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Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Sammanfattning

I Sverige finns cirka 700 000 fastigheter med enskilda avlopp, varav cirka 75 % utgörs av
markbaserade anläggningar där det renade avloppsvattnet direkt eller via grundvattnet når
ytvattenrecipienter. Syftet med detta projekt har varit: att undersöka om halter av läkemedel
och andra kemikalier från enskilda avlopp är detekterbara i en recipient med känd påverkan av
enskilda avlopp, att kvantifiera spridning av ett antal substanser av läkemedel från enskilda
avlopp samt att undersöka reningseffektivitet i enskilda avlopp avseende läkemedel och andra
kemikalier. Projektet har genomförts i samarbete med Södertälje kommun.
Provtagning genomfördes i Lillsjön med tillflöden, i Hölö inom Södertälje kommun. Analyser
genomfördes av vatten, sediment och biota av ett urval läkemedel- och andra hushållrelaterade
kemikalier som perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och etylendiamintetraättiksyra (EDTA).
Provtagning genomfördes även av läkemedelsubstanser i inkommande och utgående vatten i
två markbäddar. I den ena anläggningen tillsattes manuellt (spikades) en känd mängd
läkemedelssubstanser och bromid som spårämne. I den andra anläggningen analyserades
läkemedelsubstanser som användes av brukarna. Analyser genomfördes även av pH, total
fosfor, ”biochemical oxygen demand” (BOD) och totalt organiskt kol (TOC) för att
kontrollera markbäddarnas funktion.
Analyserna av vatten och sediment i Lillsjön uppvisade endast små mängder läkemedelsrester,
PFOS och EDTA. Läkemedelsrester påvisades dock i det tillflöde som sammantaget är mest
befolkat med enskilda avlopp samt i ett utlopp med utsläpp från Hölö församlingshem, vilket
visar att enskilda avlopp bidrar till spridning av läkemedelsrester till miljön. Markbäddarna
uppvisade en god reduktion av de femton analyserade läkemedlen och låg generellt sett över
den genomsnittliga reduceringsgraden avseende dessa ämnen i fyra stora svenska reningsverk.
Undantagen var diklofenak och ketoprofen där reduceringsgraden var betydligt lägre än för de
fyra svenska reningsverken. Orsaken tros vara problem att detektera substanserna i ingående
avloppsvatten och att reduktionen därmed inte kunde bestämmas på ett rättvisande sätt.
Beräkning av total mängd som passerade användare med enskilda avlopp har beräknats baserat
på nationell statistik om permanentboende med enskilda avlopp, statistik från Apotekens
service avseende försåld mängd och uppmätt reduktion i markbäddarna. Enskilda avlopp står
för en betydande del av avloppsflödet i Sverige. Cirka tio gånger större mängder av
karbamazepin och diklofenak sprids från enskilda avlopp avseende hela Sverige än från
Henriksdals reningsverk i Stockholm. Paracetamol är den substans som står för störst utsläpp
enligt beräkningarna, cirka 12 ton år 2010.
Reduktion av läkemedelsubstanser i markbaserade anläggningar beror på utformning och
skötsel av avloppsanläggningen. God syresättning och lång uppehållstid i markbaserade
anläggningar är gynnsamma förutsättningar. Reduktionen sker dock inte i lika hög grad för
samtliga substanser och anläggningar som brister i utformningen kan ge utsläpp till
vattenmiljön och grundvatten, vilket har noterats i både denna studie och i internationell
litteratur. Ytterligare studier behövs för att bestämma om substanserna bryts ner och hur de
bryts ner i de enskilda avloppen. Risker med avseende på spridning av läkemedelsrester och
andra kemikalier från enskilda avlopp bör undersökas vidare.
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Sammanfattning
I Sverige finns cirka 700 000 fastigheter med enskilda avlopp, varav cirka 75 % utgörs av
markbaserade anläggningar där det renade avloppsvattnet direkt eller via grundvattnet når
ytvattenrecipienter. Spridning av läkemedelsrester och kemikalier via avloppsvatten från
reningsverk är ett välkänt problem som bland annat studerats i ett flertal screening projekt
på uppdrag av Naturvårdsverket och i sammanställningar av reningsverkens effektivitet i
avskiljning Läkemedelsubstanser har i tidigare screeningprojekt påvisats i bakgrundssjöar
