
Abstract

The aim of this study is to evaluate transport of pathogens in groundwater under Icelandic hydrological conditions.This is
done by using an outbreak of Norovirus that occurred in northern Iceland in the summer 2004. The outbreak was con-
firmed to come from a septic tank some 80 m from the water well. Calculation shows that there was little danger of bac-
teriological contamination being carried by groundwater to the site, but that viruses could be transmitted to the water
well. To prevent the contaminant from reaching the well the septic tank should have been at least 200 m from the well.

Inngangur

Sjúkdómsvaldandi örverum sem berast með drykkjarvatni er oft skipt í þrjá flokka: bakt-
eríur, veirur og frumdýr. Algengustu vatnsbornu hópsýkingar á Vesturlöndum í hverjum
flokki eru af völdum bakteríanna Campylobacter, Salmonellu og E-coli; í veiruflokknum af
völdum nóróveiru og af frumdýrunum Giardia og Cryptosporidium (María J. Gunnarsdóttir,
2005). Margar fleiri sjúkdómsvaldandi örverur berast með neysluvatni en hér eru nefndar.
Í leiðbeiningum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar er fjallað um nær fjörutíu sjúk-
dómsvaldandi örveruhópa sem geta borist með neysluvatni (WHO, 2004). Skráðir vatns-
bornir faraldrar eru fáir hér á landi og þeir sem hafa orðið eru af völdum örveranna
Campylobacter og nóróveiru (María J. Gunnarsdóttir, 2005). Í byrjun árs 1998 tóku gildi ný
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sóttvarnalög sem gera ráð fyrir skráningarskyldu og í sumum tilfellum einnig tilkynn-
ingaskyldu á smitsjúkdómum (Sóttvarnarlög nr. 19/1997).

Af þeim sjúkdómsvaldandi örverum sem hér hafa verið nefndar geta E.coli-EHEC,
Campylobacter, Salmonella, Giardia og Cryptosporidium borist bæði með mönnum og dýrum
(WHO, 2004). Sumar rannsóknir benda til að nóróveira geti einnig borist með dýrum,
aðallega svínum og nautgripum (Mattison o.fl. 2007), þar sem komið hefur í ljós að
nóróveirur í mönnum og dýrum eru náskyldar en margt er þó enn óljóst og eru rann-
sóknir í gangi til að varpa ljósi á það (Scipioni o.fl. 2007). 

Nóróveira (Norwalk-veira) er hluti af caliciveiru-fjölskyldunni sem er algeng orsök
bráðrar iðrakveisu í öllum aldursflokkum og hátt sýkingarhlutfall bendir til að lítið þurfi
af veirunni til að smitast (WHO, 2004). Hún er algengasta orsök faraldra af völdum
iðrakveisu í mönnum sem ekki eru af völdum bakteríusýkinga (Scipioni o.fl. 2007).
Veiran er harðger og er víða að finna í umhverfinu. Smitleiðir eru margar; algengastar eru
við snertingu milli manna og með lofti (WHO, 2004) en einnig getur veiran borist með
fæðu og vatni. Mikið af veirunni skilst út í saur frá smituðum einstaklingum og hún er
því í frárennsli í miklu magni þar sem smitaðir einstaklingar eru. Meðgöngutími sýkingar
er einn til tveir sólarhringar og hún varir oftast í 1–2 daga en fólk er smitandi í þrjá daga
eftir að sýking er hætt (Ása Atladóttir, 2007). Einkennin eru niðurgangur og/eða uppköst
sem fylgt geta kviðverkir, beinverkir, höfuðverkur og stundum vægur hiti og sýkingin
getur valdið verri einkennum hjá einstaklingum sem eru veilir fyrir. Einstaklingur getur
þó verið einkennalaus þrátt fyrir smit. 

Markmið þessarar rannsóknar er að meta með þekktum aðferðum ferðafærni sjúkdóms-
valdandi örvera og bera saman við vatnsborinn faraldur sem varð í Mývatnssveit sum-
arið 2004. Faraldurinn varð af völdum nóróveiru sem barst með grunnvatni úr rotþró í
vatnsbrunn og þannig í neysluvatnið. Fyrst er frásögn af atburðinum og hann rakinn í
tímasetta atburðarrás. Síðan er fjallað um aðstæður á svæðinu og vatnsveitunni lýst og
niðurstöður örverugreininga í kjölfar atburðarins skoðaðar. Einnig eru úrkomumælingar
skoðaðar þar sem vatnsbornir faraldrar eru oft í kjölfar mikillar úrkomu. Þá er sett fram
reiknilíkan fyrir ferðafærni örvera út frá því hvernig þær týna tölunni og vatnafræði-
legum forsendum, s.s. lekt og grunnvatnsstreymi. Farið var í töluverða heimildaleit á
hrörnunarstuðlum fyrir örverur við mismunandi aðstæður og hitastig á grunnvatni. 

