna förmåga 

skulle vara ett komplement till de privata och kommunala vattenlaboratoriernas analyser av 

indikatororganismer och möjliggöra analys för specifika sjukdomsframkallande mikroorganismer i 

vatten. I dagsläget är det flera analysmetoder för vattenburna sjukdomsframkallande mikroorganismer 

som endast kan utföras på ett laboratorium i Sverige och några analysmetoder där kompetens och 

analysmetoder helt saknas. 

I de fall analysmetoder finns är de ofta ”vilande”, det vill säga det sker inget upprätthållande av 

materialtillgång, personalkompetens och kvalitetssäkring för att kunna agera vid en händelse. Flera 

metoder är också bristfälliga, och skulle behöva förbättras för att kunna påvisa relevanta nivåer av 

sjukdomsframkallande mikroorganismer. Därmed behövs utveckling av de metoder som i nuläget 

saknas eller är bristfälliga samt implementering och upprätthållande av analyserna vid laboratorium. 

Detta är ett viktigt steg mot en laboratorieförmåga som kan hantera kriser med vattenburna utbrott 

eller misstänkt vattenförorening både i fredstid och under höjd beredskap. Vid händelser är det också 

av intresse att kunna utföra analyser av indikatororganismer för att övervaka vattenkvaliteten, varför 

även ett organiserat samarbete och utbyte med de kommunala och privata vattenlaboratorierna är 

angeläget liksom att dessa har möjlighet att verka under höjd beredskap. Såväl befintlig som ny 

förmåga behöver vara robust och störningstålig. I detta ingår tillgång på funktionsdugliga 

laboratorielokaler, personal, utrustning, stödsystem så som elektricitet och IT samt kritiska material 

och reagenser för genomförande av laboratorieanalyserna. Att ha goda strategier för upprätthållande av 

beredskapslager har aktualiserats ytterligare under pandemin med covid-19 och de globala brister på 

laboratoriematerial som den har medfört.  

Det blir mer vanligt att vattenlaboratorierna använder sig av kommersiella kit, så kallade 

snabbmetoder för indikatororganismer. Dessa metoder är tidseffektiva, ger snabba resultat och är 

lätthanterliga. Dock skapar detta ett beroende av att dessa kit kan produceras och levereras när så 

önskas. Att helt vara beroende av kommersiella kit kan vara en nackdel under kriser och höjd 

beredskap. I sådana lägen kan klassisk mikrobiologisk analysförmåga, som är lågteknologisk men som 

kräver god kompetens hos personalen (”ett tränat öga”) vara en stor tillgång. Att upprätta och 

upprätthålla alternativa metoder till snabbmetoderna vid myndighetslaboratorium skulle utgöra ett 

grundläggande stöd för att kunna utföra indikatoranalyser, och på så sätt säkerställa vattenkvaliteten, 

under störda förhållanden och brist på kommersiella kit.  

Utöver själva laboratorieförmågan efterfrågar kommunerna, vattenproducenterna, vattenlaboratorierna 

och branschorganisationen Svenskt Vatten en central funktion med råd och stöd vid händelser med 

vattenburen smitta eller misstänkt förorening av vattnet. I nuläget finns det varierande kunskap hos 

beställare av analyser (ofta vattenproducenter eller kontrollmyndigheter) gällande vilka 

mikrobiologiska prov som ska tas, vilka analyser som ska beställas och förmåga att tillgodogöra sig 

resultaten. Tidigare händelser har också visat att det finns låg beredskap för snabb provtagning och 

analysstart. Det är önskvärt att en analys påbörjas inom 24 timmar efter identifierat behov, för att så 

snart som möjligt kunna utreda källan till ett utbrott vilket kräver beredskap i form av personal (för 

provtagning och laboratorieanalys), provtagningsmaterial för att provta en större volym vatten samt 

säkra transporter till aktuellt laboratorium. En nationell förmåga kan vara en viktig pusselbit vid höjd 

beredskap då fler viktiga aktörer behöver säkra analyser. Det är många pusselbitar som ska komma på 

plats för en nationell laboratorieförmåga, där första steget tas i och med beslut om ansvar, form och 

omfattning av en sådan förmåga. 
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 När behövs ett Nationellt 
Beredskapslaboratorium för 
mikrobiologiska 
dricksvattenanalyser? 

Syftet med ett NBV är att så effektivt som möjligt kunna avhjälpa en misstanke om, eller konstaterad, 

dricksvattenburen smitta oavsett om det är ett riktat antagonistiskt angrepp eller orsakat av till exempel 

extremväder. Att ha tillgänglighet till kompetent personal, anpassade och välfungerade 

mikrobiologiska analyser och till en välplanerad organisation möjliggör organisationens syfte. För att 

NBV ska vara välfungerande vid kris och höjd beredskap behöver förmågan även vara verksam i 

fredstid. NBV kan däremot ha olika fokus beroende på om det är fredstid eller om Sverige befinner sig 

i kris eller höjd beredskap.  

Det finns tre identifierade huvudområden där NBV bör agera praktiskt genom analyser och som 

expertstöd genom rådgivning och information. Dessa huvudområden är:  

 Utredning och analys av kända dricksvattenburna sjukdomsframkallande mikroorganismer.  

 Utredning och analys av okända dricksvattenburna sjukdomsframkallande mikroorganismer.  

 Utveckling och förvaltning av alternativa metoder för föreskrivna mikrobiologiska 

indikatoranalyser för dricksvatten. 

4.1 Under fredstid 

Under fredstid kan det trots den kontinuerliga föreskrivna kontrollen av dricksvattenkvaliteten 

oförutsedda incidenter inträffa som kan skapa problem för dricksvattenproducenter både i vattenverk, 

reservoarer och distributionsnät. Incidenter som kan medföra att invånare i en eller flera kommuner 

blir utan dricksvatten eller i värsta fall även blir sjuka av dricksvattnet. Ett rådande orosmoment är 

klimatförändringar och dess konsekvenser. Till exempel att varmare vatten, väderväxlingar och 

kraftiga oväder skulle kunna orsaka att det inkommande råvattnet blir förorenat av höga halter 

sjukdomsframkallande mikroorganismer samt sjukdomsframkallande mikroorganismer som tidigare 

inte funnits i svenska vatten. Båda alternativen kräver att beredningsstegen i vattenverken fungerar 

optimalt och att övervakning, provtagning och analys är en fungerande rutin för vattenproducenten för 

att snabbt utreda misstanke om förorening som riskerar nå ut i dricksvattnet. NBV skulle vid sådana 

tillfällen finnas tillgänglig för expertstöd, rådgivning och i relevanta situationer bistå med analyser. Är 

det misstanke om en mikroorganism som tidigare inte upptäckts i eller analyserats i svenska vatten bör 

NBV finnas redo att sätta upp analysmetoder för detektion av dessa.  

Andra situationer när NBV ska erbjuda mikrobiologisk vattenanalys är på begäran av en 

totalförsvarsmyndighet inklusive Försvarsmakten. NBV ska kunna utföra vattenanalyser av 

sjukdomsframkallande mikroorganismer på uppdrag av annan extern part, till exempel regionernas 

smittskyddsenheter eller kommunernas miljökontor i händelse av utbrott med misstänkt vattenburen 
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smitta. Under fredstid kan det även inträffa tillfällen då etablerad analysmetodik inte är möjlig att 

genomföra på grund av till exempel material- eller reagensbrist. Vid sådana omständigheter ska NBV 

kunna rekommendera alternativa metoder till de föreskrivna mikrobiologiska indikatoranalyserna så 

att fortsatt hälsosamt och rent dricksvatten kan levereras till konsument. Andra exempel när NBV ska 

agera är vid följande scenarion: 

4.1.1 Scenario 1- Mänsklig förorening  

Under corona-pandemin har inköpen av fritidsbåtar ökat och det kan hända att många första-båts-ägare 

kommer göra sin första semestersommar med egen båt i år. Trots att det är förbjudet att tömma sina 

avloppstankar i hav, sjöar och vattendrag så handlar det här scenariot om att det ändå skett ett stort 

utsläpp av flera avloppstankar i närheten av ett skyddsområde och en intagsledning till ett större 

vattenverk som dagligen förser mer än 1 miljon människor med dricksvatten. 

Det som inte syns på ytan märks inte heller vid det första provtagna och analyserade mikrobiologiska 

provet. Däremot börjar fler och fler människor inom kommunen rapportera in magåkommor som 

kräkningar och diarré. De mikrobiologiska indikatoranalyserna visar inte att något avviker från det 

normala. Eftersom antalet sjuka inom kommunen hela tiden ökar blir det en misstanke om att smittan 

kommer från dricksvattnet. Vattenproducenten kan i det här fallet höra av sig till Livsmedelsverkets 

smittskyddsamordnare och rådfråga. Smittskyddsamordnaren misstänker starkt norovirus och 

vidarebefordrar i sin tur producenten till NBV som snabbt rycker in. Dricksvattenprov från 

vattenverket, reservoarer, distributionsnät samt från smittade användare budas till Livsmedelsverkets 

laboratorium för analys av norovirus. Norovirus konstateras i proverna och kan kort därefter spåras till 

avloppstankar från båtar och åtgärder kan sättas in för att smittan ska elimineras.  

4.1.2 Scenario 2- Sabotage  

Okända personer upptäcks på kameraövervakning vid en dricksvattenreservoar. Övervakningen visar 

hur de okända personerna tar sig in i reservoaren och häller ut något i dricksvattentanken. Vakna och 

snabbtänkta driftingenjörer stoppar omedelbart in- och utförseln av dricksvattnet till reservoaren. Trots 

att faran kunde avhjälpas direkt kontaktas NBV för att utreda vad som hällts ner i dricksvattentanken 

och hur tanken sedan bör saneras. Samarbetet mellan myndigheter genom NBV gör det möjligt att 

utföra de mikrobiologiska analyserna i säkerhetslaboratorium på SVA eller FOI. Eftersom det 

laboratoriet är lufttätt och endast tillträds via slussar, samt att personalen använder skyddsutrustning 

med andningsskydd, gör att möjliga farliga smittsamma mikroorganismer i ett vattenprov som 

hanteras där inte riskerar att spridas eller orsaka smitta. 

4.2 Vid kris eller höjd beredskap  
I stort sett bör NBV vara i beredskap för samma typer av händelser under fredstid som under kris eller 

höjd beredskap. Skillnaden är att under kris eller höjd beredskap kan ett större och mer omfattande 

arbete komma att krävas. För NBV kommer det vid sådana perioder behövas större personalstyrka, 

mer material, en etablerad och organiserad planering inom NBV samt stora kommunikationsinsatser 

internt och externt. Även under kris och höjd beredskap kan analyser utföras på begäran av en 

totalförsvarsmyndighet inklusive Försvarsmakten samt vid mikrobiologiskt utbrott, antagonistisk eller 

annan oförutsedd händelse som påverkar dricksvattnet. Beroende på nivån av samhällsstörning och 

händelsens betydelse för till exempel Försvarsmaktens funktionsduglighet kan stora krav på 
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informationssäkerhet ställas gällande både analysfråga, till exempel hur många personer som har 

drabbats av sjukdom, vilken som är den misstänkta smittkällan samt vilken mikroorganism som ska 

analyseras, och resultat från analysen. 