där enskilda avlopp konstaterats vara den troliga källan. Flera EU-direktiv, Baltic Sea
Action Plan och EU:s Östersjöstrategi har bland annat medfört ökat fokus på problemen
med spridning av läkemedelsrester och andra kemikalier till vatten och havsmiljön genom
identifiering av prioriterade ämnen. Syftet med detta projekt har varit: att undersöka om
halter av läkemedel och andra kemikalier från enskilda avlopp är detekterbara i en recipient
med känd påverkan, att kvantifiera spridning av ett antal substanser av läkemedel från
enskilda avlopp samt att undersöka reningseffektivitet i enskilda avlopp avseende läkemedel
och andra kemikalier. Projektet har genomförts i samarbete med Södertälje kommun som
har både engagemang i frågan och förutsättningar för studierna.
Provtagning genomfördes vid två tillfällen av Lillsjön med tillflöden, i Hölö inom
Södertälje kommun. Lillsjön är extremt övergödd till stor del på grund av utsläpp från
enskilda avlopp. Analyser genomfördes av vatten, sediment och biota med avseende på ett
urval läkemedel- och andra hushållrelaterade kemikalier som PFOS och EDTA.
Provtagning genomfördes även av läkemedelsubstanser i inkommande och utgående vatten
i två markbäddar. Den ena anläggningen tillsattes manuellt med en känd mängd
läkemedelssubstanser och bromid som spårämne, den andra anläggningen analyserades
med avseende på läkemedelsubstanser som användes av brukarna. Analyser genomfördes
av läkemedelsubstanser, men även av andra basparametrar som pH, total fosfor, BOD och
TOC för att kontrollera markbäddarnas funktion.
Analyserna av vatten och sediment i Lillsjön uppvisade endast små mängder
läkemedelsrester, PFOS och EDTA. Läkemedelsrester påvisades dock i det tillflöde som
sammantaget är mest befolkat med enskilda avlopp samt i ett utlopp med utsläpp från
Hölö församlingshem. Vilket visar att enskilda avlopp bidrar till spridning av
läkemedelsrester till miljön. Analyserna av reningseffektivitet i markbäddarna uppvisade en
god reduktion av de femton analyserade läkemedlen och låg generellt sett över den
genomsnittliga reduceringsgaraden avseende dessa ämnen i fyra stora svenska reningsverk.
Undantagen var Diklofenak och Ketoprofen där reduceringsgraden låg betydligt lägre än
för de fyra svenska reningsverken. Orsaken tros vara problem att detektera substanserna i
ingående avloppsvatten på grund av konjugering av substanserna efter att de passerat
kroppen, vilken sedan bryts genom processerna i markbäddarna och att reduktionen
därmed inte kunde bestämmas på ett rättvisande sätt.
Beräkning av total mängd kg som passerar användare med enskilda avlopp har beräknats
för de läkemedel där en koppling finns mellan DDD (dagliga dygnsdoser) och mg aktiv
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substans baserat på nationell statistik om antal personer med enskilt avlopp, fördelning av
reningsteknik, statistik från Apotekens service avseende försåld mängd DDD och uppmätt
reduktion i markbaserade anläggningar från denna studie. Enskilda avlopp står för en
betydande del av avloppsflödet i Sverige och därmed en betydande del av flödet av
läkemedelsrester och andra kemikalier. Paracetamol är den substans med störst total mängd
utgående från enskilda avlopp av de beräknade substanser, med cirka 11854 kg år 2010
totalt Sverige. Cirka tio gånger större mängder av karbamazepin och diklofenak sprids från
enskilda avlopp avseende hela Sverige än från Henriksdals reningsverk i Stockholm enligt
beräknade resultat.
Reduktion av läkemedelsubstanser i markbaserade anläggningars beror på utformning och
skötsel av avloppsanläggningen. God syresättning och lång uppehållstid i markbaserade
anläggningar är gynnsamma förutsättningar för reduktion av flertalet läkemedelsubstanser.
Reduktionen sker dock inte i lika hög grad för samtliga substanser och anläggningar som
brister i utformningen kan ge utsläpp till vattenmiljön och grundvatten, vilket har noterats i
både denna studie och i internationell litteratur. Risker med avseende på spridning av
läkemedelsrester och andra kemikalier från markbaserade avloppsanläggningar bör
undersökas vidare.