Faraldurinn í Mývatnssveit 

Sumarið 2004 komu upp þrjár hópsýkingar af völdum nóróveiru á Íslandi sem mátti rekja
til neysluvatns (Margrét Geirsdóttir, 2004). Þessir faraldrar voru á ferðamannastöðum og
talið er að um 300 manns hafi veikst, flest erlendir ferðamenn (Ása Atladóttir, 2006).
Aðeins í einni af þessum þremur hópsýkingum var staðfest að sama afbrigði af veirunni
var í neysluvatni og í saur sjúklinga, þó að talið sé nær öruggt í öllum tilfellum að smit
hafi borist með neysluvatni (Valdimar Brynjólfsson, 2004). Á þessum tíma var ekki hægt
að rækta veirur úr neysluvatni hér á landi, en senda þurfti sýni til útlanda til greiningar.
Síðan árið 2006 hefur Matís ohf. getað greint nóróveirur í vatni (Viggó Marteinsson, 2008).
Ræktanir úr saursýnum fara hins vegar fram á Veirudeild Landspítalans. 

Nánari tildrög þessa máls eru þau að í byrjun ágúst 2004 kom upp faraldur í ferðamanna-
hópi sem gisti á Hótel KEA á Akureyri. Hópurinn hafði haft viðdvöl á Hótel Gíg í
Mývatnssveit nóttina áður og borðað þar kvöldmat. Ferðamannahópurinn samanstóð af
tuttugu og sex einstaklingum og af þeim veiktust tuttugu og einn. Hópurinn ferðaðist um
landið í rútu. Fyrst var haldið að um matareitrun væri að ræða en síðan kom í ljós að far-
aldurinn átti upptök sín í neysluvatni. Rannsókn sýndi að sama gerð af nóróveiru
(arfgerð 2) var í saursýni frá hótelgestum og fannst í neysluvatninu. Upplýsingar komu
fram um þrjá aðra hópa sem höfðu haft viðdvöl á hótelinu á tímabilinu 31. júlí til 3. ágúst
auk íbúa í tveimur nálægum húsum, tengd sömu vatnsveitu og höfðu veikst á sama tíma.
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Einnig urðu starfsmenn hótelsins og aðstandendur þeirra veikir. Ennfremur kom í ljós að
íbúar sumarhúss á veitusvæðinu höfðu oft veikst á síðastliðnum árum. Þessi endurtekna
sýking var alltaf síðla sumars. Fjórða ágúst voru gefin út tilmæli um að sjóða allt vatn og
eftir það voru engin ný tilfelli af nóróveiru. Hótelhaldara voru send tilmæli um úrbætur
á vatnsveitu og voru þær að nokkru komnar í gagnið vorið eftir áður en hótelstarfsemi
hófst. Sett var upp útfjólublátt geislatæki til að drepa sjúkdómsvaldandi örverur og situr-
lögn frá rotþró var færð niður fyrir hótelið og fjær rennslisstefnu grunnvatns. Í töflu A.1
í viðauka er dregin saman helsta atburðarás og viðbrögð við faraldrinum eins og hér
hefur verið lýst. 

Vatnsveita og fráveita á svæði Hótels Gígs

Vatnsveitan þjónar sumarhóteli með 37 herbergjum, fimm íbúðarhúsum og geymsluhús-
næði (áður sundlaug) vestan við hótelið, þ.e. fyrrverandi skólastjórahúsi og fjórum
húsum í Álftagerði. Álftagerðisbæirnir eru 4–500 m vestan við vatnsbrunninn (sjá mynd 1).
Hótelbyggingin var áður grunnskóli sem byggður var á sjöunda áratugnum á landa-
merkjum Álftagerðis og Skútustaða. Skólinn var sameinaður grunnskólanum í
Reykjahlíð og síðar aflagður árið 1996 (Jón Gauti Jónsson, 2006). Árið 1998 hófst þar
hótelrekstur. Neysluvatn er tekið úr brunni sem grafinn var á bökkum Mývatns. Svæðið
er á miklu gervigígasvæði við sunnanvert Mývatn. Gervigígarnir urðu til við gos í
Þrengsla- og Lúdentarborgum fyrir um 2500 árum þegar hraun rann yfir þáverandi
Mývatn (Kristján Sæmundsson, 1991). Jarðlög á þessum stað eru því vikurgjall og hraun.
Vikur er að mörgu leyti frábrugðinn öðrum jarðefnum og er talinn hafa góða eiginleika
til að sía frá mengun (Pang o.fl. 2003). 