4.2.1 Scenario 3 - Okänt sjukdomsframkallande virus  

Ett okänt virus sprids via dricksvattnet. Många människor blir sjuka med influensaliknande symptom 

vilket inte vanligtvis förknippas med smitta från vatten. Sjukdomsfallen startar i en mindre förort, men 

sprider sig snabbt till ytterligare förorter och tätorter och snart är hela storstadsregionen utsatt. Viruset 

sprids till närliggande kommuner och sedan vidare till andra delar av landet. Spridningsmönstret gör 

att man misstänker att smittan kommer från dricksvattnet. NBV kopplas då in och det uppbyggda 

samarbetet mellan myndigheter, privata laboratorier och vattenproducenter gör att analysarbetet är 

igång inom någon dag. Tillsammans kan analysmetoder sättas upp för att identifiera och smittspåra 

viruset, samt testning av desinfektionsmetoder som kan användas i vattenverk och distributionsnät för 

att motverka att viruset sprids vidare i dricksvattnet.  

4.2.2 Scenario 4 - Materialbrist  

Coronapandemin är ett exempel när hela världen lägger stora resurser på analys av covid-19, 

vaccinationsframtagning samt vaccinationer till hela befolkningar. Detta har lett till global brist på 

många material och reagenser som är en förutsättning för provtagning och analyser för smittsamma 

ämnen. Mycket material går åt, inte minst förbrukningsplast som används inom de flesta 

mikrobiologiska analyser. En konsekvens av pandemin är att plasttillverkningen inte kan leverera i den 

takt som efterfrågas, vilket medfört att viktiga förbrukningsmaterial som till exempel pipettspetsar 

som används till nästan alla analysmetoder inom mikrobiologi inte kan levereras mer än till de 

laboratorier som analyserar covid-19. Det här är en händelse när Sveriges kommersiella och 

kommunala laboratorier kan komma att få en begränsad analyskapacitet på grund av materialbrist. I 

fall som detta och liknande ska NBV kunna bistå med expertstöd för prioritering och omorganisering 

av analyser för föreskrivna indikatororganismer och sjukdomsframkallande mikroorganismer, samt 

kunna rekommendera alternativa metoder till de föreskrivna mikrobiologiska indikatoranalyserna som 

används idag. Stödet behövs i det här scenariot för att kunna möjliggöra för Sveriges 

vattenproducenter att leverera ett fortsatt hälsosamt och rent dricksvatten enligt dricksvattendirektiv 

och nationella föreskrifter.  

4.2.3 Scenario 5 - Verkligt scenario, Östersund 20108 

I november 2010 uppmärksammades att 10-20 procent av den arbetsföra befolkningen i Östersund 

stannade hemma från jobbet på grund av magsjuka. Utbrottet utreddes av enheten för Smittskydd och 

Vårdhygien i Jämtlands läns landsting i samråd med Smittskyddsinstitutet (SMI, numer en del av 

Fohm), tillsammans med kommunens miljö- och hälsoenhet och Vatten Östersund. Provresultat från 

sjuka personer visades vara positiva för Cryptosporidium, men källan till smittan var okänd. Till en 

början misstänktes att magsjukan hade sitt ursprung från livsmedel. Det var först efter att en 

kartläggning via sjukvårdsrådgivningen som visade att en majoritet av dem som insjuknat bodde i 

Östersunds kommun, som dricksvattnet identifierades som en möjlig orsak till smitta. Provtagning 

                                                      

 

8 Cryptosporidium i Östersund (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6ba0208adacc460b8aa203fadea39292/cryptosporidium-i-ostersund.pdf
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kunde startas snabbt då den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA hade kunskap om att 

provtagningsfilter för parasitanalys fanns tillgängligt i Sundsvall och kunde direkt budas till 

Östersund. Råvatten och dricksvatten provtogs och skickades till SMIs vattenlaboratorium (som lades 

ner 2017) för analys av Cryptosporidium och bekräftade positiva svar kunde meddelas två dagar 

senare. Genom denna upptäckt kunde det fastställas att ett dricksvattenburet utbrott pågick i 

Östersund. Det här var första gången som Cryptosporidium kunde påvisas i kommunalt dricksvatten i 

Sverige. 

När det stod klart att dricksvattnet var orsak till utbrottet inledde kommunen ett intensivt och 

omfattande utredningsarbete för att ta reda på hur och var vattnet blivit förorenat av Cryptosporidium. 

Parasiten utsöndras från infekterade människor och djur i höga halter med avföring och sprids via 

vatten i form av oocystor. Oocystorna har en tålig cellvägg och överlever länge i vatten, särskilt kallt 

vatten. De är okänsliga för klor i de doser som används vid dricksvattendesinfektion i Sverige och har 

en låg infektionsdos, dvs endast ett fåtal oocystor krävs för att orsaka sjukdom.  Utbrottsutredningen 

omfattade provtagning och analys av vatten på platser som kunde utgöra källor till föroreningen av 

vattnet. Inom en vecka ringades ett mindre avloppspåverkat vattendrag som rinner ut i Storsjön in. 

Prov från vattendraget visades innehålla flera tusen oocystor per 10 liter, vilket kan jämföras med de 

halter på någon enstaka oocysta per 10 liter som påvisats i råvatten vid olika kartläggningar. 

Ytterligare en bäck som mynnade ut i råvattnet upptäcktes också innehålla oocystor men i betydligt 

lägre halter. 

Det gjordes uppföljande provtagning och cryptosporidiumoocystor analyserades och påvisades i 

råvattnet och dricksvattnet under en fyramånadersperiod. Totalt analyserades 102 vattenprover (varav 

68 positiva) från Östersund och 61 prover (varav 28 positiva) från andra kommuner kring Storsjön 

kopplade till utbrottet.  

Scenariot visar att NBV skulle kunna kopplas in i ett tidigt skede och visar tydligt att den nationella 

förmågan behöver ha tillgång till en relativt stor personalstyrka med anpassad kompetens för att kunna 

utföra avancerade och tidskrävande analyser under längre tid. Det behöver finnas material för 

provtagning och analys samt fungerande provtransporter för att kunna genomföra analyser så snart 

som möjligt samt under en längre period.  

Den nationella förmågan bör i normaltid kunna klara av 10 filterprov (parasitprov eller ultrafiltrerade 

prover för analys av virus och bakterier) i veckan under tre månader. Förmågan bör även ha en plan 

för att kunna skala upp och hantera 20 prov per vecka under tre månader för att kunna klara en 

situation i storlek med utbrottet i Östersund 2010. Den nationella förmågan kommer därför behöva ett 

lager med material som kan säkerställa 10 filteranalyser av sjukdomsframkallande mikroorganismer 

per vecka under 3 månader. Kostnaderna för ovan beskrivna förslag visas i tabell nedan.  

 

Tabell 1: Kostnad i SEK för material och driftkostnad av patogenprover för virus, bakterier och parasiter beräknat utifrån de analyser som tidigare 

utförts på Livsmedelsverket 

  Kostnad/prov 10 prov vecka /3mån 20 prov vecka /3mån 

Analys med ultrafilter 3 500 420 000 840 000 

Parasitanalys  3 100 372 000 744 000 
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4.3 En olycka kommer sällan ensam  

I den bästa av världar sker endast en händelse i taget men många gånger kan en händelse ge 

konsekvenser för fler delar i samhället. Vi rustar vårt samhälle för att motstå en hel del utmaningar 

såsom de beskrivna scenariona ovan men också hybridkrigföring som omfattar tillstånd där gränsen 

mellan fred och krig suddas ut med angrepp som inte är regelrätta krigshandlingar som t.ex. 

informationspåverkan eller IT-angrepp (antagonistiska hot). Vid sådana tillfällen kan en motståndare 

nyttja att ett land har ansträngda förhållanden och då med ganska små medel få skadliga konsekvenser 

för samhället. Det behöver tas i beaktande när resursfördelning och beredskapsplaner fastställs. För att 

kunna bemöta ett eskalerat scenario behövs en stark förmåga i vardagen, som kan agera under kris och 

krig.   
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 Förslag på nationell 
laboratorieförmåga för 
dricksvattenanalys  

För att säkerställa att Sverige har en god förmåga att utreda och hantera händelser där 

sjukdomsframkallande mikrobiologiska organismer misstänks ha kommit in i dricksvattnet behöver en 

flexibel och långsiktig organisation byggas upp. Organisationen ska ha förmågan och resurserna att ge 

stöd till samhället utifrån de scenarion som beskrivs i avsnitt fyra. Vid varje utbrott, kris eller annat 

läge som gör att den nationella förmågan behövs så är det några moment som måste fungera, dessa 

moment beskrivs i bilden nedan. 

 

 
Figur 5.1 För att det ska finnas en fungerande och robust analyskedja för mikrobiologiska prov vid en händelse 
med sjukdomsutbrott eller misstänkt förorening är det många delar som måste finnas på plats. Involverade 
aktörer måste komma i kontakt med varandra, beslut om relevanta analyser måste fattas. För att provtagning 
ska kunna ske måste material, personal och, vid särskilt farliga smittämnen, skyddsutrustning finnas på plats. 
Provet måste packas på ett korrekt och säkert sätt för transport, som ska vara spårbar. Vid mottagande 
laboratorium måste personal med rätt kompetens finnas på plats och ha tillgång till material, instrumentering 
och analysmetoder för att kunna genomföra och svara ut analysen. För tolkning av analyssvaret och beslut om 
hanteringsåtgärder kan det ofta behövas ytterligare kommunikation för råd och expertstöd, beroende på hur 
komplicerad händelse det handlar om.  
 

Organisationen behöver därför utöver praktisk kunskap för att utföra mikrobiologiska analyser av 

dricksvatten ha en bred kunskap om dricksvattenproduktion och distribution, utredningsarbete och 

nationell samordning.  

