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LILLA EDET. Att utbrot-
tet av magsjuka skulle 
bero på det kommu-
nala dricksvattnet är 
en hypotes som Bertil 
Olsson på Vattenverket 
inte vill tro ska vara 
sann.

Reningsprocessen 
tillhör den absolut 
bästa i landet.

– Det är ingen slump 
att vi har Sveriges 
godaste vatten, säger 
Bertil till Alekuriren.

Att den gemensamma näm-
naren för den utbredda mag-
sjukan i Lilla Edets kommun 
skulle vara dricksvattnet är 
inget Bertil Olsson vill tro. 

– Processen är väldigt 
säker och det har inte skett 
något uppseendeväckande 
på verket under den senas-
te tiden. Vi har inte fått larm 
om att något skulle ha have-
rerat, säger Bertil Olsson och 

tillägger:
– Det är så många steg och 

barriärer som vattnet ska ta 
sig igenom, vilket gör att jag 
inte tror på den teorin. Det 
som är intressant är att många 
som har egen brunn, och såle-
des inget kommunalt vatten, 
har ringt till oss och berättat 
att de varit magsjuka. Hur 
hänger det ihop?

Bertil Olsson tar tillfället 
i akt att visa lokaltidningen 
hur reningen på Vattenverket 
går till. Han beskriver i detalj 
steg för steg i processen och 
hur råvattnet från Göta älv så 
småningom blir till dricksvat-
ten för kommunens invåna-
re. Rening sker bland annat 
genom råklorering, filtrering 
och desinfektion.

– Att ha en reningsprocess 
med alkaliska massor och 
aktivt kol är vi ensamma om. 
Många går den enkla vägen 
och använder sig av soda eller 
lut. Dessutom är filtren som 
vi tillhandahåller framtag-

na i Ryssland för att klara av 
de problem med förorening-
ar som finns där, säger Bertil 
Olsson.

Privatpersoner skall lörda-
gen den 6 september ha ob-
serverat ett bälte med avfö-
ring och toalettpapper ute i 
Göta älv, cirka två kilome-
ter uppströms vatteninta-
get. Ärendet är polisanmält, 
men att en sådan förorening 
skulle kunna ha haft en ne-
gativ påverkan på dricksvatt-
net är långsökt enligt Bertil 
Olsson.

– Det som syns på ytan är 
inte det vatten som går in i 
verket. Vi tar vårt vatten fem 
meter under ytan.

En viss kritik har riktats 
mot Lilla Edets kommun, 
som till skillnad från Göte-
borg inte stängde sitt vatten-
intag från Göta älv när mag-
sjukan upptäcktes.

– Att Göteborg stänger sitt 
vattenintag är inget konstigt. 
Det gör man ungefär 30 pro-

cent av tiden på året, säger 
Annika Ekvall, miljöchef på 
Lilla Edets kommun.

Eftersom smittkällan ännu 
inte är klarlagd kvarstår upp-
maningen att koka det kom-
munala dricksvattnet.

– Det är också viktigt att 
man är noggrann med hand-
hygien, stannar hemma om 
man har symtom och inte 
lagar mat eller hanterar oför-
packade livsmedel. Virus kan 
utsöndras upp till 48 timmar 
efter man tillfrisknat och för 
att förhindra att smittan förs 
vidare bör man stanna hemma 
under denna tid, säger Annika 
Ekvall.

Information finns att få på 
kommunens hemsida, som 
ständigt uppdateras med se-
naste nytt.

– Virusanalyser pågår, men 
det tar sin tid. Det är biolo-
gi i detta och då blir det inte 
alltid som man vill, avslutar 
Annika Ekvall.

Bertil Olsson på Vattenverket i Lilla Edet:

– Vill inte tro att det är vattnet!
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Bertil Olsson på Vattenverket vill inte tro att det kommuna-
la dricksvattnet skulle ha orsakat den utbredda magsjukan i 
Lilla Edet.
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LILLA EDET. Vetska-
pen om att minst 500 
personer drabbats av 
magsjuka i Lilla Edets 
kommun blev en riks-
nyhet.

Miljöchefen Annika 
Ekvall har synts i tv-
rutan och hörts i radion 
med jämna mellanrum 
den senaste tiden.

– Det har varit en 
hektisk period, säger 
Annika Ekvall själv.

Trots den hårda arbetsbelast-
ningen och trycket från media 
vill Annika Ekvall framhålla 
att ingen bör tycka synd om 

henne.
– Jag har klarat mig från 

magsjukan. Det är inte mig 
det är synd om. Värre är det 
för dem som varit sjuka, säger 
Ekvall till lokaltidningen.

Telefonen har gått varm 
på Annika Ekvalls kontor och 
många är de som har velat få 
svar på sina frågor, inte bara 
journalister utan framförallt 
privatpersoner som drabbats 
av den utbredda magsjukan.

– Jag har i princip inte 
kunnat jobba med någonting 
annat under de senaste veck-
orna. Den här händelsen har 
inneburit en stor påfrestning 
för organisationen. Vi är re-

lativt få personer som jobbar 
i kommunen, så visst har det 
varit en tuff tid och en er-
farenhet vi gärna hade varit 
utan, säger Annika Ekvall.

– Alla uppträder emeller-
tid oerhört lojalt och något 
revirtänkande finns inte. Vi 
jobbar gemensamt och gör 
vårt yttersta för att nå ut med 
så mycket information som 
möjligt i ärendet.

Smittkällan är ännu inte 
klarlagd, men misstanke om 
att det kan vara en vattenbu-
ren smitta kvarstår. Prover 
från 11 av 15 undersökta per-
soner med magsjuka i Lilla 
Edet har visat Calicivirus. 

Även i vattenprov från älven 
har Calivirus påvisats, medan 
prover från kranvatten fortfa-
rande genomgår analys. Även 
andra smittämnen undersöks 
och hittills har analyser för 
parasiter och bakterier varit 
negativa.

– Vi får in nya provsvar 
hela tiden och fortlöpande 
information finns att få på 
kommunens hemsida, avslu-
tar Annika Ekvall.
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– En erfarenhet Lilla Edets kommun gärna varit utan

Annika Ekvall, miljöchef i Lilla Edets kommun. 
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