
Legionellaförekomst i kyltorn 

• Kyltornsutbrottet 2017

• Vad hände sen?



Kyltornsutbrottet 2017

Sex patientfall i norra 

Stockholm juli-september

Provtagning i fem bostäder

fyra var positiva för legionella

+ två patientfall i                  

Sollentuna kommun juli-

augusti



Kyltornsutbrottet 2017

Utredningen

Slutet av augusti påbörjas utredning av en 

tänkbar gemensam smittkälla

Smittskydd intervjuar patienterna på nytt

Miljöförvaltningen börjar leta kyltorn.... 

Vi har kännedom sen tidigare om en 

kyltornsanläggning i området

Och får tips om ytterligare en anläggning

Men båda har inom sin egenkontroll under den 

aktuella perioden tagit legionellaprover som är 

negativa



Kyltornsutbrottet 2017

Utredningar och provtagningar september

Vi fortsatte jakten på kyltorn genom att ringa till 

större fastighetsägare, hotell, genomgång av 

bygglovsregister, satellitbilder, vindriktning under 

inkubationstiderna….ingen träff

Andra tänkbara smittkällor som provtas:

Tandläkare, Kista galleria, fontän

Alla positiva prover måste handläggas vidare 

med förelägganden om åtgärder



Kyltornsutbrottet 2017

September:

Utdrag lista på alla köldmedieobjekt i området-

ca 110 stycken

De flesta vi kontaktar vet inte vad ett kyltorn är 

eller om de har något...

Tidskrävande!!!!!

Under tiden insjuknar två patienter till i 

utbrottet...



Kyltornsutbrottet 2017

Till slut fick vi äntligen ett 

tips om ett kyltorn!

Provtagning skedde 3 

oktober

Svar från labbet 9 oktober-

proverna positiva för 

legionella

Kyltornet stängs och 

saneras.



Kyltornsutbrottet 2017



Kyltornsutbrottet 2017

Vad hände sen?

• Ytterligare provtagningar i kyltorn- oktober november

• Anmälan om miljöbrott mot fastighetsägaren

• Promemoria gällande anmälningsplikt till miljöministern



Inventera kyltorn-hur gör man?

Köldmedieregister

Företagarföreningar

Större fastighetsägare, förvaltarbolag, företag 

som servar/driftar/installerar kyltorn

Typ av verksamheter som brukar ha kyltorn:

IT-företag, banker, företag/kontor med stora 

serverhallar, centrumanläggningar, energibolag, 

gjuterier, tryckerier, ishallar



Tillsyn av kyltorn

Vad finns det för bedömningsgrunder?

EU, Norge, Storbritannien

Checklista 

Vad ska vi titta på?

• Allmänt om anläggningen 

• Egenkontroll och ansvarsfördelning 

• kontroll av anläggningen och 

doseringsutrustning

• Provtagning 

• Rengöring och underhåll 

• Kemikaliehantering 

• Iakttagelser under inspektionen 



Inspektioner

antal: 8

Typ av verksamheter som tillsynades var: 

industri, ishall, varuhus, kontor/serverhall, energibolag



Resultat

Flest anmärkningar på 

kemikaliehanteringen  

och invallning samt 

märkning av behållare



Kontroll doseringsutrustning

De flesta överlät till servicefirman att kontrollera 

allt som har med dosering att göra

En gång i veckan bör man kontrollera så att 

doseringen fungerar och att det finns biocid kvar 



Kontroll och rengöring av själva tornen

• Själva tornet bör inspekteras 

minst en gång om året för att 

bedöma behov av rengöring, 

några uppgav att de aldrig gör 

det eller inte har rutiner för att 

göra det regelbundet



Provtagningsintervall legionella

Provtagning ska göras minst en gång i kvartalet

Bara tre av åtta verksamheter provtog

kvartalsvis

Hälften av de inspekterade kyltornen provtogs 1-

2 gånger om året bara

De flesta provtog i bassäng eller varmaste delen 

av systemet

Fem av åtta verksamheter uppgav att de haft 

legionella i sina kyltornssystem!



Tack för mig!

charlotte.larsson@stockholm.se


