
26.04.19 Smitteverndagene

Klimaendringer, 
vann og helse

Line Ø. Angeloff, seniorrådgiver
Susanne Hyllestad, seniorrådgiver
Avd. for smitte fra mat, vann og dyr
Folkehelseinstituttet

https://www.pexels.com/search/weather/



Hvordan vil klimaendringer kunne 
påvirke badevannet og drikkevannet 
– og dermed helsen?
Hva sier prognosene - utfordringsbildet?

Hva sier forskningen?

Hva gjør Folkehelseinstituttet for å imøtekomme 
klimaendringer når det gjelder drikkevann og 
badevann?



Badevannet
• Glede
• Rekrasjon
• God helse
• Renere enn på 

mange år



Klimaendringer frem mot slutten av 
århundret
Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 
ºC (spenn: 3,3 til 6,4 ºC) (rød)

Årsnedbør: Økning på ca. 18 
prosent (spenn: 7 til 23 prosent). 
Styrtregnepisodene blir kraftigere 
og vil forekomme hyppigere

«RCP8.5» utslippene fortsetter å øke helt fram til slutten av dette hundreåret
«RCP4.5» små utslippsendringer fram til 2050 og deretter utslippskutt
«RCP2.6» innebærer drastiske utslippskutt allerede fra 2020.



• Regnflommene blir større og kommer oftere. 

• Snøsmelteflommene blir færre og mindre. I lavtliggende områder vil 
snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større 
snømengder i enkelte områder. 

• Færre isbreer - og de som er igjen har blitt mye mindre. 

• Havnivået øker med mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet. 

• For Norge er det særlig to endringer som vil skape utfordringer for 
samfunnet: Endringer i nedbør (med påfølgende overvanns- og 
flomproblematikk) og havnivå.



Badevannet -utfordringer

Vibrio og Shewanella i Oslofjorden, 
Telemarks- og Sørlandskysten 2018

Algeoppblomstring – giftige blågrønnalger i 
ferskvann som følge av tidlig issmelting og 
varmere klima

Andre forhold som kan påvirkes av klima
(svømmekløe, tarmbakterier m.v.)

Foto: Moss Avis



Varmere klima gir vekst for patogene 
organismer i badevannet
Nylige bevis tyder på at globale gjennomsnittstemperaturer har steget med nesten 
0,8 ° C siden slutten av det nittende århundre og har steget med ca. 0,2 ° C per tiår 
de siste 25 årene. I tillegg til økende temperaturer, forventes endrede mønstre av 
nedbør og avrenning som kan føre til en reduksjon i saltholdigheten til 
elvemunning og kystnære våtmarker. Mange marine bakterielle patogener som er 
relevante for menneskers helse, som vibrio, vokser fortrinnsvis i varm (> 15 ° C), 
lavt saltinnhold (<25 ppt NaCl) sjøvann. Forventet oppvarming og redusert 
saltholdighet i kystregioner som ligger ved høye breddegrader, vil gi nye områder 
for naturlig forekomst av patogene stammer. 

(Craig Baker-Austin et al, 2013)



Vibriobakterier i badevannet
• Forekommer naturlig i sjøvann og trives ved lavt 

saltinnhold og temp < 20 grader over lengre tid. 
• Mer enn 80 ulike vibrioarter er beskrevet, men kun få     

gir sykdom hos mennesker. De viktigste 
vibriobakteriene som kan gi sykdom hos mennesker 
er Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus og Vibrio 
alginolyticus. 

• Kan forårsake alvorlig sykdom med sepsis og andre 
mindre alvorlige infeksjoner ved bading i kystområder 

• Oslofjorden, Telemarks- og Sørlandskysten var 
risikoområder sommeren 2018 (ECDC)



Vibrio – risikokart (ECDC, 2018)
28. Juli 2018 6. August 2018



Vibrioinfeksjoner sommeren 2018
19. juli ble FHI varslet om et tilfelle med alvorlig Vibrio 
vulnificus infeksjon etter bading i Oslofjord (Bærum)
Per 14. august var FHI blitt informert om 8 tilfeller med 
alvorlige infeksjoner etter bading