För att kunna fungera som ett stöd och en resurs vid kris och höjd beredskap behöver det finnas en 

grundorganisation i vardag och fredstid som aktivt arbetar med kompetensförsörjning och 

krisplanering. Här förutsätts att Folkhälsomyndigheten, smittskyddsenheten och regionens resurser till 

viss del kan nyttjas som idag. Förmågan föreslås vara fördelad mellan flera myndigheter för att minska 

sårbarheten och öka den geografiska spridningen för att på så sätt kunna stötta upp vid händelser från 

norr till söder. Organisationen innebär även att förmågan till analys av sjukdomsframkallande 

mikroorganismer kommer finnas på flera myndigheter med krigsplacerad personal.  
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5.1 Grundförutsättningar för organisationen  

Livsmedelverket föreslår att ett NBV skapas bestående av Livsmedelsverket, Statens 

veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Livsmedelsverket 

föreslås leda, ansvara och samordna förmågan. Dessa tre myndigheter har idag i olika utsträckning 

kompetens och kunskap för analys av sjukdomsframkallande mikroorganismer i dricksvatten. 

 

Figur 5.2: Schematisk bild över uppbyggnaden av NBV där Livsmedelsverket föreslås leda arbetet med ett tätt 
samarbete med FOI och SVA, där alla tre aktörer bidrar utifrån sina expert- och ansvarsområden. Inom 
myndigheternas gemensamma laboratoriekapacitet ryms upprätthållande av analyskompetens, 
beredskapsplanering, omvärldsbevakning och metodutveckling.   

 

På Livsmedelsverket finns idag uppsatta system för att ge stöd åt både analyslaboratorier och 

vattenproducenter i frågor rörande mikrobiologisk analys av dricksvatten. Livsmedelsverket har 

dessutom uppsatta analyser för indikatororganismer och för vissa sjukdomsframkallande 

mikroorganismer i vatten, och är idag ett av få laboratorier i Sverige som utför analys av parasiter som 

Cryptosporidium och Giardia i vatten. Utöver kompetens rörande laboratorieanalyser av dricksvatten 

har Livsmedelsverket en stor samlad expertkunskap och erfarenhet rörande alla aspekter av 

dricksvattenproduktion och kontroll genom att bland annat vara organisatör för nationella 

vattenkatastrofgruppen VAKA och leda dricksvattenkansliet som samordnar Sveriges arbete med 

dricksvattenfrågor. Livsmedelsverket är en beredskapsmyndighet som har tjänsteman i beredskap 
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(TIB) och precis som VAKA går att nå dygnet runt. Livsmedelsverket har även blivit föreslagen som 

sektorsansvarig myndighet för livsmedels och dricksvattenförsörjning9.  

SVA har en stor analyskapacitet och har under den rådande covid-19 pandemin visat att verksamheten 

snabbt kan ställas om vid kris. Laboratoriet är också ett skyddsobjekt vilket är värdefullt vid en 

krissituation. SVA är även utrustat med ett skyddsnivå 3-laboratorium där ett samarbete med 

Livsmedelsverket redan är etablerat för analys av högpatogena bakterier i livsmedel och dricksvatten. 

SVA har även expertkunskap för typning av sjukdomsframkallande parasiter från veterinärmedicinska 

prover och livsmedel, inklusive Cryptosporidium och Giardia.  

För att bygga beredskap mot framtida hot har FOI stor erfarenhet av att arbeta med utveckling 

högteknologiska metoder, bland annat för analys av mikroorganismer i vatten. Myndigheten har också 

erfarenhet av provtagning av stora volymer vatten samt analyser för fekal källspårning där man med 

hjälp av DNA-sekvensering försöker finna källan till en vattenförorening. FOIs geografiska läge i 

Umeå är en tillgång för analys vid problem i norra delarna av Sverige om längre transport av prover 

inte är möjlig. FOI är ett skyddsobjekt med skalskydd och har ett skyddsnivå 3-laboratorium. FOI har 

en etablerad struktur för hantering av prover där det finns en misstanke om att ett prov innehåller ett 

höggradigt farligt ämne, men där det är oklart om ämnet är biologiskt, kemiskt eller radioaktivt.  FOI 

har ett nära samarbete med Försvarsmakten och Polisen och stor erfarenhet av att arbeta med 

säkerhetskänsliga ärenden, vilket är värdefullt för en ny laboratorieförmåga som ska genomföra 

analyser under kriser och höjd beredskap.  

Vid sjukdomsutbrott i Sverige finns det upparbetade rutiner och kommunikationsvägar för utredning 

och hantering. I samverkansgruppen för utredning och bevakning av utbrott (SUBU) kan alla 

myndigheter utbyta information om utbrott eller andra händelser orsakade av smittämnen som sprids 

till människor från mat eller dricksvatten, eller direkt från djur. Folkhälsomyndigheten och 

Livsmedelsverket administrerar gruppen där även Jordbruksverket och SVA ingår. Beroende på 

aktuella utbrott kan hanterande myndigheter bjudas in, så som kommuner, regionala 

smittskyddsenheter eller länsstyrelser.  

Vid nationella eller regionala utbrott av livsmedels- eller vattenburna sjukdomar sammankallar ofta 

Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkare till arbetsmöten, där berörda länsstyrelser, kommuner 

och smittskyddsenheter deltar samt Livsmedelsverket. Även andra myndigheter bjuds in efter behov.  

Detta gör att myndigheterna har goda rutiner och gedigen erfarenhet av att samarbeta vid hantering av 

händelser med smittsamma ämnen, där beslut om analys av prover för utbrottsutredning är en viktig 

del. NBV skulle bli en komplettering av denna förmåga, där mikrobiologisk analys av dricksvatten i 

dagsläget utgör en brist. 

Myndigheterna har också mångårig erfarenhet av att samarbeta för utveckling av samhällets förmåga 

när det gäller området smittsamma ämnen. Genom gemensamma projekt har analysförmågan och 

samarbetet mellan myndigheterna byggts upp som inom till exempel projekt med finansiering för 2:4-

anslaget för krisberedskap som fördelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

                                                      

 

9 SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft 

https://www.regeringen.se/496a62/contentassets/444fe6ead7c442cba3f3d1d50c8c206e/struktur-for-okad-motstandskraft-sou-2021-25.pdf
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Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) är ett nätverk10 där FOI, Fohm, Livsmedelsverket och SVA 

genom 2:4-finansierade projekt samarbetar för uppbyggnad av den nationella laboratorieförmågan för 

särskilt farliga (högpatogena) mikroorganismer, som hanteras vid säkerhetslaboratorier vilka finns hos 

FOI, Fohm och SVA11. FBDs övergripande mål är att det vid en händelse med allvarlig smitta ska 

finnas robust analysförmåga (inklusive personal, material, utrustning och metodik) för provtyper inom 

myndigheternas sektorsansvar. Detta omfattar humanprov, veterinärmedicinska prover, 

omgivningsprov, livsmedels- och vattenprov samt olika typer av prover vid misstänkt antagonistisk 

smittspridning. Inom FBD har uppbyggnad skett genom bland annat: metodutveckling, övning och 

kvalitetssäkring för att det ska finnas en god kapacitet och redundans för diagnostik vid allvarliga 

biologiska händelser. Metodik för provtagning och analys av stora volymer vatten för högpatogena 

bakterier har övats och utvärderats inom projekt i FBD under 2011 och 2012.12  

Livsmedelsverket har inte ett eget säkerhetslaboratorium, men har ett nära samarbete med SVA för 

analys och hantering av prover från livsmedelskedjan vid misstanke om allvarlig smitta. Personal från 

Livsmedelsverket upprätthåller behörighet till SVAs säkerhetslaboratorier, där filterprover från vatten 

med misstänkt högpatogena mikroorganismer kan hanteras och analyseras.  

Sedan 2017, i och med uppbyggnaden av totalförsvaret, har projekt inom FBD även inkluderat 

deltagare från Försvarsmakten som arbetar med att förebygga och hantera händelser med smittsamma 

mikroorganismer. Genom detta civil-militära samarbete har det blivit tydligt att det inte bara är 

händelser med de farligaste smittämnena som Försvarsmakten har behov av att kunna förhindra och 

utreda med stöd från det civila samhället, utan även sjukdomsframkallande mikroorganismer som 

orsakar till exempel magsjuka och inte minst då dessa sprids via dricksvatten.13  

I projektet Nationell expert- och analysstöd för förutsättningslös identifiering av hälsofaror i vatten vid 

kris och höjd beredskap (2019-2021) som finansieras av 2:4-anslaget, jobbar Livsmedelsverket, SVA, 

FOI, Umeå Universitet och Polismyndighetens Nationella forensiska centrum (NFC) med:  

 Att framtagen metodik från ett tidigare projekt vidareutvecklas så att relevanta 

detektionsgränser nås och att trovärdiga analyssvar kan svaras ut 

 Att det finns en tydlig struktur för hur prover ska analyseras vid kris och höjd beredskap 

 Att det finns en förvaltningsplan för hur förmågan ska vidmakthållas och uppdateras i takt med 

den tekniska utvecklingen inom området 

 Att den uppbyggda förmågan är känd hos relevanta beställare av vattenanalyser vid kris och 

höjd beredskap.  

Slutresultaten från detta projekt kommer kunna användas av NBV. Detta projekt nyttjar den bästa 

delen av molekylärgenetiska tekniken för att snabbt få fram vilken typ av organism som finns i ett 

prov där kunskapen om vad det kan vara är mycket låg. Dessa analyser är en del i den nya 

verktygslådan för NBV. 

                                                      

 

10 FBD är ett av nätverken som utvärderas i denna rapport: Utvärdering 2015 av anslag 2:4 Krisberedskap : nyttan av nätverk (msb.se)  

11 Med säkerhetslaboratorier menas laboratorier av de två högsta skyddsnivåerna 3 och 4 (BSL3 och BSL4). 

12 Detektion av högpatogena bakterier i vatten (FBD projektrapport på www.msb.se) 

13 Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap. Delprojekt ”Förstudie” (FBD projektrapport 

på www.msb.se) 

https://rib.msb.se/filer/pdf/27995.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27323.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/28852.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/28852.pdf


22  LIVSMEDELSVERKETS REGERINGSUPPDRAG – NBV 
 

5.2 Förmågans arbetsuppgifter och ansvar 

Den nationella förmågan ska finnas för att kunna stötta när de kommunala och privata laboratoriernas 

egen förmåga inte räcker till. I händelse av förorenat (eller misstänkt förorenat) dricksvatten utförs i 

första hand indikatoranalyser för att spåra föroreningen. Om en händelse kräver åtgärder utöver det 

vanliga, till exempel mer omfattande provtagning, analys av specifika sjukdomsframkallande 

mikroorganismer eller för att identifiera ett okänt smittämne ska NBV utgöra ett stöd. Detta stöd ska 

kunna efterfrågas av berörda aktörer så som: kommuner, dricksvatten-producenter, länsstyrelser och 

andra centrala myndigheter samt Försvarsmakten. Stödet kommer att omfatta både laborativa tjänster 

och att genom omvärldsbevakning och metodutveckling kunna erbjuda ett brett expertstöd i frågor 

rörande mikrobiologisk analys av dricksvatten. Utöver detta ska även förmågan fungera som ett 

naturligt nätverkscentrum för kommunala och privata laboratorier som arbetar med analyser av 

dricksvatten.  

