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Hantering av Legionella i vattenledningssystem – 
hur gör vi idag och vilka förbättringar behövs?  
Startmöte för nytt Nätverk 
Dagens metoder för att hantera Legionella i vattenledningssystem är inte alltid 
förvaltingsmässigt och energimässigt effektiva samt orsakar en begränsning i den 
tekniska livslängden på installationer i vattendistributionssystemet. Det finns ett behov av 
att identifiera nya lösningar som hanterar mikrobiologiska faror i distributionssystem för 
vatten på ett effektivt och miljömässigt hållbart sätt. Problematiken kring Legionella 
behöver ses ur ett brett perspektiv både då det gäller att förstå hur legionella etablerar 
sig och sprids samt hur effektiva hanteringssystem kan användas.  

Vi har tidigare varit med och drivit ett projekt med finansiering från Vinnova 
(Utmaningsdriven Innovation) där vi tittade på möjligheter med att identifiera nya 
lösningar för hantering av legionella i vattenledingssystem. En av de viktigaste 
slutsatserna från detta projekt var behovet av kunskapsspridning och att det behövs ett 
interdisciplinärt samarbete mellan vårdpersonal, mikrobiologer, ingenjörer, VVS-
branschen, materialexperter mfl för att komma vidare med denna utmaning.  

För att möta detta behov startar vi nu ett nätverk för alla aktörer som kommer i kontakt 
med Legionellaproblematiken. Inom nätverket kommer vi att diskutera och belysa behov, 
problemställningar och möjliga idéer till framtida lösningar.  
Medlemmar i nätverket får tillgång till aktuell information om lagstiftning, regelverk och 
forskning. Vi erbjuder medlemmar möjligheten att träffas två gånger årligen genom 
seminarier. Nätverket kommer att drivas parallellt med och enligt samma princip som det 
redan befintliga nätverket för Material i kontakt med dricksvatten: 
http://www.swerea.se/samverkan/natverk/material-i-kontakt-med-dricksvatten 

Datum: 5 oktober 2016 

Plats: Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, Kista 

Avgift: Kostnad för deltagande i startseminarium den 5 oktober 2016 är 2500 kr inkl. 
lunch och fika, priser exkl. moms.  

Kostnaden för att vara med i nätverket kommer att vara 9000 SEK per år med start 2017 

Sista anmälningsdag: 23 september. Anmälan är bindande.  

Ni får gärna vidarebefordra denna inbjudan till andra som kan tänkas vara intresserade. 
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