Vatnsbrunnurinn er um þrem til fjórum metrum
frá vatnsbakkanum í svonefndri Sigurðarlág (sjá
mynd 1) þar sem er mikill grunnvatnsstraumur til
vatnsins frá suðri á um 150 metra strandlengju
(Arngrímur Geirsson, 2007). Grunnur brunnur var
grafinn og plastdúkur settur upp milli brunns og
vatns til að varna innstreymi frá vatninu. Upp-
haflega voru þrjár dælur sem dældu vatninu í þrjár
greinar; að skólanum, sundlauginni og í Álftagerði
en dælunum hefur nú verið skipt út fyrir eina. Læst
dæluhús hýsir vatnstökumannvirki. 

Þegar skólanum var breytt í hótel var sett niður ný
þriggja hólfa rotþró og hún færð nær húsinu og sett
í stefnu og ofan við grunnvatnsstrauma til vatns-
brunnsins (sjá staðsetningu rotþróar á mynd 1). Um
svipað leyti voru vatnsveitulagnir að hóteli endur-
nýjaðar, skipt út galvaniseruðu stáli með plastlögnum en aðrar lagnir eru óbreyttar. Allt
frárennsli frá salernum og einnig grávatn frá hótelinu er leitt í rotþróna sem rúmar um
10 þúsund lítra. Fjarlægð frá rotþró til vatnsbrunns er um 80 metrar og hæðarmunur í
landi er um 10 m. Talið var að jarðvegurinn myndi hreinsa frárennslið áður en það
kæmist í grunnvatnið. Árið 2004 þegar faraldurinn varð var hænsnahús í brekkunni
neðan við hótelið en nokkru vestar en vatnsbrunnurinn, en það hefur nú verið fjarlægt. 

Niðurstöður örverugreininga á vatnssýnum

Eins og lýst er hér að framan voru tekin sýni til bakteríugreininga þegar grunur lék á að
neysluvatn væri mengað og var það Heilbrigðiseftirlit Norðurlands Eystra, HNE, sem
hafði umsjón með því. Sýnin voru greind á Rannsóknarstofu Umhverfisstofnunar, sem
nú er hluti af Matís ohf. Þau voru tekin úr krana á hótelinu og í sumarhúsi og einnig úr
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Mynd 1. Staðsetning mannvirkja – vatns-
brunnur, rotþró og Hótel Gígur.

(Heimild fyrir korti: Jón Gauti Jónsson, 2006)



Mývatni við vatnsbakka nálægt vatnsbrunninum. Niðurstöður greiningar sýnanna eru
settar fram í töflu 1. 

Tafla 1 Niðurstöður bakteríugreiningar á sýnum frá 4.8.2004.  (Heimild: Umhverfisstofnun- Rannsóknarstofa)
Krani á Krani í Mývatn við Leyfð hámarksgildi skv.
hóteli sumarhúsi vatnsinntak Neysluvatnsreglugerð

Nr. 536/2001

Heildargerlafjöldi við 37°C í 1 ml 1 0 990 Engar skilgreindar kröfur í NVR
Heildargerlafjöldi við 22° í 1 ml 25 33 2100 100/ ml
Kólígerlar (síað) í 100 ml 0 0 990 0/100 ml
Saurkólígerlar í 100 ml. 0 0 990 0/100 ml
Salmonella Neikvætt Neikvætt Neikvætt
Kampýlóbakter Neikvætt Neikvætt Jákvætt

Niðurstöður bakteríugreininga sýna að neysluvatnið stóðst ákvæði neysluvatnsreglu-
gerðarinnar en sýni úr Mývatni var saurmengað og má líklega rekja það til fuglalífs og
skólpmengunar. Saurkólígerlar voru 990 í 100 ml, sem flokkast undir næstneðsta flokk af
fimm í reglugerð um varnir gegn mengun vatns (Reglugerð nr. 796/1999). Í þann flokk
fara náttúruleg vötn sem eru með 200 til 1000 saurkólígerla í 100 ml. og telst slíkt vatn
mikið saurmengað skv. reglugerðinni. Samkvæmt áðurnefndri reglugerð skulu sveitar-
stjórnir og heilbrigðisnefndir sjá til þess að viðhalda náttúrulegu ástandi vatns og grípa
til aðgerða þar sem því hefur hrakað. Ástandsflokka skal vatn og síðan setja langtíma-
markmið þar sem miðað er við að endurheimta gæði vatns í tvo efstu flokkana og að
saurkólígerlamagn fari ekki yfir 100 í 100 ml. 