5.2.1 Laborativa tjänster 

Den nationella förmågan ska i första hand utföra analys av relevanta sjukdomsframkallande 

mikroorganismer i dricksvatten som inte utförs på privata laboratorier i Sverige. Denna funktion ska 

även kunna erbjuda expertstöd gällande alternativa indikatoranalyser, utföra indikatoranalyser vid 

större störningar, rådgivning kring vilka prov som ska tas och relevanta analyser. Särskilt vid en stor 

händelse, med behov av omfattande provtagning för att kunna spåra en smittkälla och komma till rätta 

med problemet, ska expertstödet även göra en prioritering av vilka prover som ska tas och analyseras 

först.  

Analyserna ska i fall av en allvarlig händelse eller utbrottsutredning utgöra ett stöd för den aktör som 

leder utredningen, vilket kan vara en kommun, regional smittskyddsenhet, länsstyrelse eller annan 

central myndighet samt under särskilda omständigheter Försvarsmakten.  

5.2.2 Omvärldsbevakning och metodutveckling 

För att kunna erbjuda analyser av relevanta sjukdomsframkallande mikroorganismer behövs en 

omvärldsbevakning för att tidigt kunna identifiera och förbereda för okända mikroorganismer som kan 

komma att vara ett hot mot en säker dricksvattenproduktion. I dagsläget är denna omvärldsspaning 

inte komplett. Denna spaning kan vara mikroorganismer som på grund av klimatförändringar fått ett 

nytt utbredningsområde eller mikroorganismer som inte tidigare orsakat vattenburna utbrott i Sverige. 

Det senare kan exemplifieras med utbrottet i Östersund, där Cryptosporidium för första gången 

påvisades i kommunalt dricksvatten, se scenario 5. 

Omvärldsbevakningen behöver även aktivt följa utvecklingen av metoder för att analysera mikro-

organismer i vatten. En viktig del är att följa standardiseringsarbetet som utförs inom Svenska 

Institutet för Standarder, SIS. Metoder som genom omvärldsbevakningen identifieras som gynnsamma 

för att öka Sveriges kapacitet och beredskap för att utreda misstanke om sjukdomsframkallande 

mikroorganismer i dricksvattnet ska sättas upp och anpassas för svenska förhållanden av den 

nationella förmågan. 
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5.2.3 Nätverkscentrum 

För att få ett ökat samarbete mellan laboratorier som arbetar med analys av vatten och stärka landets 

samlade förmåga ska den nationella förmågan fungera som nätverkscentrum. Bland annat genom att 

organisera kurser om mikrobiologiska analysmetoder och arbeta med kunskapsförmedling genom 

workshops och temadagar både på plats och digitalt. För att förbereda även privata och kommunala 

laboratorier för att kunna agera under kris och höjd beredskap är det angeläget att det görs ett 

förberedande arbete. Det är viktigt både för att veta i hur stor utsträckning dessa laboratorier kan verka 

under störda förhållanden och för att ge dem en möjlighet att utveckla till exempel beredskapslager för 

en ökad robusthet.  

5.3 Hur ska organisationen fungera 

Myndigheterna förslår att NBV leds av Livsmedelsverket genom en ledningsgrupp där representanter 

från de andra ingående myndigheterna deltar. I ledningsgruppen kommer arbetet med NBV att 

planeras, organiseras och samordnas. Ledningsgruppen ansvarar för årlig budget och uppbyggnaden 

av samarbetet mellan de tre myndigheterna, inklusive robusta och säkra kommunikationsvägar.  

Alla tre myndigheterna ska tillsammans arbeta med upprätthållande av laboratorieförmåga för 

sjukdomsframkallande mikroorganismer, beredskapsplanering, omvärldsbevakning och 

metodutveckling.  

I laboratorieförmågan ingår befintliga laboratorielokaler hos de ingående myndigheterna, som är 

utrustade för analys av sjukdomsframkallande mikroorganismer samt hantering av vattenprov. 

Laboratorierna måste vara bemannade med personal med kompetens för att genomföra analyser och 

för att utveckla och implementera nya analysmetoder, i enlighet med identifierade behov. Det 

förutsätts att Livsmedelsverkets TIB och att VAKA kan ta emot förfrågningar och larm dygnet om. I 

upprätthållandet ingår: kvalitetssäkring, lagerhållningsstrategier för provtagnings- och analysmaterial, 

personalens kompetens, att personal ska finnas på plats vid händelser även utanför ordinarie arbetstid 

samt att kunna stötta med expertis gällande rådgivning för hela analyskedjan så som inför provtagning 

och om beställare behöver stöd med tolkning av analyssvar (se bild 5.1).  

Inom beredskapsplaneringen ingår det bland annat att säkra kompetensförsörjningen hos den 

laborativa personalen för att säkerställa en organisation som står rustad för att snabbt kunna ställa om 

till att ta emot många prover vid en händelse där dricksvattnet misstänkts vara kontaminerat med 

sjukdomsframkallande mikroorganismer. Utöver den laborativa kompetensen behövs även kompetens 

för provtagning ute i landet då det är mycket enklare att filtrera proven, som vanligen är 40-100 liter 

per prov, på plats än att transportera vattnet. Detta gäller inte minst vid en allvarlig händelse som 

kräver att provtagning görs på flera platser och under lång tid. För att bemöta detta behov föreslås att 

Livsmedelsverket arrangerar riktade utbildningar i provtagning till personal på dricksvattenverken så 

att provtagning snabbt kan göras på plats. Det kan också vara en möjlighet att NBV via utbildningar 

bygger upp ett samarbete med frivilligorganisationer som har provtagningskompetens, till exempel 

inom Hemvärnet där det finns specialförband med inriktning mot CBRN (kemiska, biologiska, 

radiologiska och nukleära händelser). Dessa skulle vara en tillgång för att kunna provta vatten i 

fältsituationer och under samhällsstörningar där transporter kan vara extra känsliga. 

Omvärldsbevakningen ska ske systematiskt och kan baseras på den modell som redan är uppbyggd 

på Livsmedelsverket där medarbetare utifrån sina expertkompetenser utför årlig bevakning av bland 

annat den vetenskapliga litteraturen rörande sjukdomsframkallande mikroorganismer i livsmedel och 
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dricksvatten. Bevakningen bör fokusera på mikrobiologiska faror som kan påverka svenskt 

dricksvatten och vatten ämnat för dricksvatten och metodutveckling som kan förbättra detektionen av 

sjukdomsframkallande mikroorganismer i vatten.  

Metodutveckling kommer vara en av NBVs viktigaste arbetsuppgifter i fredstid. Genom att basera 

metodutveckling på resultatet av omvärldsbevakningen kan NBV bygga upp robusta och effektiva 

analysmetoder. Det saknas i nuläget tillförlitliga analysmetoder för ett antal viktiga 

sjukdomsframkallande mikroorganismer, som kan orsaka vattenburen smitta. För dessa skulle NBV 

genast kunna inleda arbete med att utvärdera, förbättra och implementera metodik. Genom 

kontinuerligt arbete med metodutveckling blir även den laborativa personalen van att hantera olika 

metoder vilket kommer att göra att man snabbare kan anpassa de befintliga metoderna till nya 

sjukdomsframkallande mikroorganismer eller till särskilt svåra vattenprover, till exempel råvatten som 

innehåller mycket ämnen från jord eller höga halter av mikroorganismer från miljön.  

 Livsmedelsverket föreslås organisera nätverksträffar och utbildningstillfällen för personal på 

kommunala och privata laboratorium som utför mikrobiologisk analys av dricksvatten. Detta är 

något som efterfrågats av branschen och skulle höja Sveriges totala motståndskraft.  

 Livsmedelsverket föreslås erbjuda expertstöd och ackrediterade analyser för 

sjukdomsframkallande mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter i vatten.  

 SVA och FOI föreslås utöver tidigare nämnda samarbetsområden upprätthålla kompetensen för 

analyser för sjukdomsframkallande mikroorganismer som bakterier virus och parasiter i vatten 

inklusive analys av högpatogena bakterier.  

 SVA föreslås bidra med expertstöd för vattenburna parasiter och typning av Cryptosporidium 

för att möjliggöra smittspårning. SVAs stora laboratoriekapacitet vid kris är något som ska tas 

med i beredskapsplaneringen. 

 FOI har erfarenhet av arbete med högteknologisk metodutveckling bland annat med arbete inom 

fekal källspårning vilket kan vara ett värdefullt verktyg vid en utbrottsutredning. FOIs 

geografiska läge i Umeå stärker NBV då analys av prover tagna från norra Sverige kan påbörjas 

inom ett dygn. 
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 Förutsättningar för 
organisationen 

6.1 Ekonomiska förutsättningar 

Myndigheterna föreslår enligt ovan att det upprättas ett Nationellt beredskapslaboratorium för 

mikrobiologiska dricksvattenanalyser (NBV) i Sverige och att denna förmåga säkerställs över tid. Mot 

bakgrund av att ett nationellt beredskapslaboratorium för mikrobiologiska dricksvattenanalyser i 

Sverige är en del i den svenska beredskapsförmågan föreslås att den ökade laborativa förmågan 

finansieras genom en statlig anslagsfinansiering. Med anledning av det föreslås att myndigheternas 

uppgifter enligt dess instruktioner kompletteras med den nya uppgiften och att den finansieras 

långsiktigt med en ökning av myndigheternas förvaltningsanslag/anslag.  

I utredningen har tre olika förmåge- tillika ambitionsnivåer tagits fram. Det första alternativet 

beskriver en förmåga som bör finnas för att på ett effektivt sätt förhindra, upptäcka och åtgärda ett 

mikrobiologiskt utbrott eller krissituation (se tabell 2). Det andra alternativet visar på en lägre förmåga 

än önskat läget (se tabell 3) medan det tredje alternativet beskriver en kritiskt låg nivå nivå för NBV 

(se tabell 4). Dessa tre alternativ kan i olika omfattning ge ett nationellt stöd utifrån de beskrivna 

scenariona enligt ovan. I bilaga 1 presenteras detaljerade tabeller över vilka aktiviteter och kostnader 

som omfattas av respektive ambitionsnivå.  

