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Legionella 
Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vatten-
drag i mycket låga koncentrationer. Bakterierna finns därför 
också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i 
andra vattensystem i samhället. Risk för smitta förekommer 
vid inandning av vattenaerosoler som innehåller legionella-
bakterier. Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler 
och liknande där det finns risk för bildning av 
vattenaerosoler.  

Legionellabakterier  
Legionellabakterier lever i vatten i 
temperaturintervallet 0-50°C. 
Bakterien kan växa till i 
temperaturintervallet 20°C till 45°C. 
Över 60°C dör bakterien efter några 
minuter och över 70°C efter några 
sekunder. Låg vattenomsättning, 
syrerikt vatten, beläggningar på 
innerväggar i rören och optimal 
temperatur för tillväxt medför ökad 
risk för legionella. Legionellabakterier 
kan orsaka två typer av sjukdomar: 
legionärssjuka som yttrar sig som en 
allvarlig lunginflammation och ponti-
acfeber (ovanlig) som yttrar sig i form 
av influensaliknande symtom. Risk för 
smitta förekommer vid inandning av 
vattenaerosoler som innehåller legio-
nellabakterier. Smittrisken är störst 
från duschar, bubbelpooler och lik-
nande där det finns risk för bildning 
av vattenaerosol. Att dricka vattnet 
anses inte som farligt. 

Provtagning 
Om det är aktuellt med provtagning 
bör kontakt tas med ett av Swedac 
ackrediterat laboratorium som kan 
informera om provtagningsanvis-
ningar. Provtagning görs vanligtvis på 
duschvattnet. 

Sanering 
Om höga halter av legionellabakterier 
konstateras i ett vattensystem ska detta 
åtgärdas. Det kan behövas en omfat-
tande sanering. Det finns olika typer 
av saneringsmetoder, hetvattenspol-
ning innebär att man höjer temperatu-
ren på vattnet till ca.70- 80°C och 
spolar igenom alla tappställen i ca 5-30 

minuter. Tiden beror på systemets 
storlek och uppbyggnad. För att detta 
ska fungera är det viktigt att man får 
fram hett vatten i hela systemet och ut 
i alla tappställen. Vid kemisk sanering 
är det vanligast att man klorerar vatt-
net. Sanering av vattensystem för att få 
bort legionellabakterier kan vara svårt 
och man bör ta hjälp av erfarna kon-
sulter inom området. Det är viktigt att 
informera de boende om planerade 
åtgärder samt hur de boende kan 
skydda sig för eventuell smitta. 

Viktigt att tänka på 

FAKTA  
Mer information om fukt och 
mikroorganismer finns bland annat i 
följande publikationer:  

Har du legionellabakterier i dina 
vattenledningar?  
Boverket 2000 Legionella, Risker i VVS-
installationer.  

Handbok från VVS-installatörerna, 2002  

WEBBEN  
Naturvårdsverket 
www.naturvardsverket.seDet är i första hand fastighetsägaren 

som ansvarar för sina vatteninstalla-
tioner. Dessa ska skötas och vara 
utrustade på sådant sätt att de fyller 
sitt ändamål och är säkra. För att för-
hindra att legionellabakterier växer till 
i vattenledningarna gäller det bl.a. att 
se till att varmvattnet är varmt (mer än 
50°C vid tappstället och mer än 60°C i 
varmvattenberedaren eller ackumu-
latorn) och att kallvattnet är kallt 
(mindre än 18°C). I förebyggande 
syfte bör fastighetsägaren se över 
fastighetens vattensystem. Ta bort alla 
blindledningar, var särskilt uppmärk-
sam på temperaturen i varmvattenbe-
redare, värmeväxlare och eventuella 
cirkulationsledningar. Ha rutiner för 
att regelbundet kontrollera temperatu-
ren både på varm- och kallvattnet. 
Montera gärna in termometrar i vat-
tensystemet för enkel avläsning. Se till 
att de delar som kommer i kontakt 
med vatten består av sådant material 
och utformas på ett sätt så att 
ohälsosamma ämnen inte kan utlösas i 
vattnet genom t.ex. ohälsosam tillväxt 
av mikroorganismer.  

  
 
Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se  
 
Smittskyddsinstitutet 
www.smittskyddsinstitutet.se  
 
Boverket  
www.boverket.se  
 
Svenskt vatten  
www.svensktvatten.se  
 
VVS Installatörerna  
www.wsi.se  

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
http://www.boverket.se/
http://www.svensktvatten.se/
http://www.wsi.se/


 

 

Ett bra sätt att förebygga legionella är 
att regelbundet genomspola 
vattensystemet med hög 
vattentemperatur. När du bygger nytt, 
bygg systemet så enkelt och lättskött 
som möjligt och se till att det finns 
tydliga driftsinstruktioner. 
Handdukstorkar, golvvärme och andra 
värmare bör inte kopplas in på 
cirkulationsledningar för tapp-
varmvatten. Anlita gärna vv-
installatörer som känner till risker med 
tillväxt av legionella. Det är du som 
fastighetsägare eller styrelse i en bo-
stadsrättsförening som i första hand 
har ansvar för hälsa och säkerhetsfrå-
gor som gäller fastigheten.  
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