Eins og áður sagði þurfti á þessum tíma að senda sýni til nóróveiru-greininga til útlanda.
Fyrst voru tvö sýni send út og síðan voru fimm sýni send út nokkrum dögum síðar.
Fyrstu tvö sýnin voru tekin 4. ágúst en ekki send út fyrr en 10. ágúst eftir að Umhverfis-
stofnun hafði fundið greiningaraðila í Finnlandi. Þessi sýni voru tekin úr krana á hótelinu
og krana í sumarhúsi og á sama tíma og stað og sýnin voru tekin til bakteríugreiningar.
Seinni sýnin voru tekin 16. ágúst. Þau voru fimm talsins og tekin í krana á hóteli og fjögur
sýni úr Mývatni rétt við vatnsbakkann í næsta nágrenni við vatnsbrunninn. Niðurstöður
greininga á sýnunum eru sýndar í töflu 2. 

Tafla 2 Niðurstöður veirugreininga frá Firrst Life Science rannsóknastofunni í Finnlandi. (Gögn fengin frá HNE)

Sýnatökustaðir Sýni tekin 4.8.2004 Sýni tekin 16.8.2004

Krani á hóteli Mjög sterkt jákvætt (arfgerð 2) Jákvætt en lægra en í fyrra sýni (arfgerð 2)

Krani í sumarhúsi Mjög sterkt jákvætt (arfgerð 2) Sýni ekki tekið.

Mývatn/A202 Sýni ekki tekið Neikvætt

Mývatn/A203 Sýni ekki tekið Neikvætt

Mývatn/A204 Sýni ekki tekið Neikvætt

Mývatn/A205 Sýni ekki tekið Neikvætt

Niðurstöður veirugreininga segja allt aðra sögu en niðurstöður bakteríugreininga. Tafla 2
sýnir að vatnsveitusýnin voru í bæði skiptin menguð af nóróveiru arfgerð 2, sama
afbrigði af veirunni og fannst í saur sjúklinga. Í fyrra skiptið voru þau mjög sterkt jákvæð
en í hið síðara jákvæð en ekki eins mikið og í fyrra skiptið. Sýnin úr Mývatni reyndust
hinsvegar ekki vera með nóróveiru sem gefur til kynna að uppspretta nóróveiru-sýking-
arinnar hafi ekki verið frá stöðuvatninu heldur annars staðar frá, þá líklegast næstu
rotþró ofan við vatnsbrunninn, þ.e. frá Hótel Gíg. Ef nóróveiran kom í neysluvatnið úr
rotþrónni sýna þessar niðurstöður að kólí- og saurkólíbakteríur frá sömu rotþró hafa ekki
náð að berast í brunninn meðan veirurnar skila sér í miklu magni. Í niðurstöðukaflanum
í þessari grein verða færð rök fyrir því hvers vegna neysluvatnið var megnað af nóró-
veiru en ekki af saurbakteríum. 
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Veðurfarsgögn

Faraldrar af völdum neysluvatns eru oft í tengslum við mikla úrkomu eða snögga þíðu.
Til að skoða möguleg tengsl við úrkomu voru fengin gögn frá Veðurstofu Íslands fyrir
sumarmánuðina júní til og með ágúst fyrir árin 1961 til 2006 frá veðurathugunarstöðinni
í Reykjahlíð við norðanvert Mývatn, sem er í um tíu kílómetra fjarlægð frá Hótel Gíg í
beinni loftlínu. 

Úrkomumælingar sýna að á þessu þriggja mánaða
tímabili frá byrjun júní til loka ágúst var mesta
sólarhringsúrkoma 6,8 mm þann 22. júlí 2004, sem
er tíu dögum áður en fyrstu ferðamennirnir veikt-
ust (sjá mynd 2). Annar toppur af svipaðri stærð
er 1. júlí en þá var sólarhringsúrkoma 5,9 mm. Heild-
arúrkoma í júlí var 30,8 mm sem er nokkru lægra en
meðaltal áranna 1961 til 2006 sem er 44,8 mm.
Sumarið 2004 var því tiltölulega þurrt í samanburði
við önnur sumur (Guðrún Gísladóttir, 2007). 

Sólarhringsúrkoma meiri en 5 mm var að meðaltali
sjö sinnum á hverju sumri á þessu tímabili en voru
fimm sinnum sumarið 2004. Á þessu fjörtíu og sex
ára tímabili mældist sólarhringsúrkoma 5 mm eða
meira oftar en hundrað sinnum. Af þessum sökum
er ljóst að aðstæður sem gætu skapað mengun í neysluvatni á svæðinu hafa oft áður verið
til staðar, sem styður frásögn sumarbústaðaeigenda um endurteknar sýkingar. En til þess
að það geti orðið þurfa einstaklingar með veirusmit að nota rotþróna.

Reiknilíkan 

Í þessari athugun er tilgangurinn að leiða saman grunnvatnsfræðilega þætti svæðisins,
s.s. eins og lekt og grunnvatnsrennsli við líftíma og ferðafærni örvera og reikna út hversu
langt veirur og bakteríur geta borist frá upphafsstað við aðstæður í Mývatnssveit. Mikil-
vægt er því að rökstyðja vel val á stuðlum fyrir örverur jafnframt því að styrkja grunninn
fyrir útreikninga á grunnvatnsrennsli með þeim upplýsingum sem eru tiltækar. Vert er að
hafa í huga að það eru margir óvissuþættir í þessum útreikningum. 