Summary
In Sweden there are about 700 000 houses with onsite wastewater treatment.
Approximately 75% is comprised of septic tanks, combined with infiltration or sandbed
systems, where the treated wastewater directly or via groundwater reaches a surface water
recipient. Load of pharmaceuticals and chemicals from municipal wastewater treatment
plants is a well-known problem, which has been studied in a number of screening projects.
Pharmaceuticals have been detected in background lakes in previous screening projects
where onsite wastewater treatment was found to be the likely source. Several EU directives,
Baltic Sea Action Plan and the EU's Baltic Sea strategy has led to increased focus on
problems with the load of pharmaceuticals and other chemicals to the water and the marine
environment through the identification of priority substances. The purpose of this project
have been: to examine whether pharmaceuticals and other chemicals from the onsite
wastewater treatment are detected in a recipient of known sources, to quantify the possible
load of a number of pharmaceuticals from onsite wastewater treatment in Sweden and to
investigate the reduction efficiency of individual onsite wastewater treatment systems for
pharmaceuticals. The project has been carried out in co-operation with the municipality
Södertälje, which has both the commitment in question and the preconditions for these
studies.
Sampling was carried out on two occasions in the lake Lillsjön (in Hölö, Södertälje
municipality) and in major inlets and the outlet of the lake. Lillsjön is extremely eutrophic,
largely because of the load of nutrients from onsite wastewater treatment. Analysis was
performed on samples of water, sediment and biota in relation to a range of
pharmaceuticals and other chemicals related to households; PFOS and EDTA. Sampling
was further performed of pharmaceutical substances in inlet and outlet wastewater in two
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onsite wastewater treatment facilities. Both of the onsite facilities that were tested, were
septic tanks combined with intermittent sandfilter beds which are one of the most
common onsite wastewater system solution in Sweden. One of the facilities was spiked
manually with a known amount of pharmaceutical substances and bromide as a tracer. The
second plant was analyzed with regard to the pharmaceutical substances which were used
by the facility owner. To control the function of the sandbed facilities, analysis were
performed of basic parameters such as pH, total phosphorus, BOD and TOC.
Analysis of water and sediment in Lillsjön showed only small amounts of pharmaceuticals,
PFOS and EDTA. However, pharmaceuticals were detected in small streams draining the
area most populated with onsite wastewater treatment facilities and with emissions from
Hölö parish home, which shows that individual onsite wastewater contributes to the load
of pharmaceuticals to the environment. Analysis of the reduction efficiency in the tested
onsite sandbed systems showed a good reduction of the 15 analyzed pharmaceutical
substances and was generally above the average reduction efficiency of these substances in
four large Swedish municipal wastewater treatment plants. The exceptions were Diclofenac,
Ketoprofen where reduction rates were significantly lower than determined of the four
Swedish wastewater treatment plants. The cause is thought to be problems of determining
the substances in inlet wastewater due to conjugation of the substances after they passed
through the human body, which breaks through the processes of sandbeds leading to
higher concentration in outlet wastewater.
The total amount of pharmaceuticals, passing permanent residents with onsite wastewater
treatment has been calculated for the substances where WHO has defined DDD (defined
daily doses) and defined amount of active substance (mg). The calculations have been
based on national statistics on the permanent residents with onsite wastewater treatment,
the distribution of onsite wastewater treatment technology, statistics from the pharmacy
service of sales of DDD and the measured reduction in onsite sandbed systems from this
study. Onsite wastewater treatment facilities accounts for a significant part of the sewage
flow in Sweden (about 20 % of the population) and thus a significant part of the flow of
pharmaceuticals and other chemicals. Paracetamol is the substance with the greatest total
load calculated, with approximately 12 tonnes in 2010 total of Sweden. The load of
Karbamazepine and Diclofenac is approximately ten times larger on the water recipients
from onsite wastewater treatment facilities for the whole of Sweden than from one of the
largest municipal wastewater treatment plant in Sweden, Henriksdals reningsverk,
according to projected results. However, onsite wastewater is a diffuse source spread over a
larger area.
Reduction of pharmaceuticals depends on the design and operation of the onsite
wastewater treatment facility. Good oxygenation and long residence time in the onsite
wastewater treatment facility are favorable conditions for the reduction of most
pharmaceutical substances. The reduction is not, however, as effective for all substances
and all onsite treatment facilities, causing a substantial load of pharmaceuticals to the
aquatic environment and groundwater, which has been detected in both this study and in
the international literature. The processes of reduction of pharmaceuticals in soil need
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further investigations. Risks with respect to the load of pharmaceuticals and other
chemicals from onsite wastewater treatment facilities should be explored further.