6 personer med Vibrio vulnificus infeksjoner, 
2 personer med Shewanella putrfuciens infeksjon
Alle hadde sepsis og/eller nekrotiserende fascitt
6 av tilfellene hadde åpne sår
6 av tilfellene var over 69 år (yngste 49 år)
6 ulike kommuner

FHI gikk ut med råd til badende/utsatte grupper
Nært samarbeid med kommuneoverlege/smittevernlege



Vibrio-relaterte forskningsprosjekter 
ved FHI

EUPHEM (ECDC) kandidat: Ettore Amato - Norge
Prosjektveiledere: Umaer Naseer and Emily Mac Donald
EUPHEM veileder: Didrik Vestrheim

1. Epidemiologi og molekylær karakterisering av Vibrio og 
Shewanella spp. infeksjoner som har forårsaket sepsis og 
nekrotiserende fasciitt i Norge i 2014-2018

2. Forekomst av ikke-kolera Vibrio-infeksjoner i Norden i 2018



Forekomst av Vibrio-infeksjoner (unntatt 
kolera) i Norden i 2018

Mål: Beskrive epidemiologien for Vibrio-infeksjoner (unntatt toksigenisk V. 
cholerae O1 og O139) i Norden i 2018 og å identifisere isolater for å foreslå 
anbefalinger for fremtidige forebyggende -og kontrolltiltak knyttet til 
klimaendringene.

Forskningsspørsmål: Er Vibrio-infeksjoner utover kolera et fremvoksende 
folkehelseproblem i Norden under klimaendringene? Kan 
helgenomsekvenseringsdata (WGS) gi nyttig informasjon om kilde til 
infeksjoner, evolusjon og virulensegenskaper av kausative stammer?



Cyanobakterier - blågrønnalger
Får sin energi gjennom fotosyntese. Finnes naturlig 
i jord, luft og vann. Gunstige forhold kan gi 
oppblomstring i næringsrike innsjøer, og skjer helst 
i perioden juni – oktober.

Kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og 
smaksstoffer. 1500 arter- 40 lager toksiner. 

Kan resultere i allergiske reaksjoner, astma samt 
hud-, øye- og øreirritasjoner. Toksiner kan også 
forårsake øm og hoven lever, kvalme, oppkast, 
magesyke og øyeirritasjon.



Cyanobakterier (blågrønnalger)
• Varm luft (og vanntemperatur) gir oppblomstring ved                                                    

god næringstilgang i innsjøene 

• Varmt vann og solgangsbris gir liten sirkulasjon i                                                     
vannmassene. Oppkonsentreres i viker der folk bader

• Oppblomstring på overflaten gjør at denne fotosyntetiske organismen lett kan 
absorbere sollys og vokse enda raskere. 

• En endring i klima påvirker også nedbørshastigheter og mønstre. Økt fordampning 
vil resultere i flere stormer. Økt nedbør og stormer fører til hyppigere avrenning og 
utskylling av næringsstoffer til bekker og innsjøer (næring til bakterier). 



Andre forhold som kan påvirkes av klima
Svømmekløe
• Forårsakes av en parasitt som lever i blodårene på fugl
• Som en del av livssyklusen infiserer parasittene 

vannsnegler. Inne i vannsneglene foregår det en ukjønnet formering og 
etter hvert kommer det ut tusenvis av haleikter, også kalt cerkarier. 

• Haleiktene blir værende i vannmassene og leter etter fugler. Når vi bader 
tror den at vi er fugler, også penetrerer den huden vår. Her dør den og vi 
kan da få utslett. Parasittene krever varmt vann, gjerne over +20 oC

• Finnes så langt nord som Andøya i Nordland og Finnfjordvatn i Troms. 
• Totalt rapportert om svømmekløe fra 116 ulike innsjøer i Norge. 
• FHI ser en økning i henvendelser når det er gode badetemperaturer.



Tarmbakterier o.a. patogene organismer

• Sammenheng mellom kraftig nedbør og høye konsentrasjoner av bakterier i 
overflatevann (f. eks Kistemann et al., 2002, Tryland et al. 2011).