Notuð er fyrstu gráðu jafna fyrir hrörnun örvera með tíma og jafnframt tekið tillit til
seinkunar af völdum þess að örverur festast við jarðefnin og eru því lengur á leiðinni en
grunnvatnsstreymi gefur til kynna. 

Ct = Co e-μt (1)

t = L/(u/R (2)

Styrkur örvera er fundinn með jöfnu 1 þar sem Ct er styrkur örvera eftir tiltekinn ferða-
tíma t, Co er upphaflegt magn þegar t = 0 og μ er hrörnunarstuðull. Ferðatíminn t er
fenginn úr jöfnu 2 þar sem L er fjarlægðin, u er rennslishraði grunnvatns og R er
seinkunarstuðullinn (retardation) og er mælikvarðinn á hversu hægar örverumengunin
rennur í gegnum jarðlögin en grunnvatnið. 

Grunnvatnsstreymi

Til að reikna út hraða grunnvatnsstreymis u er notað Darcy-lögmálið: 

u = - (k/η) (dh/dl) (3)

þar sem k er lektin, η er grop jarðlags og dh/dl er halli grunnvatnsborðsins. 
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Mynd 2. Úrkomumælingar í Reykjahlíð í
Mývatnssveit júní -ágúst 2004 



Lektin k er hér áætluð út frá leiðnigildi sem notað er í einslags grunnvatnslíkan á
svæðinu (Verkfræðistofan Vatnaskil, 2007) þar sem leiðnigildið er 0,25 m2/s. Leiðnin er
margfeldi lektar og þykktar. Basalthraun eru oftast á bilinu 5 til 10 metra þykk (Árni
Hjartarson, 1994). Skv. upplýsingum frá Vatnaskilum er þykktin á þessu svæði áætluð
10 m (Eric Myer, 2008) sem gefur lekt 0,025 m/s eða 2160 m/dag. Þetta er lekt fyrir vikur
og hraunlög í Mývatnssveit og er af sömu stærðargráðu og venjulega er notað fyrir möl
(Hemond og Fechner-Levy, 2000). 

Gropið η er valið 20% sbr. töflu yfir grop íslenskra jarðlaga í Árni Hjartarson (1994). Þar
er grop fyrir blöðrótt hraun gefið gildin 15 til 25% og hér er valið miðgildið. Pang o.fl.
nota 20% virkt grop í útreikningum á ferðafærni örvera í vikri á Nýja Sjálandi (Pang o.fl.
2003). 

Hallinn dh/dl er áætlaður út frá upplýsingum um meðalgrunnvatnshæð í Helgugjá í
grunnvatnslíkani Vatnaskila sem er 280,34 m.y.s. og meðalvatnshæð Mývatns er skv.
vatnshæðarmæli Vatnamælinga Orkustofnunar vhm 477 við Garð í Syðriflóa 278,78 m.y.s

fyrir tímabilið 1.6 til 31.8 2004 (óbirt gögn Vatna-
mælinga unnin fyrir Landsvirkjun). Helgugjá er
4200 m austan við vatnið sunnan við Dimmuborgir
og það gefur um 0,37 m halla á km. Grunn-
vatnshraði á svæðinu er því skv. þessum for-
sendum um 4 m/dag. Vatnshæðarmælirinn við
Garð er í um 3,5 km fjarlægð frá Álftagerði og
vatnsveitunni sem hér um ræðir. 

Fjarlægðin frá rotþró að vatnstökubrunni er 80
metrar og rennslisstefna grunnvatns er beint í
norður á þessu svæði sbr. grunnvatnslíkan Vatna-
skila (Vatnaskil, 2007) og því í beinni línu milli
rotþróar og vatnsbrunns (sjá mynd 1 og mynd 3). 

Örveruhreyfistuðlar

Áætla þarf gildi fyrir hrörnunarstuðulinn μ og seinkunarstuðulinn R fyrir örverurnar.
Matið er ýmsum annmörkum háð því stuðlarnir eru báðir háðir mörgum þáttum. Hér er
stuðst við niðurstöður tilrauna og ferilprófana frá ýmsum aðilum. Líftími örvera er m.a.
háður hitastigi á vatninu, og getur stuðullinn verið tífalt hærri við 20°C en við 4°C.
Hitastig á lindum við sunnanvert Mývatn er um 6°C og er það nokkuð stöðugt óháð
árstíðum (Jón Ólafsson, 1991). 