För att beskriva kostnadsalternativen har Livsmedelsverket utgått från en schablonkostnad per 

årsarbetare med 1 400 000 kr inklusive OH-kostnader för SVA och Livsmedelsverket respektive 

1 900 000 kr inklusive OH-kostnader för FOI. Med den utgångspunkten och att myndigheterna 

förespråkar ambitionsnivå 1 föreslås regeringen från budgetår 2022 anvisa Livsmedelsverket anvisa 

Livsmedelsverket 7 miljoner kronor per år, SVA 2,8 miljoner kronor per år samt FOI 3,8 miljoner 

kronor per år för personal, samt årligen 1,6 miljoner kronor för drift och utbrottsanalyser, vilket ger en 

totalsumma på 15,2 miljoner kronor per år för att upprätta och upprätthålla ett nationellt 

beredskapslaboratorium för mikrobiologiska dricksvattenanalyser i Sverige. 

Som beskrivs i avsnitt 3 är den nationella förmågan för analys av sjukdomsframkallande 

mikroorganismer bristfällig. Om samhället, under fredstid och i höjd beredskap, ska kunna hantera 

händelser med vattenburen smitta eller misstänkt förorening krävs en samlad uppbyggnad. Denna 

omfattar utveckling av analysmetodik som i nuläget saknas, implementering och upprätthållande av 

metoder vid myndigheternas laboratorier (personalkompetens, beredskapslager och kvalitetssäkring), 

utbildning av provtagare, samverkan genom etablering av nätverk med de privata och kommunala 

vattenlaboratorierna samt dialog med branschorganisation, kommuner och andra myndigheter inom 

totalförsvaret för att förmågan ska vara känd samt för att kunna bemöta identifierade behov från dessa 

aktörer.  

För att kunna bygga upp en sådan förmåga och röra oss mot det önskade läget gällande Sveriges 

möjligheter att kunna agera snabbt, effektivt och med tydlig kommunikation vid händelse liknande de 

5 olika beskrivna scenariona i avsnitt 4, föreslås finansiering enligt ambitionsnivå 1, tabell 2. Det 

önskade läget (ambitionsnivå 1) ger också förutsättningar att hantera olika typer av händelser med rätt 
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kompetens, med avancerade analysmetoder och med upprättade samarbeten i stora delar av Sverige så 

att uppkomna händelser kan avstyras så snart som möjligt.  

Utöver bemanning tillkommer driftskostnader för material, reagenser och andra omkostnader (till 

exempel för transport av provtagningsmaterial och tagna vattenprov). I driftkostnaden ingår också 

metodutveckling, beredskapslager, upprätthållande av personalens kompetens, kvalitetssäkring och 

utbildningsverksamhet för provtagare och vattenlaboratorier. Ambitionsnivå 1 omfattar med andra ord 

utveckling och upprätthållande av den samlade förmågan, tillsammans med medel för att kunna agera 

vid vattenburna sjukdomsutbrott eller andra händelser som kräver mikrobiologiska vattenanalyser.  

 

Tabell 2: Ambitionsnivå 1. Kostnad i antal årsarbetare i SEK för önskat läge för att det Nationella 
beredskapslaboratoriet för mikrobiologiska dricksvattenanalyser ska kunna bedrivas långsiktigt och hållbart. 
Summan av de olika aktiviteterna beräknas omfatta totalt 9 stycken årsarbetare/ 13 600 000 SEK fördelat på tre 
myndigheter. Totalsumman inklusive driftkostnader och kostnader för utbrottsanalys beräknas till 15 222 000 
SEK fördelat på tre myndigheter.  

Aktiviteter SLV SVA FOI Summa 

Summa (antal årsarbetare) 5,00 2,00 2,00 9,00 

Summa (SEK/år) 7 000 000 2 800 000 3 800 000 13 600 000 

Driftskostnader NBV (5 % av årsarbetare samt 150 kkr för utbildning) 830 000 

Kostnader utbrottanalyser (10 prover i veckan, virus, bakterier och parasiter, 3 månader) se 
tabell 1 

792 000 

Summa årsarbetare, drift och utbrott 15 222 000 

 

Ambitionsnivå 2 (Tabell 3) skulle innebära neddragning för Livsmedelsverket med 1,5 årsarbetskraft, 

det vill säga en minskning med 2,1 miljoner. SVA och FOI står kvar på samma nivå som vid 

ambitionsnivå 1. Vid denna ambitionsnivå skulle det fortfarande finnas en acceptabel kapacitet för 

NBV att bygga upp en organisation som klarar många av de händelser som kan uppstå. Möjligheter till 

planering, beredskapsplanering och förmåga för utbrottsanalys minskas dock, likaså minskas 

möjligheter att bedriva nätverk med och att göra kompetensöverföringar till landets vattenlaboratorier. 

Konsekvensen av neddragningen för Livsmedelsverket gör att landets förmåga och beredskap samt 

samordningen vid händelse inte blir lika stark och organiserad som vid ambitionsnivå 1. 

  

Tabell 3: Ambitionsnivå 2. Kostnad i antal årsarbetare i SEK för en beräknad lägre ambitionsnivå jämfört med 
önskat läge. Totalsumman för ambitionsnivån är 7,5 årsarbetare/ 11 500 000SEK. Totalsumman inklusive 
driftkostnader och kostnader för utbrottsanalys beräknas till 12 729 400 SEK fördelat på tre myndigheter. 
Planering, beredskapsplanering och förmågan för utbrottsanalys minskas, likaså minskas resurser att bedriva 
nätverk och kompetensöverföringar med landets vattenlaboratorier.  

Aktiviteter SLV SVA FOI Summa 

Summa (antal årsarbetare) 3,50 2 2 7,5 

Summa (kronor/år) 4 900 000 2 800 000 3 800 000 11 500 000 

Driftskostnader NBV (5 % av årsarbetare samt 100 kkr för utbildning) 675 000 

Kostnader utbrott (7 prover i veckan, virus, bakterier och parasiter, 3 månader. Omräknat 
från tabell 1) 

554 400 

Summa årsarbetare, drift och utbrott 12 729 400 



 

LIVSMEDELSVERKETS REGERINGSUPPDRAG – NBV  27   

 

Ambitionsnivå 3 (Tabell 4) skulle innebära ett minimum av personal och en lägsta nivå för att i någon 

grad kunna stötta, på nationell nivå, vid en mikrobiologisk smitta i dricksvatten. Vid denna låga 

ambitionsnivå har möjligheten till metodutveckling och omvärldsbevakning helt tagits bort. 

Möjligheten att bedriva nätverkande med och att genomföra kompetensöverföringar till landets 

vattenlaboratorier har minskats till en minsta möjliga nivå. Likaså har aktiviteter som planering, 

kvalitetssäkring, upprätthållande av kompetens samt möjlighet att kunna agera som ett expertstöd 

avsatts betydligt minskade resurser, jämfört med det önskade läget. NBV skulle vid denna 

ambitionsnivå riktas in på en ytterst basal laborativ förmåga, som endast skulle innebära att  de 

analysmetoder som finns implementerade idag skulle kunna upprätthållas vid 

myndighetslaboratorierna. Den låga ambitionsnivån skulle också medföra att färre laboranter skulle ha 

möjlighet att upprätthålla analyskompetens, och förmågan skulle bli sårbar. Liksom för ambitionsnivå 

2, är det i detta förslag endast ett fåtal sjukdomsframkallande mikroorganismer som ingår i 

analysförmågan. Det vill säga, möjligheter till analys av flera sjukdomsframkallande mikroorganismer 

saknas helt. Även om medel för materialkostnaden visserligen tar höjd för 5 prover i veckan, så gör de 

sårbarheter som denna ambitionsnivå innebär, att personalbrist  kan leda till att det för en del analyser 

inte kommer att gå att hantera så många som 5 prover i veckan. Vid denna låga ambitionsnivå förloras 

också möjligheterna att genom utbildning etablera en robust nationell förmåga för snabb och kunnig 

provtagning vid en händelse. Förmågan att agera expertstöd är vid denna ambitionsnivå helt beroende 

av den förmåga som myndigheterna bygger genom andra verksamheter och alltså inte utvecklad för 

NBV:s specifika behov. Möjligheten att upprätta en nätverksfunktion för att samla och gemensamt 

utveckla beredskapen för provtagning och laboratorieanalyser försvinner. Vid den här ambitionsnivån 

finns det betydligt sämre möjligheter att utföra analyser vid utbrott och misstänkt händelse. 

 

Tabell 4: Ambitionsnivå 3. Kostnad i antal årsarbetare i SEK för en beräknad minsta möjliga ambitionsnivå för 
NBV. Vid den här ambitionsnivån är möjligheterna att utföra analyser vid utbrott och misstänkt händelse 
försämrade. Totalsumman för ambitionsnivån är 5,2 årsarbetare/7 830 000 SEK. Totalsumman inklusive 
driftkostnader och kostnader för utbrottsanalys beräknas till 8 667 500 SEK fördelat på tre myndigheter. Att 
agera expertstöd är på denna ambitionsnivå beroende på myndigheternas normala förmåga. Möjligheten att 
upprätta en nätverksfunktion för att samla och gemensamt utveckla beredskapen för provtagning och 
laboratorieanalyser försvinner. Vid den här ambitionsnivån finns det betydligt sämre möjligheter att utföra 
analyser vid utbrott och misstänkt händelse. 

Aktiviteter SLV SVA FOI Summa 

Summa (antal årsarbetare) 3 1,1 1,1 5,2 

Summa (kronor/ år) 4 200 000 1 540 000 2 090 000 7 830 000 

Driftskostnader NBV (5 % av årsarbetare + 50 kkr för utbildning) 441 500 

Kostnader utbrott (5 prover i veckan, virus, bakterier och parasiter, 3 månader) Omräknat 
från tabell 1 

396 000 

Summa årsarbetare, drift och utbrott 8 667 500 

 

Ambitionsnivå 1 skulle ge förutsättningar att bygga en robust förmåga för hantering av både fredstida 

kriser och händelser under höjd beredskap. Vid de två lägre ambitionsnivåerna (tabell 3 och 4) skulle 

många identifierade brister i den nationella förmågan fortsatt finnas kvar. Vid dessa två lägre nivåer 

kan de olika beskrivna scenarierna (se avsnitt 4) inte hanteras på ett effektivt och uthålligt.. Den 
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allvarligaste konsekvensen av lägre ambitionsnivåer skulle kunna innebära att ett utbrott eller ett 

eventuellt krisläge blir mer utdraget än de behöver vara. Detta skulle kunna innebära att fler människor 

skulle kunna bli sjuka av vattnet, eller helt bli utan dricksvatten från kranen en längre tid än 

nödvändigt. Andra konsekvenser skulle kunna vara en bristfällig rådgivning vid misstanke om utbrott 

respektive materialbrist så att de föreskrivna kvalitetskraven för dricksvatten inte kan uppfyllas och att 

dricksvatten därför inte kan levereras till konsument. Att inte kunna stoppa ett utbrott så snart som 

möjligt får uppenbara ekonomiska konsekvenser för den kommun som drabbas, och kan leda till 

förtroendeförluster.   