Förord
Denna studie har finansierats av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten
inom ramen för Havsmiljöanslaget 2011. Projektet genomfördes av IVL Svenska
Miljöinstitutet i samarbete med Södertälje kommun. Projektet kunde genomföras tack vare
enskilda fastighetsägare som medgav tester av deras anläggningar.

Bakgrund
Grunden till projektet var observationen av ett antal läkemedelsubstanser i sjöar som
utgjorde bakgrundssjöar utan känd antropogen källa i så kallade screening projekt för
Naturvårdsverket (Woldegiorgis m.fl. 2007 1). Det kunde konstateras att det sannolikt var
bidrag från enskilda avlopp som orsakade förekomsten. I samband med nationell och
internationell rapportering av belastning på vatten har enskilda avlopp kartlagts och
befunnits vara en betydande källa för i synnerhet fosfor (Ek m.fl. 2011 2). Kunskapen om
den omfattande förekomsten av enskilda avlopp och misstanken att de kan vara källa till
läkemedelsubstanser och hushållskemikalier i vattenmiljön utgjorde en grund för projektet.
I förarbetet till detta projekt söktes välkända recipienter med stora bidrag från enskilda
avlopp. Kustnära recipienter var intressanta på grund av risken för spridning av
läkemedelssubstanser och hushållskemikalier till havet. Södertälje kommun befanns ha
stora övergödningsproblem på grund av bidrag från enskilda avlopp till recipienter med
utlopp direkt till Stavbofjärden, Östersjön. Kommunen lade även ned ett stort engagemang
i att öka sin kunskap om spridning av föroreningar från enskilda avlopp. Södertälje
kommun hade redan tidigare erhållit LOVA-bidrag 3 för att minska belastningen från
enskilda avlopp genom centraliserat omhändertagande av svartvatten med en ny
reningsanläggning. Första spadtaget till anläggningen togs i mars 2012 och kommunen
planerar att sprida avloppsslammet på omkringliggande åkermark för att på så sätt knyta
ihop kretsloppet kring fosfor. Södertälje hade härigenom både förutsättningarna och det
lokala engagemanget för att genomföra detta projekt i samarbete med IVL Svenska
Miljöinstitutet.
Arbetet med att åstadkomma förbättringar av status i havsmiljön i Östersjön och
Västerhavet bygger på åtgärder som beslutas med stöd i de nationella och regionala
miljömålen, EU kommissionens särskilda strategi för Östersjöregionen (KOM (2009) 248),
implementeringen av ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG) (implementerat
1

Woldegiorgis A., Green J., Remberger M., Kaj L., Brorström-Lunden E., Dye C., Schlabach M., (2007)
Results from the Swedish screening 2006, subreport 4; Pharmaceuticals. IVL B rapport B1751.
2
Ek M. Junestedt, C., Larsson C, Olshammar M., EricssonM. (2011)Teknikenkät – enskilda avlopp 2009.
SMED rapport nr 44.
3
LOVA = LOkalt VattenArbete
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genom havsmiljöförordningen) ramdirektivet för vatten (implementerat genom
Vattenförvaltningsförordningen), dotterdirektivet till ramdirektivet för vatten avseende
prioriterade ämnen (2008/105/EG), de åtaganden Sverige tagit på sig genom Baltic Sea
Action Plan (BSAP) samt Habitatdirektivet (92/43/EEG ). EU-direktiven, BSAP och
Östersjöstrategin har bland annat medfört ökat fokus på problemen med spridning av
läkemedelsrester och andra kemikalier till vatten och havsmiljön genom identifiering av
prioriterade ämnen. Ett förslag till nya prioriterade ämnen under dotterdirektivet
2008/105/EG har lagts fram år 2011. Förslaget inkluderar läkemedelssubstanserna
diklofenak, 17-alfa etinylestradiol, 17-beta estradiol och kemikalien PFOS som är utfasad i
Sverige, men som kan finnas i avloppsvatten på grund av att det är ett ämne som används
till exempel inom klädindustrin.

Spridning av läkemedel och hushållskemikalier via
reningsverk
Spridning av läkemedelsrester och andra kemikalier via avloppsvatten från reningsverk är
ett välkänt problem som bland annat studerats i ett flertal screening projekt (Fick m.fl.
2011 4, Wahlberg m.fl., 2010 5, Naturvårdsverket 2008 6, Alsberg m.fl. 7).
Läkemedelsubstanserna passerar till stor del igenom människokroppen utan nedbrytning
och återfinns i inkommande avloppvatten. Av de 101 läkemedel som ingick i screening
2010 där fyra stora svenska avloppsreningsverk ingick; Stadskvarn i Skövde,
Henriksdalverket i Stockholm, Kungsängsverket i Uppsala samt Öhn i Umeå (Fick m.fl.
2011), detekterades 92 i inkommande avloppsvatten i minst ett avloppsreningsverk (ARV),
i halter mellan några få ng/L upp till 540 µg/L, median koncentration var 53 ng/L.
Paracetamol uppmättes i högst halter, 540 µg/L. Av 101 läkemedel detekterades 85 i
utgående avloppsvatten i minst ett ARV, i halter mellan låga ng/L upp till 4 µg/L, mediankoncentration var 35 ng/L. Diklofenak uppmättes i högst halter (3.9 µg/L) i utgående
avloppsvatten. Bidragen av läkemedelsrester från utgående avloppsvatten orsakar också
förhöjda halter i vattenmiljön. Screeningresultaten (Fick m.fl. 2011) visade att fem av
läkemedlen (citalopram, flupentixol, irbesartan, buprenorphin, och meclozine) förekom i de
mest förorenade ytvattnen i halter som sannolikt orsakar en farmakologisk respons i fisk
som exponeras för detta vatten. Screeningen genomfördes samtidigt med denna studie och
visade att även i några ytvatten som utgjorde bakgrundssjöar utan utsläpp från reningsverk
och i uppströms vattendrag detekterades halter av läkemedel bl.a. den föreslagna
prioriterade substansen diklofenak som låg strax under de halter som orsakar farmakologisk