Miklar rannsóknir eru nú í gangi víða erlendis á líftíma örvera við ýmsar aðstæður, s.s. í
grunnvatni. Sjónum hefur mjög verið beint að veirum sem versta tilfelli þar sem þær
vegna smæðar sinnar komast í flestum tilfellum lengra en bakteríur og frumdýr í jarð-
vegi. Frumdýrin eru ekki talin komast langar leiðir í grunnvatni þar sem þau eru stór
miðað við bæði bakteríur og veirur. Frumdýrin eru því líklegri til að síast fljótt úr jarð-
veginum. Rannsóknir hafa sýnt að veirur lifa lengur en bakteríur í grunnvatni þar sem
þær eru harðgerari gagnvart álagi frá umhverfinu, en frumdýrin eru þó enn harðgerari.
Veirur hafa greinst í grunnvatnssýnum af 30 metra dýpi og einnig í yfir kílómetra frá
skólphreinsistöðvum (Azadpour-Keeley, 2003). Til að gera þessar tilraunir eru notaðir
sem staðgenglar bakteríufagar (bacteriophages) sem eru veirur sem fjölga sér í bakteríum
og eru hættulausar mönnum en hegða sér á svipaðan hátt og veirur. Tilraunir hafa verið
gerðar með margar gerðir sem talið er að líkist sjúkdómsvaldandi veirum. Rannsóknir
benda til að m.a. MS2 kolífagar séu ágætir staðgenglar fyrir nóróveiru (Bae ofl. 2008). 

Í nýju riti Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar „Protecting Groundwater for Health“ er
samantekt á rannsóknum á hrörnunarstuðlum fyrir hinar ýmsu örverur (Pedley o.fl. 2006).
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Mynd 3. Skematísk mynd af aðstæðum.



Aðaláherslan í rannsóknum er á veirur en minna er til af niðurstöðum fyrir bakteríur og
frumdýr. Rannsóknirnar eru oftast framkvæmdar við hærra hitastig (15–20°C) en gengur
og gerist í íslensku grunnvatni en þó eru til niðurstöður á rannsóknum á MS2 frá bæði
Yates (Yates o.fl. 1985) og Schijven (Schijven o.fl. 2003) við 5°C. Hér er valið að nota hrörn-
unarstuðul Yates þar sem hann gefur lengri líftíma. Hrörnunarstuðlar fyrir aðrar örverur
eru áætlaðir fyrir íslenskar aðstæður með því að lækka stuðullinn um fimm prósent við
hverja gráðu niður sbr. niðurstöður Yates frá 23°C niður 5°C (Yates o.fl. 1985). Hrörn-
unarstuðlar notaðir í útreikningum í þessari grein eru feitletraðir í töflu 3. 

Tafla 3 Val á örverustuðlum.

Örverur Heimildir fyrir Hitastig Hrörnunarstuðull Seinkunarstuðull
hrörnunarstuðlum °C dag-1 R

MS2-staðgengill Yates o.fl. (1985) 23 0,73 1,41

nóróveiru Schijven o.fl. (2003) 5 0,082

Yates o.fl. (1985) 5 0,064

E.coli Meschke o.fl. (2001) í 14 0.52 1,441

Pedley o.fl. (2003)
Áætlað 6 0,26

Saurkólígerlar Keswick o.fl. (1982) í 15–20 0,83 1,31

Pedley o.fl. (2006)
Áætlað 6 0,36

Salmonella McFeters o.fl. (1974) í 9–13 0,50 1,32

typhimurium Pedley o.fl. (2006)
Áætlað 6 0,40

1) Pang o.fl. (2003) 2) áætlað

Þegar örverur ferðast í grunnvatni geta þær límst við föst jarðefni. Þetta veldur seinkun
sem er bæði háð gerð jarðefnisins, s.s. viðloðun og holrýmd og eðliseiginleikum hinna
mengandi efna, s.s. stærð þeirra og lögun. Tafla 3 sýnir einnig seinkunarstuðul (retarda-
tion) R fyrir MS2, E.coli og saurkólígerla sem eru fengnir úr tilraunum frá Nýja Sjálandi
(Pang o.fl. 2003). Þær tilraunirnar voru gerðar í vikurjarðvegi og framkvæmdar á
tilraunastofu við 20°C hita. Ekki er gert ráð fyrir að hitastig hafi áhrif á seinkunar-
stuðulinn og því eru þessir stuðlar notaðir óbreyttir fyrir Mývatn. 

Niðurstöður og umræða

Niðurstöður grunnvatnsreiknilíkansins eru þær að það tekur grunnvatnið u.þ.b. 20 daga
að komast frá rotþró að vatnsbrunni. Það tekur örverurnar hinsvegar 26 til 28 daga að
komast í vatnsbrunninn frá því þær komast niður í grunnvatnsstrauminn úr rotþrónni
miðað við þá seinkunarstuðla sem valdir eru. 