6.2 Juridiska förutsättningar 

6.2.1 Offentlighets- och sekretesslagen  

Förutom en analys av verksamheten ut ett säkerhetsperspektiv ingår i uppdraget att beakta 

offentlighets- och sekretessbestämmelserna. En nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser 

vid kris och höjd beredskap medför höga krav på säker hantering av information. Livsmedelsverket är 

dessutom utpekad bevakningsansvarig myndighet med särskilt utpekat ansvar inom livsmedels- och 

dricksvattenförsörjning. I detta ansvar ingår att beakta behovet av säkerhet för sin 

informationshantering.  

Det nationella laboratoriet kommer hantera uppgifter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och dataskyddsförordningen. 

Vad gäller OSL så har Myndigheterna utifrån analysen av verksamheten ur ett säkerhetsperspektiv 

dels ställt sig frågan om det finns tillräckligt skydd i befintliga regler för den information som 

funktionen förväntas komma att behandla, dels frågan om det finns tillräckliga möjligheter att dela 

information inom funktionen.  

Exakt vilka åtgärder som kommer att bli aktuella gällande säker informationshantering vid NBV kan 

inte beskrivas i detalj i detta skede utan blir möjligt först efter upprättande och organisering av den nya 

förmågan vid NBV, då vi kommer att se vilken form av uppgifter som behöver delas mellan de 

ingående myndigheterna och med möjliga beställare och andra intressenter. 

6.2.2 Finns tillräckligt skydd? 

Verksamheten kring det nationella laboratoriet förväntas komma att hantera information som omfattas 

av flera olika sekretessregler.  

I verksamhetens uppdragsdel kan uppdragssekretessen i 31 kap. 12 § OSL komma att aktualiseras. 

Uppdragssekretessen är absolut och skyddar information inom uppdraget, om det kan antas att 

uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgifterna inte kommer att röjas. För att sekretess ska 

gälla krävs enligt förarbetena att uppgiften är av sådan art att bristen på sekretesskydd för uppgiften 

måste anses framstå som så väsentlig för uppdragsgivaren att han eller hon utan sekretesskyddet skulle 

ha avstått från att anlita myndigheten (prop. 1979/80:2 Del A s. 239). 

Affärssekretessen i 31 kap. 16 § OSL är också av intresse och kan komma att bli aktuell i det 

samarbete som myndigheterna avser att bedriva med de privata aktörerna på området. 
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Merparten av känslig information förväntas dock hanteras inom området civilt försvar och 

krisberedskap.  

Myndigheten har gjort bedömningen att inte en obetydlig mängd information kan komma att omfattas 

av försvarssekretessen i 15 kap. 2 § OSL. Försvarssekretessen gäller för uppgift som rör verksamhet 

för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i 

övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara 

för rikets säkerhet om uppgiften röjs. För verksamheten inom det nationella laboratoriet kommer det 

att handla om ”verksamhet, planläggning eller annan förberedelse som i övrigt rör totalförsvaret”. 

Uppgifter som utredningen utgår från kan komma att hanteras inom verksamheten och som kan 

komma att omfattas av 15 kap. 2 § OSL är uppgifter som kan knytas till ett befarat antagonistiskt 

angrepp mot en drickvattenförsörjare. Detta betyder att ett uppdrag fort kan eskalera i fråga om 

skyddsvärde. Vidare är den planering av laboratoriets kapacitet i kris och krig sådan information som 

kan omfattas av aktuell regel liksom information om eventuella beredskapslager och liknande 

information. Även information som inte direkt rör laboratoriets verksamhet men som ändå kan komma 

att delas med myndigheten, som till exempel information om planering av vattenförsörjningen för en 

kommun, är sådan information som kan omfattas av försvarssekretessen. Utredningen har även noterat 

att uppgifter om ledningsplats, säkerhetslösningar och personal kan komma att omfattas av 

försvarssekretessen. 

I 18 kap. 8 § OSL regleras sekretess för säkerhets- och bevakningsåtgärder. Denna sekretess gäller för 

uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan 

antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser viss förmåga. 

Information som kan komma att hanteras inom laboratoriets verksamhet, och som kan vara aktuell 

under denna paragraf, är bland annat uppgifter om ritningar, beskrivningar av konstruktioner, 

säkerhetsinstruktioner och bevakningsåtgärder. Detta gäller även information om funktioner för 

användning av lösenord, loggning och kryptering, installation av brandväggar och antivirusprogram 

samt administrativa rutiner för till exempel utdelning av lösenord eller bevakning av loggar och larm. 

Även uppgifter om vilken typ och version av operativsystem som används och vilka som har 

behörighet i IT-system kan bli aktuella i funktionens arbete. All sådan information bedömer 

myndigheterna kan komma att kunna falla in under 18 kap. 8 § OSL. 

Vidare kommer sekretessen i 18 kap. 13 § OSL att aktualiseras i laboratoriets verksamhet. Regeln 

omfattar uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och 

sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana 

situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att 

förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. I denna del har utredningen 

identifierat att uppgifter om vissa beroendeförhållanden till vissa leverantörer, listor över 

nyckelpersoner och deras ansvarsområden vid en krissituation, var eventuella beredskapslager är 

belägna och scenarier som skissas upp som grund för planeringen inför framtida kriser kan komma att 

omfattas av aktuell regel. 

Sammantaget har myndigheterna funnit att den information som förväntas hanteras inom laboratoriet 

kommer att ha tillräckligt skydd av befintlig reglering i OSL. 



30  LIVSMEDELSVERKETS REGERINGSUPPDRAG – NBV 
 

6.2.3 Behov av att dela information 

Ovan nämnda sekretessregler gäller inte bara i förhållande till enskilda utan även mellan myndigheter 

samt inom en myndighet. Sekretessbelagda uppgifter får inte röjas för utomstående, om inte annat 

anges i OSL eller i lag eller förordning som OSL hänvisar till. Detta gäller oavsett syftet bakom 

utlämnandet och oavsett om utlämnandet ska ske till en enskild person, ett företag eller en myndighet. 

Den föreslagna organisationen omfattar samarbete mellan Livsmedelsverket, Statens 

veterinärmedicinska anstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut. För att samarbetet ska kunna 

fungera behöver myndigheterna kunna dela erforderlig information utan hinder av sekretess. För att 

kunna dela information som omfattas av sekretess krävs en sekretessbrytande regel. Sekretessbrytande 

regler finns framförallt att hitta i 10 kap. OSL. 

En sekretessbrytande bestämmelse som eventuellt skulle kunna vara tillämplig vid utlämnande av 

uppgifter till en myndighet inom samarbetet är 10 kap. 2 § OSL, dvs. i situationer när det är fråga om 

ett nödvändigt utlämnande. Regeln är dock avsedd att tillämpas i enstaka fall och lämpar sig därför 

mindre väl för ett löpande samarbete. 

I 10 kap. 28 § OSL finns en sekretessbrytande regel som stadgar att information får lämnas ut till 

annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av lag. Paragrafen är tillämplig när det gäller att lämna 

uppgifter såväl mellan två myndigheter som mellan två olika verksamhetsgrenar inom en och samma 

myndighet när de är att anses som självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 2 § OSL). Regeln att 

uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning innebär undantag från sekretess gäller också för sådana 

enskilda organ som enligt 2 kap. 3–5 §§ OSL jämställs med myndighet (prop. 1993/94:48 s. 37–40). 

Enligt paragrafen får uppgifter lämnas utan hinder av sekretess när det följer av annan lag än OSL eller 

av förordning att uppgiften ska lämnas till en annan myndighet (eller verksamhetsgren). Det är inte 

nödvändigt att bestämmelsen i fråga har avfattats med tanke på att uppgifterna kan vara hemliga. 

Däremot krävs för att bestämmelsen ska beaktas att den uppfyller vissa krav på konkretion. Den kan a) 

ta sikte på utlämnande av uppgifter av ett speciellt slag, b) gälla en viss myndighets rätt att få del av 

uppgifter i allmänhet eller c) avse en skyldighet för en viss myndighet att lämna andra myndigheter 

information. 

Utredningen kan konstatera att det idag saknas en uttrycklig sekretessbrytande regel att tillämpa inom 

det föreslagna samarbetet. Såvitt myndigheterna uppfattar rättsläget kan dock information ändå 

lagenligt delas inom samarbetet. Detta antagande bygger på reglerna kring primär sekretess. I det fall 

en myndighet får en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet så gäller sekretess för 

uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en primär 

sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om 

överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet har elektronisk tillgång till en 

sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet (7 kap 2 § OSL). Definitionen av en primär 

sekretessbestämmelse finns i 3 kap. 1 § OSL. Där anges att primär sekretessbestämmelse är en 

bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av att bestämmelsen riktar sig 

direkt till myndigheten. Ovan nämnda regler i 15 kap 2 §, 18 kap 8 och 13 §§ OSL riktar sig direkt till 

alla myndigheter eftersom de inleds med orden ”Sekretess gäller för uppgift som…”. Som 

myndigheterna förstår detta krävs således ingen specifik sekretessbrytande regel för att samarbetet 

mellan Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut 

ska kunna fungera vad gäller att dela information som omfattas av aktuella sekretessregler. 
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När det gäller eventuell sekretess som uppstår till förmån för enskilda, d.v.s. uppdragssekretess och 

affärssekretess, så är dessa regler inte primära sekretessregler. Detta betyder att uppgifter som omfattas 

av uppdragssekretess hos Livsmedelsverket inte kan delas med de andra myndigheterna. Som 

Livsmedelsverket bedömer rättsläget skulle uppdragssekretessen sannolikt kunna lösas genom att det 

redan vid uppdragets ingående står klart för den enskilde uppdragsgivaren att samtliga tre myndigheter 

utgör en del av uppdraget. Den enskilde råder ju själv över sekretessen i dessa förhållanden. 

Eventuell affärssekretess är svårare att hantera och generellt krävs en sekretessbrytande regel för att 

sådan information ska kunna delas. Det kan dock antas att den information som behöver delas i vissa 

fall kommer att eskalera till att omfattas av ovan nämnda primära sekretessregler som är tillämpliga 

vid kris och krig vilket i så fall medför en konkurrenssituation mellan sekretessreglerna I dessa fall ska 

enligt 7 kap. 3 § OSL den bestämmelse som ger skydd ha företräde framför en regel som inte ger 

skydd. 