4

.Fick J., Lindberg R.H., Kaj L., Brorström-Lundén E. Results from the Swedish national screening
programme. Subreport 3. Pharmaceuticals. IVL report B 2014. 2011.
5
Wahlberg C., Björlenius B., Paxéus N., (2010), Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. SVAB
rapport
6
Naturvårdsverket (2008) Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra
farliga ämnen. Naturvårdsverkets rapport 5794.
7
Alsberg T., Adolfson-Erichi M., Lavén M., Yu Y. Förekomst av läkemedel och deras metaboliter, samt
östrogener, östrogenlika ämnen och triclosan i avloppsvatten som behandlats med moderna
reningstekniker. ITM rapport nr 9, 2009.
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respons i fisk. Slutsatsen blev därmed att även enskilda avlopp kan orsaka betydande
utsläpp av läkemedelsrester till ytvatten.
Kunskapen om transport igenom, fastläggning vid partiklar och nedbrytning i
konventionella reningsverk är relativt god för ett antal läkemedelsrester och andra
kemikalier relaterade till hushåll. Flera ämnen bryts ner (reduceras) effektivt av de
biologiska reningsstegen, men processen beror bland annat på slamhalt och uppehållstid.
Ett antal läkemedelsrester, bl.a. karbamazepin, och andra stabila kemikalier, som sukralos,
bryts dock inte ner i de biologiska reningsstegen utan återfinns ofta i utgående
avloppsvatten och följaktligen i förhöjda halter i recipienter som tar emot vatten från
avloppsreningsverk (Naturvårdsverket 2008). Screening 2010 (Fick m.fl. 2011) visade att tre
läkemedel (dipyradimole, paracetamol, och tetracyklin) av de 92 inkommande substanserna
reducerades >95%, fem läkemedel reducerades mellan 94-80%, arton läkemedel
reducerades mellan 79-50% i de fyra reningsverk som ingick i studien. Det innebär att 66
läkemedel reducerades mindre än 50 % i reningsverken. 17 läkemedel hade högre halter i
utgående än i inkommande avloppsvatten. Detta förklaras av att grundformen av
läkemedelsstrukturen analyserats i inkommande avloppsvatten. Läkemedlen har en annan
struktur, så kallade metaboliter, efter att de passerat genom människokroppen.
Avloppsreningsverkens processer återför läkemedlen till grundformen och det är alltså
denna form som detekteras i det utgående vattnet.
Minimerad spridning av läkemedelsrester och undersökning av effekten av spridningen
utvecklas inom flera projekt, bland annat inom det pågående forskningsprogrammet
MistraPharma 8. MistraPharma har fokus på processer i reningsverk och på studier av
påverkan på vattenlevande organismer.

Enskilda avlopp
I Sverige finns cirka 700 000 fastigheter med enskilda avlopp, varav cirka 75 % utgörs av
markbaserade anläggningar där det renade avloppsvattnet direkt eller via grundvattnet når
ytvattenrecipienter (Ek m.fl. 2011 9, Figur 1). Enskilda markbaserade avloppsanläggningar
har ursprungligen konstruerats för att förhindra odör, spridning av mikrobiella föroreningar
(patogener som e-coli m.fl.) och biologiska föroreningar i form av BOD (biological oxygen
demand) och COD (chemical oxygen demand) till vattenmiljön från fastigheter som på
grund av det geografiska läget inte kan anslutas till reningsverk. En ökad insikt har flyttat
fokus till problem med spridning av övergödande ämnen, speciellt fosfor. Behovet av att
hushålla med ändliga naturresurser har dessutom lett till ökade krav på effektiv rening av
näringsämnen i de enskilda avloppen.

8

MistraPharma- “Identification and reduction of environmental risks caused by the use of human
pharmaceuticals”. MISTRA finansierat forskningsprogram. www.mistrapharma.se
9
Ek M, Junestedt C., Larsson C., Olshammar M., Ericsson M.,(2011) Teknikenkät – enskilda avlopp
2009. SMED rapport nr 44.
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Figur 1. Fördelning av reningsteknik enskilda avlopp i Sverige (Ek m.fl. (2011)