• Kommuner overvåker badevannet:
- Norske normer (Statens Helsetilsyn 1994): TKB + fekale streptokokker 

God <100 Mindre God 100-1000 Ikke akseptabel >1000 TKB/100 ml vann
- EUs badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC): Intestinale 
enterokokker og E.coli



Overvåking av badevannkvalitet
Undersøkelse blant kommunene vinter/våren 2019 
(rapport snart klar)

• Foreløpige tall: ca 70% av kommunene har friluftsbad. Ca. 65% av disse 
har oppfølging/kontroll av badevannkvalitet

• Hovedsakelig utført av teknisk eller miljørettet helsevern

• Et stort flertall av kommunene bruker de norske normene

• Hensikt: Hvordan kan vi bli bedre på råd og veiledning til kommunene?



Hva gjør Folkehelseinstituttet på vann?
Forsker på helseutfall 
- Klimaforsk
- Drikkevannsstudien
- Trykkløsstudien
- Vibrio

Nasjonal Vannvakt
Helseberedskap for 
vannforsyning fra norske 
vannverk 

Protokoll for vann og helse
Deltar i utarbeidelse og 
oppfølging av nasjonale mål for 
vann og helse 

Samarbeid over landegrenser
Deltar i nasjonale og internasjonale 
nettverk ift vann og helse

Kartlegging badevann
Undersøkelse av 
kommunenes oppfølging 
av badevannskvalitet

Beredskap-rådgivning
Registrering, beredskap og 
rådgivning ift sykdomsutbrudd 
knyttet til drikkevann og badevann

Innovasjon/nettverk
Utredning av et fond for 
innovasjon i VA-bransjen
Deltar i SFI-WIN



Resultater fra Klimaforsk



Hva er Klimaforskprosjektet?
Klimaforsk 2015-2019

En studie av sammenhenger mellom ekstreme
værsituasjoner, vannkvalitet og konsultasjoner av
akutt gastroenteritter

Finansiert av Forskningsrådet, 
samarbeidspartnere er FHI, MET, NVE, NMBU, 
Norsk Vann, SSI (DK), FHM (SE), THL (FI)



Klimaendringer og drikkevann

Bakgrunn for prosjektet

Forventete klimaendringer vil føre til mer regn og 
ekstreme værsituasjoner
Vannbehandlingsanlegg (med lav kapasitet) og 
aldrende drikkevannsledningsnett, samt
avløpssystemer, er sårbare over slike værsituasjoner
Lite kunnskap om hvordan klimaendringer vil
påvirke vannforsyningen i det å levere trygt
drikkevann



Fremskrivning av data på vannkvalitet og 
sykdom

Data om vannkvalitet fra de 26 største norske
vannverk vannverk på råvann og rentvann, og data fra
Sykdomspulsen på magetarm-konsultasjoner ble
modellert med meterologiske og hydrologiske data 
(regn, avrenning og temperatur)
Historiske data fra perioden 2006-2016
Fremkrivning i perioden 2071-2100: effekt på
indikatorbakterier, turbiditet og farge – og 
magetarmkonsultasjoner



Resultater – noen hovedfunn
Under publisering

Påvirkning på råvann: høyere nivåer av
indikatorbakterier, turbiditet og farge
gjennom hele året som følge av mer regn
og avrenning, spesielt høst og vinter

Fremtidsscenarie for perioden 2071-2100 
indikerer en økning i indikatorbakterier, 
turbiditet og farge på råvannet, med størst
forventet økning i Nord og Vest-Norge. 



Future changes in E. coli concentration (99p) 



Sammenhenger på rentvann og sykdom

På rentvann: Ingen sammenheng funnet. Dette kan
tyde på at vannforsyningen i dag klarer å håndtere
ekstreme værsituasjoner, men hva med fremtiden?

Påvirkning på sykdom: Ingen klar sammenheng funnet, 
noe som stemmer overens med at det heller ikke ble
funnet noen endring i renvannskvaliteten, men kan
også syldes utilstrekkelig datagrunnlag (kun ukesdata
for vannkvalitet og sykdom tilgjengelig)



Takk for oppmerksomheten!

Les mer om vannforsyning i Folkehelserapporten : https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/drikkevann/