Att dela sekretessbelagd information mellan myndigheter utan en uttrycklig sekretessbrytande regel är 

problematiskt och Livsmedelsverket har i denna utredning sökt tolka de aktuella reglerna för att passa 

den specifika förmågan utan behov av författningsändring. Generellt sett saknar dock myndigheterna 

möjlighet att dela information som omfattas av till exempel uppdragssekretess och affärssekretess, 

vilket allvarligt försvårar myndigheternas samarbete. Detta problem har tidigare uppmärksammats av 

Livsmedelsverket, SVA, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Jordbruksverket som gemensamt 

2014 inkom med en skrivelse till regeringsdepartementet med förslag om ändring av OSL.14 Syftet 

med skrivelsen var att underlätta samarbetet inom övervakning och bekämpning av djursjukdomar. 

Behovet av översyn på området är alltjämt aktuellt. 

Sammantaget anser myndigheterna att vad gäller möjligheten att dela information inom den föreslagna 

verksamheten så torde det finnas tillräckliga möjligheter härför i befintlig lagstiftning. Innan ett 

ärende, där det råder uppdrags- eller affärssekretess, har prövats i domstol, går det emellertid inte att 

säkert uttala om denna bedömning kan hålla. 

6.3 Säkerhetsförutsättningar  

Det är rimligt att anta att den nationella förmågan kommer att utgöra säkerhetskänslig verksamhet då 

ett angrepp skulle kunna orsaka allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Likaså är det rimligt att 

anta att de berörda myndigheterna inom ramen för arbetet med NBV kommer att behöva hantera 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Därmed kommer det att ställa särskilda krav på 

säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till personal, information och fysiska säkerhetsåtgärder. Exakt vilka 

åtgärder som kan vara aktuella, och den säkerhetsskyddsanalys som ska ligga till grund för åtgärderna, 

kan inte beskrivas närmare innan beslut fattats om struktur och utformning av NBV.  

Det som kan sägas i detta läge är, att i det fall att den största delen av den laborativa förmågan, som 

föreslaget, hamnar hos Livsmedelsverket kommer myndigheten att behöva ta ställning till huruvida det 

är motiverat att skicka in en ansökan om att huvudkontoret i Uppsala ska klassas som ett skyddsobjekt. 

Skulle Livsmedelsverket bedöma att en sådan ansökan är nödvändig och om en sådan ansökan 

                                                      

 

14 Statens veterinärmedicinska anstalt, dnr 14/61, Statens jordbruksverk, dnr 6.1.17-764/14, Livsmedelsverket, dnr 755/2014, 

Folkhälsomyndigheten, dnr 1801/2014-1.1.3, Socialstyrelsen, dnr 10.5-45492/2013 
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godkänns, så kommer myndigheten att behöva vidta särskilda säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till 

framförallt det fysiska säkerhetsskyddet.  

Dessa åtgärder kommer med all säkerhet att vara kostnadsdrivande men det har inte funnits 

förutsättningar att inom ramen för uppdraget beräkna dessa kostnader närmare. Detta kommer att 

behöva ske efter genomförd säkerhetsskyddsanalys när struktur och utformning av NBV är beslutat. 

De eventuella kostnader som en ansökan om skyddsobjekt skulle innebära för Livsmedelsverket är 

följaktligen inte medräknade i rapporten under avsnittet ekonomiska förutsättningar, men det går inte 

att bortse från dessa kostnader då de är helt avgörande för att kunna tillgodose behovet av 

säkerhetsskydd.  Detta är ingen komplett säkerhetskyddsanalys. Det behövs en komplett analys när 

utformning och struktur är klar för NBV. 
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 Implementering av Nationellt 
beredskapslaboratorium för 
mikrobiologiska 
dricksvattenanalyser 

Ett beslut om att etablera en nationell laboratorieberedskap för mikrobiologiska dricksvattenanalyser, 

genom upprättandet av NBV, kommer att medföra att såväl nya som redan befintliga resurser  kommer 

att ingå i organisationen. Detta gör att uppbyggnaden inte behöver starta från noll, utan att viss 

förmåga och funktionalitet hos NBV kommer att kunna finnas på plats redan under organisationens 

första år. 

7.1 Utgångsläge för beredskapslaboratoriet 

Vid de tre myndigheter som föreslås ingå i NBV finns i dagsläget fullt utrustade och bemannade 

mikrobiologiska laboratorier, där dricksvattenprover kan hanteras. Det finns personal med kompetens 

och erfarenhet av att utföra mikrobiologiska och molekylärbiologiska analyser av dricksvatten. Det 

finns kvalitetssystem och rutiner för att ta emot prover från beställare, utföra analyser med spårbarhet 

och att svara ut analysresultat på ett kvalitetssäkert sätt15. Vidare har Livsmedelsverket, SVA och FOI 

mångårig erfarenhet av att samarbeta inom området sjukdomsframkallande mikroorganismer och 

laboratorieanalys av smittsamma ämnen, vilket är ett bra utgångsläge för uppbyggnaden av den nya 

gemensamma förmågan.  

7.2 Formalisering av organisationen för beredskapslaboratoriet 

Som anges ovan (6.1) föreslås att myndigheternas instruktioner kompletteras med den nya uppgiften 

och att uppgiften finansieras långsiktigt med en ökning av myndigheternas förvaltningsanslag/anslag.  

Om föreslaget antas kommer NBV att utgöra en helt ny, myndighetsgemensam, organisation. Formen 

för denna måste fastställas genom beslut i den myndighetsgemensamma ledningsgrupp som föreslås 

ovan (5.3). Därefter kan den nya förmågan planeras och byggas upp, med en uppstartsfas om 1-3 år 

med en tydlig milstolpeplan för vad som ska etableras under denna period. I uppstartsfasen ingår: 

planering för uppbyggnaden av laboratorieförmåga, bemanning, beredskapsplanering, plan och 

prioritering för metodutveckling, plan för omvärldsbevakning, fördjupad säkerhetsskyddsanalys och 

dialog med berörda aktörer. De senare omfattar både fredstida intressenter såsom kommuner, 

                                                      

 

15 Livsmedelsverket och SVA är ackrediterade för analyser i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018, standarden som fastställer allmänna 
kompetenskrav och utifrån vilken laboratorier påvisar att verksamheten bedrivs på ett kompetent sätt och ger tillförlitliga resultat. Inom ramarna 

för denna standard är Livsmedelsverket ackrediterade för vissa mikrobiologiska dricksvattenanalyser. 
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regionala smittskyddsenheter, vattenproducenter och länsstyrelser samt intressenter ur ett 

totalförsvarsperspektiv, där inte minst Försvarsmaktens behov måste tas i beaktande.  

7.3 Upprätthållande och utveckling inom beredskapslaboratoriet 

Om finansiering erhålls i enlighet med tabell 2 för att kunna nå det önskade läget (ambitionsnivå 1) 

kan uppbyggnad av en robust, samlad förmåga inledas. Efter en inledande uppstartsperiod, cirka 1-3 

år, ska en struktur och planering för upprätthållandet av NBV finnas på plats. I detta ingår 

samverkansformer, bemanning, laboratorieförmåga (material, personal, kvalitet), nätverksfunktion för 

Sveriges vattenlaboratorier, beredskapsplanering, omvärldsbevakning, metodutveckling och förmåga 

till expert- och analysstöd vid händelser med vattenburen smitta eller misstänkt kontaminering av 

dricksvattnet. Aktiviteter för upprätthållande och utveckling inom NBV planeras förslagsvis på 

årsbasis. Det saknas idag analysförmåga för ett flertal sjukdomsframkallande mikroorganismer i 

Sverige, varför metodutveckling och metodimplementering blir en central del i NBVs verksamhet. 

Implementerade analysmetoder måste sedan utföras av personalen på regelbunden basis för att 

upprätthålla kompetens och säkra analyssvaren. Transport av prov är redan i dagsläget en utmaning, 

och något som behöver hanteras inom den nya förmågan. NBV behöver därför utreda 

transportmöjligheter av prov och provmaterial, som ska kunna fungera i olika krislägen och 

situationer. 

För att stärka Sveriges nationella förmåga, inklusive de analyser som görs vid privata och kommunala 

laboratorier, ingår även att arrangera kurser, nätverksträffar och övningar i NBVs aktiviteter, för att 

höja motståndskraften mot vattenburen smitta, eller misstänkta föroreningar, såväl under fredstida 

kriser som under höjd beredskap.  

Det är också viktigt att nå ut till länsstyrelser, regionala smittskyddsenheter, kommuner och 

vattenproducenter så att förmågan blir välkänd och en självklar partner vid misstanke om utbrott, vid 

utbrott i fredstid samt vid motsvarande utmaningar under kris och höjd beredskap. 
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 Konsekvensutredning 

8.1 Inledning 

Livsmedelsverket ska enligt utredningsdirektivet vid eventuella författningsförslag även genomföra en 

konsekvensutredning i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning. Verket redovisar ett författningsförslag i denna utredning. Förslaget innebär ett tillägg 

till förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket, till förordning (2009:1394) med 

instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt samt till förordning (2007:861) med instruktion för 

Totalförsvarets forskningsinstitut. 

8.2 Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå 

Livsmedelsverket föreslår att en nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och 

höjd beredskap uppdras åt verket. I förslaget föreslås även att uppdraget ska ske i samverkan med 

Statens veterinärmedicinska anstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut. För att Livsmedelsverket 

ska ha möjlighet att utföra det aktuella uppdraget krävs en utvidgning av myndighetens instruktion. 

Vad gäller Statens veterinärmedicinska anstalt och Totalförsvarets forskningsinstituts roller föreslås att 

dessa initialt mottar sina uppdrag genom respektive regleringsbrev. Denna lösning ger myndigheterna 

möjlighet att närmare planera och utvärdera den föreslagna förmågan. Instruktionsförändringar kan 

därefter genomföras även för Statens veterinärmedicinska anstalt och Totalförsvarets 

forskningsinstitut. 

8.3 Förslaget i huvudsak 

Livsmedelsverket föreslår att en ny paragraf införs i respektive myndighets instruktion med följande 

lydelse: 

Myndigheten ska ingå i nationellt beredskapslaboratorium för mikrobiologisk analys av dricksvatten, 

och får på uppdrag av berörda aktörer ge laborativt stöd och expertstöd i händelse av misstänkt 

mikrobiologisk förorening i dricksvatten och vatten ämnat för dricksvatten. 

Följande tillägg föreslås införas i Livsmedelsverkets instruktion: 

Livsmedelsverket ska leda och samordna det nationella beredskapslaboratoriet för mikrobiologisk 

analys av dricksvatten. 

8.4 Effekterna om någon reglering inte kommer till stånd 

De utpekade myndigheterna kommer sakna rättsligt stöd att utföra uppdraget avseende nationellt 

beredskapslaboratorium. 
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8.5 Vilka berörs av regleringen? 

De utpekade myndigheterna berörs direkt av de föreslagna instruktionsförändringarna. Kommuner och 

vattenproducenter berörs indirekt genom att en ny förmåga införs. 