Naturvårdsverkets gamla allmänna råd (ISBN 91-620-8147-0) beskriver utformning av
markbaserade avloppsanläggningar som infiltration och markbäddar (Figur 2 och Figur 3).
Avskiljningen av fosfor sker genom adsorption på aktiva grupper på markpartiklar i
infiltrationsanläggningar och markbäddar. På markpartiklarna utvecklas en biofilm med
markbakterier som bryter ner det biologiska materialet i avloppsvatten och fosfor omsätts i
biofilmen i ett kretslopp. Enskilda avloppsanläggningar kan bli mättade på fosfor eftersom
antalet aktiva platser för adsorption och storleken på biofilmen är begränsad. Den största
nedbrytningen av BOD/COD och fastläggning av fosfor sker strax under infiltrationsytan
och i den omättade zonen.
Infiltrationsanläggningar kan generellt sägas ha något högre reningseffektivitet än
markbäddar eftersom markbäddar har en begränsad mängd och en grövre fraktion av
markpartiklar samt beroende på att fortsatt nedbrytning och fastläggning sker i den
omättade grundvattenzonen för infiltrationsanläggningar. Markbäddar har ett definierat
utlopp från anläggningen där utgående vatten kan provtas, men eftersom de flesta
markbäddar inte är täta kan detta utlopp i många fall betraktas som ett bräddavlopp. För att
öka reningen av fosfor i en markbädd bör den ha tät botten och ett efterföljande
fosforfilter. Filtret, vanligen i något kalkmaterial, förbrukas och måste då bytas ut för att ge
full rening. Reningseffekten i en infiltrationsanläggning och markbädd är beroende av en
jämn användning för att biofilmen ska vara fullt aktiv. I en ny anläggning uppnås full
reningseffekt efter 1-1.5 månader. Vid ett längre uppehåll i användningen av en anläggning,
som i ett fritidshus, kan det ta upp till cirka en vecka att åter uppnå full reningseffekt.
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Figur 2. Konventionell infiltrationsanläggning där avloppsvattnet först passerar slamavskiljare och
spridningsbrunn. 1. Bottenlager med en plan yta, 2. Spridningslager med makadam eller singel, 3.
Spridningsledning, 4. Materialavskiljande lager t.ex. geotextil, 5. Återfyllnad, 6. Inspektionsrör. Källa:
Naturvårdsverket 2006, faktablad 4 Infiltrationsanläggningar publikation 620-9575-7.

Enskilda avlopp har generellt lång uppehållstid för avloppsvatten i förhållande till
reningsverk. Henriksdals reningsverk har en total uppehållstid på 25 timmar om
sedimentering inkluderas (HRT), Bromma nära 5 timmar, Käppala 40 timmar,
Himmerfjärdsverket cirka 4 timmar enligt uppgifter från miljörapporter 2010. I Henriksdal
är upphållstid i aeroba steget 9 timmar. De äldre allmänna råden från Naturvårdsverket
rekommenderade att en markbädd bör belastas med högst 60 l/m2*dygn, och sandlagret
ska vara minst 80 cm, vilket ger en teoretisk uppehållstid på ca 10 dygn.
Enskilda avlopp har även en stor reaktiv yta i relation till vattenmängden och skulle därmed
kunna erbjuda hög effektivitet på nedbrytningen av läkemedelsrester och andra kemikalier.
Nackdelar med enskilda avlopp i form av infiltration eller markbädd, är dock att
syresättningen inte kan förväntas vara lika effektiv och att näringstillgången inte är lika hög
som i reningsverkens biologiska steg dessutom kan belastningen vara väldigt varierande och
temperaturen lägre. Nackdelarna kan därigenom medföra begränsande förutsättningar för
nedbrytningen av läkemedel och andra kemikalier.
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Figur 3. Princip för markbädd. Markbädden är uppbyggd i flera lager, 1. Tät bottenyta, 2. Dräneringslager, 3.
Dräneringsledning, 4, luftningsrör, 5 och 6. Inspektionsbrunn och utloppsledning, 7 och 12 materialavskiljare,
8. Markbäddsand, 9 övergångslager, 10. Spridningslagret, 11. Spridningsrör, 13. Återfyllnad. Källa:
Naturvårdsverket 2006, faktablad 5 Markbädd, publikation 620-9168-9.