Eins og kom fram í veðurfarskaflanum að framan getur úrkoma flýtt för örvera niður í
grunnvatnið. Því má telja líklegt að úrkoman 1. júlí eða 30 dögum áður en veikin kemur
upp hafi átt þátt í að því að örverur bárust í grunnvatnið. Þá hefur það tekið mengunina
um tvo til fjóra daga að fara í gegnum rotþró, siturlögn og gegnum jarðlög niður í grunn-
vatnsstrauminn.

Tafla 4. Hlutfall örvera við vatnstöku.

Örverur Hrörnunarstuðull C(L=80m)/Co Tími fyrir 99% (2log) Fjarlægð við 99% 
μμ minnkun minnkun

dagar-1 dagar m
MS2 0,064 0,17 72 206
E.coli 0,26 5,6*10-4 18 49
Saurkólígerlar 0,36 8,6*10-5 13 39
Salmonella typhimurium. 0,40 3,0*10-5 12 35
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Niðurstöður reiknilíkans á styrk örvera eru sýndar
í töflu 4. Eins og fram kom áður, þá eru niðurstöður
fyrir MS2 kólífaga notaðar við útreikninga á styrk
nóróveira. Styrkur nóróveiru við vatnsbrunninn
eftir 30 daga ferð að vatnsbrunninum er 17% af
upphaflegum styrk. Það tekur veirur 72 daga við
þessar aðstæður að verða 1% af upphaflegum styrk
og þá hefur hún ferðast a.m.k. 206 metra. Styrkur
baktería er orðinn nær enginn við brunninn enda
deyja þær mun hraðar en veirurnar. Eftir 12 til 18
daga er styrkur þeirra kominn niður í 1% og þá hafa
þær farið um helming af leiðinni frá rotþró að
brunni. Ferðafærni og líftími veira ætti því að vera
ráðandi um staðsetningu rotþróa.

Á mynd 4 sést að magn veira minnkar töluvert
hægar en baktería skv. þessu líkani. Lágmarks-
fjarlægð frá rotþró í brunn til að varna veirusmiti er
200 metrar á meðan bakteríur eru allar horfnar á 40

til 50 metrum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður örverugreininga á
vatnssýnum eins og kemur fram í töflum 1 og 2. 

Vert er að skoða staðsetningu annarra rotþróa í nágrenninu sem gætu skapað hættu fyrir
vatnsbólið. Einnig er vert að benda á að það veldur hættu á að saurkólígerlamengun
berist í Mývatni að staðsetja rotþrær nær en 50 metra frá vatnsbakkanum, sbr. mynd 4.
Einnig skapar það hættu á gerlamengun að hafa vatnsinntak fyrir vatnsveitur of nálægt
vatninu.

Samantekt

Sumarið 2004 veiktust um hundrað gestir á Hótel Gíg í Mývatnssveit af nóróveiru sem
rakin var til saurmengaðs neysluvatns. Örverumæling á sýnum af neysluvatninu greindi
engar bakteríur af sauruppruna en nóróveira greindist í miklu magni í neysluvatni. Rot-
þró fyrir hótelið er staðsett 80 m sunnan við vatnsbrunninn sem er niðri við vatnsbakka
Mývatns. Rennslisstefna grunnvatns á svæðinu er beint í norður. Niðurstöður reikni-
líkans fyrir ferðafærni og líftíma örvera í grunnvatni sýna að veirur hafa getað skilað sér
í vatnsbrunninn í miklu magni á meðan styrkur baktería er hverfandi. Til að tryggja að
veirur berist ekki úr rotþróm í vatnsbrunna þarf fjarlægð á milli þeirra að vera a.m.k.
200 metrar við þær aðstæður sem eru í Mývatnssveit. Það tekur veirur sjötíu og tvo daga
að verða 1% af upphaflegum styrk en það tekur bakteríur innan við tuttugu daga. 

Þakkir

Höfundar þakka þeim sem veittu upplýsingar og góð ráð. Þau eru Valdimar Brynjólfsson hjá
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Gísladóttir á Veðurstofu Íslands, Árni Hjartarson og Þórólfur Hafstað á ÍSOR, Ása Atladóttir hjá
Landlæknisembættinu og Elín Guðmundsdóttir á Umhverfisstofnun. Auk þess þökkum við
Katrinu Charles og Steve Pedley, starfsmönnum við Robens Centre for Public and Environmental
Health við Háskólann í Surrey, fyrir ábendingar varðandi örverustuðla. Einnig eru þakkir færðar
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Mynd 4. Hlutfallslegt magn af örverum sem
fall af fjarlægð frá rotþró. Brunnurinn er í 80 m
fjarlægð frá rotþró.
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Viðauki A