8.6 Bedömning om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen 

Förslaget påverkar inte Sveriges åtaganden som medlemsstat i EU. 

8.7 Bedömning om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av 
speciella informationsinsatser 

Livsmedelsverket bedömer att det är angeläget att de föreslagna instruktionsförändringarna genomförs 

så snart som möjligt. Det har inte identifierats behov av särskilda informationsinsatser. 

8.8 Effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 

En majoritet av de uppdrag som kommer utföras av det nationella beredskapslaboratoriet utförs inte 

idag på den öppna marknaden i Sverige. Det handlar om samordning av de kommersiella och 

kommunala laboratorierna, utveckling av nya metoder och analysering av ”sällananalyser”. Dessa 

uppgifter har hitintills inte varit intressant för den privata marknaden att erbjuda. Livsmedelsverket 

bedömer därför att förslaget inte kommer påverka företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 

eller villkor i övrigt. 
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 Utblick 

Med en fullt utbyggd förmåga så kommer NBV att klara att analysera de flesta händelser som kan 

uppstå med mikrobiologiska smittämnen i dricksvatten. Genom ett gott samarbete mellan 

Livsmedelsverket, SVA och FOI finns kraften att ha en bra beredskap för hantering av nya 

mikroorganismer som vi inte sett i dricksvatten ännu, och också förmågan att analysera högpatogena 

mikroorganismer på ett säkert sätt. Med en bredare palett av analyser kan NBV också dra till sig ny 

kompetens till myndigheterna. 

Den mer lokala förmågan i landet för analys av indikatororganismer behöver stärkas för att klara 

situationer med störda möjligheter till transport av prover. 

9.1 Nationell förmåga att analysera radioaktiva substanser och 
svåra/ovanliga kemikalier i dricksvatten 

Livsmedelsverket anser att Sverige är i behov av en motsvarande utredning som denna men för 

radioaktiva substanser och kemiska ämnen. Utredningen behöver då omfatta och analysera vilka 

förmågor Sverige behöver i framtiden för att kunna förhindra att kemiska respektive radioaktiva 

sjukdomsframkallande ämnen sprids via dricksvattnet såväl under fredstid som vid kris och höjd 

beredskap. 

9.2 Dricksvattenproducenternas egen förmåga för analys vid kris 
och höjd beredskap 

De logistiska utmaningarna att få vattenprov till ett laboratorium under en krissituation är något som 

har berörts under utredningen. Vid större störningar och störningar vid långhelger råder redan idag en 

kapacitetsbrist gällande transport och analys av prover. En del av Nationella vattenkatastrofgruppens 

(VAKA) uppgifter vid ett larm är att få tag i laboratorier som är villiga att starta upp analyser utanför 

ordinarie arbetstid. Sverige är ett avlångt land där transporttider ofta blir långa, och värdet av den 

mikrobiologiska analysen minskas radikalt vid för långa transporter. Även utan kris förekommer det 

att provet inte tas om hand direkt vid ankomst till laboratoriet. Transporttid och väntan på laboratoriet 

överstiger då den tid som kan gå mellan provtagning och analys utan att ett prov förstörs. Att få ett 

felaktigt provsvar för att bakterier växer till eller att protozoer, virus och bakterier dör under tiden kan 

få olyckliga följder genom att analysresultaten inte kommer att återspegla vad som fanns i vattnet vid 

provtagningen. Även i de fall där svaren från analysen blir korrekta är långvariga och osäkra 

transporter som försenar analysen ett gissel eftersom det i sin tur kan försena åtgärder och beslut hos 

huvudmannen. Ofta bygger huvudmannen sina åtgärder på vad och hur mycket 

indikatormikroorganismer som upptäcks i analysen. Det innebär att felaktiga analyssvar eller fördröjda 

svar riskerar att leda till att viktiga åtgärderna försenas. 

Ett sätt att minska långa transporter m.m. skulle vara att lagstifta om krav på att större 

dricksvattenproducenter, d.v.s. som levererar vatten till fler än 100 000 konsumenter, ska ha tillgång 

till laborativ kapacitet i regionen som kan stötta vid kris. Med en gräns om 100 000 konsumenter 

skulle ca 13 vattenverk beröras och 60% av produktionen i Sverige skyddas. En sådan gräns skulle 
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dock kunna innebära en snedfördelning i landet med kvarstående stora utmaningar i norra halvan av 

landet, beroende på storleken på ett flertal kommuner lägre invånarantal.  Skulle man istället välja en 

gräns på 75 000 konsumenter skulle ytterligare några kommuner i norr omfattas. Det skulle också vara 

av vikt att ett sådant lagkrav endast skulle gälla produktion av dricksvatten och inte distribution, i 

annat fall skulle många Stockholmskommuner som endast distribuerar dricksvatten också att få ett 

motsvarande krav. 
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Bilaga 1 
Tabell 5: Detaljerad beskrivning av ambitionsnivå 1. Kostnad i antal årsarbetare samt i SEK med önskat läge för att det Nationella 

beredskapslaboratoriet för mikrobiologiska dricksvattenanalyser ska kunna bedrivas långsiktigt och hållbart. Summan av de olika aktiviteterna 

beräknas omfatta totalt 9 stycken årsarbetare med totalkostnad på 15 222 000 SEK fördelat på tre myndigheter.  

 Arbetstid angivet som årsarbetare 

Aktiviteter SLV SVA FOI Summa 

Administration/ekonomi/juridik  0,10 0,05 0,05 0,20 

Projektledning/styrgrupp 0,50 0,10 0,10 0,70 

Beredskapsplanering 0,30 0,10 0,10 0,50 

Kvalitetssäkring 0,15 0,10 0,10 0,35 

Upprätthålla kompetens inom NBV 0,50 0,50 0,20 1,20 

Utföra analyser utbrott och misstänkt händelse 2,00 0,50 0,50 3,00 

Lagerhållning  0,05 0,05 0,05 0,15 

Agera expertstöd 0,10 0,10 0,10 0,30 

Nätverk för vattenlaboratorier 0,10 0,05 0,05 0,20 

Planera och hålla kurs 0,20 0,05 0,05 0,30 

Arrangera förmågetest för vattenlaboratorierna 0,40 0,10 0,10 0,60 

Utveckling och implementering 
(validering/verifiering) 

0,50 0,20 0,50 1,20 

Omvärldsbevakning och kartläggningar 0,10 0,10 0,10 0,30 

      

Summa (antal årsarbetare) 5,00 2,00 2,00 9,00 

Summa (kronor/år) 7 000 000 2 800 000 3 800 000 13 600 000 

Driftskostnader NBV (5 % av årsarbetare samt 150 kkr för utbildning) 830 000 

Kostnader utbrott (10 prover i veckan, virus, bakterier och parasiter, 3 månader) se tabell 1 792 000 

Summa årsarbetare, drift och utbrott 15 222 000 
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Tabell 6: Detaljerad beskrivning av ambitionsnivå 2. Kostnad i antal årsarbetare samt i SEK. Kostnadsavdrag jämfört med önskat läge ses i röd 

text. Totalsumman för denna ambitionsnivå är 7,5 stycken årsarbetare med totalt 12 729 400 SEK.  

 Arbetstid angivet som årsarbetare 

Aktiviteter SLV SVA FOI Summa 

Administration, ekonomi  0,10 0,05 0,05 0,20 

Projektledning/styrgrupp 0,40 0,10 0,10 0,60 

Beredskapsplanering 0,30 0,10 0,10 0,50 

Kvalitetssäkring 0,15 0,10 0,10 0,35 

Upprätthålla kompetens inom NBV 0,35 0,50 0,20 1,05 

Utföra analyser utbrott och misstänkt händelse 1,5 0,50 0,50 2,5 

Lagerhållning  0,05 0,05 0,05 0,15 

Agera expertstöd 0,10 0,10 0,10 0,30 

Nätverk för vattenlabbpersonal 0,10 0,05 0,05 0,20 

Planera och hålla kurs 0,1 0,05 0,05 0,20 

Arrangera förmågetest för vattenlaboratorierna 0,15 0,10 0,10 0,35 

Utveckling implementering (validering/verifiering) 0,10 0,20 0,50 0,80 

Omvärldsbevakning och kartläggningar 0,10 0,10 0,10 0,30 

      

Summa (antal årsarbetare) 3,5 2 2 7,5 

Summa (kronor/ år) 4 900 000 2 800 000 3 800 000  11 500 000 

Driftskostnader NBV (5 % av årsarbetare + 100 000 för utbildningar) 675 000 

Kostnader utbrott (7 prover i veckan, virus, bakterier och parasiter, 3 månader  

Omräknat från tabell 1) 

554 400 

Summa årsarbetare, drift och utbrott 12  729 400 
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Tabell 7: Detaljerad beskrivning av ambitionsnivå 3. Kostnad i antal årsarbetare samt i SEK för en beräknad lägsta möjliga ambitionsnivå jämfört 

med önskat läge. Vid denna lägre ambitionsnivå har möjlighet till metodutveckling och omvärldsbevakning helt tagits bort, och bedriva kurser, 

upprätthålla kompetens samt att agera expertstöd har fått minskade kostnader, dessa avdrag jämfört med önskat läge ses i röd text. 

Totalsumman för denna ambitionsnivå är 5,2 stycken årsarbetare med totalsumma 8 717 500 SEK.  

 Arbetstid angivet som årsarbetare 

Aktiviteter SLV SVA FOI Summa 

Administration, ekonomi  0,10 0,05 0,05 0,20 

Projektledning/styrgrupp 0,30 0,05 0,05 0,40 

Beredskapsplanering 0,30 0,10 0,10 0,50 

Kvalitetssäkring 0,15 0,05 0,05 0,25 

Upprätthålla kompetens inom NBV 0,30 0,20 0,20 0,70 

Utföra analyser utbrott och misstänkt händelse 1,50 0,50 0,50 2,50 

Lagerhållning  0,05 0,05 0,05 0,15 

Agera expertstöd 0,05 0,05 0,05 0,15 

Nätverk för vattenlabbpersonal 0,10 0,05 0,05 0,20 

Planera och hålla kurs 0,05 0,00 0,00 0,05 

Arrangera förmågetest för vattenlaboratorierna 0,10 0,00 0,00 0,10 

Utveckling implementering 
(validering/verifiering) 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Omvärldsbevakning och kartläggningar 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Summa (antal årsarbetare) 3,00 1,10 1,10 5,20 

Summa (kronor/år) 4 200 000 1 540 000 2 090 000 7 830 000 

Driftskostnader NBV (5 % av årsarbetare samt 100 kkr för utbildning) 441 500 

Kostnader utbrott (5 prover i veckan, virus, bakterier och parasiter, 3 månader. Omräknat 
från tabell 1) 

396 000 

Summa årsarbetare, drift och utbrott 8 667 500 
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