Den stora förekomsten av enskilda avlopp utan effektiv rening av kväve och fosfor utgör
ett betydande problem med tillförsel av övergödande ämnen till inlandsrecipienter och till
Östersjön. I flera screeningprojekt har läkemedelsrester detekterats i bakgrundssjöar
(Naturvårdsverket 2008, Fick m.fl. 2011) vilket tyder på att enskilda avlopp är en källa till
läkemedelsrester i recipienter. Ett flertal kommuner, bland annat Södertälje kommun,
arbetar med att omhänderta svartvatten från enskilda avlopp med sluten tank centralt för
att minska övergödningen. Uppsamling ger också en möjlighet att återföra näring till
jordbruksmark. Det pågår en bred diskussion om behovet att öka användning av slam och
urin från avloppsreningsanläggningar för att ersätta tillförseln av fosfor från handelsgödsel,
eftersom fosfor är en sinande naturresurs. Efterfrågan på mineralgödsel i världen förutspås
öka med 2.5-3% per år kommande 5 år (United States Geological Survey, USGS, statistik
2011). Om den ökningstakten fortsätter kommer världens resurser av brytbart fosfor räcka
cirka 125 år. Den ökade efterfrågan drivs till största delen av den globalt ökande
populationen, som kräver att matproduktionen blir dubbelt så stor till 2050, enligt FAO
(Food and Agricultural Organization of the United Nations). REVAQ certifieringen i
Sverige har tagits fram som ett led i arbetet för att garantera näringshalt och minimerad
spridning av miljögifter via slamspridning på åkermark. Läkemedelsrester och andra
kemikalier hanteras dock fortsatt genom ”uppströmsarbete”. Det är en långsiktig, ständigt
pågående process med utfasning av ämnen som kan återfinnas i renat avloppsvatten och
slam.
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Syfte
Avskiljningen av läkemedelsrester i markbaserade enskilda avlopp har inte studerats tidigare
i Sverige och mängden läkemedelsrester som riskerar spridas via enskilda avlopp i Sverige
har inte heller beräknats tidigare. Syftet med detta projekt har varit att:
-

undersöka om halter av läkemedel och andra kemikalier från enskilda avlopp är
detekterbara i en recipient med känd påverkan,
kvantifiera spridning av ett antal substanser av läkemedel från enskilda avlopp,
undersöka reningseffektivitet i enskilda avlopp avseende läkemedel och andra
kemikalier

Metodik
Projektet genomfördes i tre deluppgifter.
•

Uppgift 1 omfattade provtagning och analys i en recipient i Södertälje kommun där
enskilda avlopp är de enda kända stora antropogena bidragen.

•

Uppgift 2 omfattade beräkning av mängder av ett antal substanser läkemedel som
kan spridas via enskilda avlopp på nationell nivå.

•

Uppgift 3 omfattade test av reningseffektivitet av ett antal substanser av läkemedel
och andra kemikalier i en vanlig typ av enskild avloppsanläggning.

Projektet fokuserade inledningsvis på ett antal läkemedel och andra kemikalier som valdes
ut baserat på att de identifierats med hushållsavlopp som en huvudsaklig källa och att de
har en bred användning samt baserat på ytterligare kriterier enligt Tabell 1 nedan. Urvalet
av läkemedel utökades dels som en anpassning till de preparat som användes av brukarna
till undersökt markbädd och dels som anpassning till noterad förekomst i undersökt
område. Dessutom utökades läkemedelsurvalet på grund av ytterligare möjlighet till analys,
då en av de undersökta markbäddarna spikades med (tillsattes manuellt) substanser i
inkommande vatten. Struktur av undersökta läkemedelsubstanser beskrivs i Figur 4 och
deras kemiska egenskaper i Tabell 2.
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Tabell 1. Urval av läkemedelsubstanser och andra kemikalier i fokus inledningsvis i projektet.

Läkemedel
Metoprolol

Användningsområde
Betablockerare

Karbamazepin

Epilepsi, lugnande

Oxazepam

Lugnande

Etinylestradiol
Estradiol
Ibuprofen

Hormonpreparat
Hormonpreparat
Inflammationshämmande,
febernedsättande
Inflammationshämmande,
febernedsättande
Användningsområde
Både läkemedel och
uppiggande ämne i framförallt
kaffe.
Tensider i tvättmedel och
hygienprodukter som schampo
Impregneringsmedel
på till exempel textilier och
papper, golvpolish och
brandsläckningsskum.

Diklofenak
Kemikalie
Caffein

EDTA
(etylendiamintetraättiksyra)
Perfluorerade ämnen PFOS,
PFOA

10

Kriterier för urval 10, 11
Mycket bred användning.
Förekommer i förhöjda halter i
utgående avloppsvatten och har
återfunnits i recipienter.
Mycket bred användning.
Förekommer i förhöjda halter i
utgående avloppsvatten och har
återfunnits i förhöjda halter i
recipienter. Dålig nedbrytning i
reningsverk.
Mycket bred användning.
Förekommer i förhöjda halter i
utgående avloppsvatten och har
återfunnits i förhöjda halter i
recipienter
Kommande prioriterat ämne
Kommande prioriterat ämne
Mycket bred användning. Bryts
delvis ner i reningsverk.
Kommande prioriterat ämne. Bryts
delvis ner i reningsverk.
Kriterier för urval 13, 14, 12
Förekommer ofta i mycket förhöjda
halter i avloppsvatten.
Vanligt förekommande i
hushållsavlopp
Förekommer i förhöjda halter i
utgående avloppsvatten från
reningsverk. PBT ämne. Kommande
prioriterade ämnen.