Tafla A.1. Atburðarás nóróveiru-faraldurs í Mývatnssveit sumarið 2004 (Heimildir: Valdimar Brynjólfsson, 2004, Ása
Atladóttir, 2007, Elín Guðmundsdóttir, Umhverfisstofnun)

Dags. Atburðarrás og aðgerðir

31.7 • Hópur A með 26 einstaklingum borðar kvöldmat á Hótel Gíg við Mývatn og gistir síðan á hótelinu.
laugardagur

1.8 • Hópur A borðar kvöldmat á Hótel KEA á Akureyri og um kvöldið byrja sumir að veikjast.

sunnudagur • Hópur B með 300 manns frá skemmtiferðaskipi koma til Akureyrar og fara í ferð að Mývatni og borða
á Hótel Gíg.

2.8 • Hópur A er á Akureyri. Átta manns orðin veik kl. 8 um morguninn og um kl. 17 eru tuttugu og einn 
mánudagur af tuttugu og sex kominn með niðurgang og uppköst.

frídagur versl- • Hópur B siglir með skemmtiferðaskipi frá Akureyri til Reykjavíkur. Hópurinn hafði bókað ferð á 
unarmanna Gullfoss og Geysi, en aðeins 60 manns mættu.

• Hótel KEA hefur samband við Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra (HNE).

3.8 • Matvælasýni frá Hótel KEA send til Umhverfisstofnunar (UST) en þau reyndust neikvæð.

þriðjudagur • Íbúi í sumarhúsi við Mývatn á sömu vatnsveitu og Hótel Gígur hefur samband við HNE og tilkynnir um
veikindi í heimilisfólki og segir að þetta endurtaki sig árlega síðsumars. Tveir hópar úr fjölskyldunni
sem þar höfðu dvalið höfðu veikst með uppköst og niðurgang. Íbúinn óskaði eftir rannsókn á neyslu-
vatni. Nýleg bakteríurannsókn hafði ekki greint neinar bakteríur.

• HNE hefur samband við UST og þaðan var haft samband við landlækni og taldi hann að í samræmi
við lýsingu væri líklegt að um nóróveiru-sýkingu væri að ræða.

• Hópur A er nú í Borgarnesi og hefur samband við heilsugæsluna þar. Fimm saursýni tekin við komu
hópsins til Reykjavíkur af starfsmönnum Landlæknisembættisins og farið með til greiningar á
veirudeild Landspítalans og reyndust fjögur vera jákvæð.

• HNE hefur samband við forráðamenn hótelanna á KEA og Gíg og upplýst um gang mála og þá kom í
ljós að starfsmenn hótelsins á Mývatni og aðstandendur þeirra höfðu einnig veikst.

4.8 • HNE ráðlagði hótelhaldara munnlega að sjóða allt neysluvatn og engin tilfelli tilkynnt eftir að tilmæli
um að sjóða vatnið voru gefin.

• Sýni tekin frá krana í hótel og sumarhúsi og einnig úr Mývatni.

• Sýni send til bakteríugreiningar.

• Rætt við heimafólk og staðfest að um árvissa kveisu væri að ræða.

5.8 • Sent sameiginlegt aðvörunarbréf til hótelgesta á Hótel Gíg frá Landlæknisembættinu og HNE og
afhent starfsfólki í gestamóttöku til að koma til gesta.

• Tala veikra ferðamanna komið upp í 100 úr 4 hópum ferðamanna sem borðuðu á Hótel Gíg á tíma-
bilinu 31.7 til 3.8 

9.8 • Niðurstöður bakteríurannsókna sýna að neysluvatnið stenst ákvæði reglugerðar 

• Tvö sýni tekin 4. ágúst send til Finnlands til veirurannsóknar - sýni frá krana á hóteli og í sumarhúsi

11.8 • Nóróveira staðfest frá Finnlandi - mjög sterk jákvæð 

16.8 • Fimm sýni tekin og send til Finnlands til veirurannsókna - eitt frá hóteli og fjögur úr Mývatni tekin við
ströndina í nágrenni vatnstökubrunns.

20.8 • Nóróveira staðfest í kranavatni - jákvæð en minna en 11.8. Nóróveira greindist ekki í sýnum úr Mývatni.

20.9 • HNE sendir hótelhaldara bréf með kröfu um aðgerðir til úrbóta eftir nokkrar viðræður við hótel-
yfirvöld á undangengnum vikum um úrbætur. Gerð krafa um flutning á siturlögn og nýtt vatnsból.

Vor 2005 áður • Hótelhaldari gerir úrbætur á vatnsveitu. Færir siturlögn vestar og nær vatninu. Setur upp UV geisl-
en hótelstarf- unartæki en nýtir áfram sama vatnsból. Rotþró hreinsuð á hverju sumri síðan 2005.
semi hefst
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