Kriterier avseende förekomst och nedbrytning i avloppsvatten refererar till Naturvårdsverket rapport
5792, 2008.
11
Ingår i förslag till nya prioriterade ämnen att inkluderas i dotterdirektivet, 2008/105/EG, till EU:s
ramdirektiv för vatten.
12
PBT = persistent, bioackumulerande, toxisk.
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Samtliga läkemedelsubstanser som analyserats i denna rapport. Funktion i kroppen (Mode
of aktion), fördelningskonstanten (Log KOW), syra-bas konstanten samt vattenlösligheten
för läkemedel bestämda inom studien.

Substans

Funktion i kroppen Log KOW

Atenolol
Bisoprolol
Caffein
Karbamazepin
Ciprofloxacin
Diklofenak
Estradiol
Ethinylestradiol
Finasteride
Furosemide
Hydrochlortiazide
Ibuprofen
Ketoprofen
Metoprolol
Naproxen
Oxazepam
Paracetamol
Progesteron
Ramipril
Ranitidine
Simvastatin
Terbutaline
Trimetoprim
Warfarin

Blodtryckssänkande
Blodtryckssänkande
Uppiggande
Lugnande
Antibiotika
Inflammationshämmande
Könshormon
Könshormon
Krymper prostata
Vätskedrivande
Blodtryckssänkande
Inflammationshämmande
Inflammationshämmande
Blodtryckssänkande
Inflammationshämmande
Lugnande
Inflammationshämmande
Könshormon
Blodtryckssänkande
Medel mot magsår
Blodfettsänkande
Astma medicin
Antibiotika
Blodförtunnande

0.10
2.20
-0.13
2.67
0.28
4.06
2.50
4.52
3.00
3.00
-0.07
3.72
2.81
1.79
3.00
2.31
0.34
4.04
1.40
1.23
4.70
0.48
0.90
2.70

Syra-bas konstant
pKa/pKb
9.16
9.57
0.73
13.94
6.09
4.18
10.27
10.24
3.04
8.95
4.41
4.23
9.17
4.84
10.94
1.72
3.17
8.40
13.49
9.11
7.16
4.50

Vattenlöslighet
g/L
3.5
0.071
3.7
0.078
1.35
0.033
0.003
0.002
0.002
0.073
0.42
0.072
0.22
0.96
0.044
0.049
10
0.0066
0.039
0.53
0.0063
25
0.4
16

De kemiska egenskaperna som presenteras i Tabell 2 visar att läkemedel är en heterogen
grupp av ämnen med stora skillnader i fysikaliska och kemiska egenskaper. Oktanol/vatten
fördelningskonstanten (Log KOW) är ett mått på ämnets hydrofobicitet, d.v.s. förmågan att
fördela/lösa sig i fett. Ämnen med ett Log KOW större än 3 är relativt opolära ämnen som
har en förmåga att fördela sig till feta matriser så som organiskt kol i naturen. Fördelningen
till organiskt kol gör att dessa ämnen avskiljs i reningsverket i större utsträckning än mer
polära ämnen med ett Log KOW mindre än 3 då de föredrar matriser rika på organiskt kol
som slam och suspenderade partiklar i vattenfasen. Opolära ämnen bör avskiljas i stor
utsträckning i enskilda avlopp till skillnad från mer polära ämnen p.g.a. fastläggning till
organiskt kol i marken. Om opolära ämnen når naturen återfinns de ofta i matriser rika på
organiskt kol, som sediment, samt i biota då ämnen med Log KOW större än 3 har förmågan
att bioackumulera.
Ämnen som innehåller karboxylgrupper, som inflammationshämmande mediciner (Figur
4), brukar benämnas syror, vilket medför att de i stor utsträckning är negativt laddade vid
naturliga pH värden. Den negativa laddningen gör att de föredrar vattenfasen framför
matriser rika på organiskt kol, vilket ger en låg avskiljning av dessa ämnen i
reningsverksanläggningar. Om ämnen med negativ laddning når naturen återfinns de oftast
i vattenfasen. Ämnen som innehåller en primär eller sekundär aminogrupp (Figur 4) brukar
benämnas baser och har oftast en syra-bas konstant (pKa/pKb) runt 7, vilket medför att de
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i stor utsträckning är positivt laddade vid naturliga pH värden. Den positiva laddningen gör
att de i likhet med syror föredrar vattenfasen framför matriser rika på organiskt kol. Men
tillskillnad från syror kan avskiljningen av dessa ämnen i reningsverksanläggningar vara
relativt hög då den positiva laddningen gör att dessa ämnen binder till suspenderade
partiklar och humusämnen rika på negativa laddningar i vattenfasen. Om ämnen med
positiv laddning når naturen återfinns de oftast i sedimenten då de binder till suspenderade
partiklar med negativt laddade ytor i vattenfasen som sedimenterar över tid.

Provtagning och analys i en recipient
Områdesbeskrivning och provtagning
Lillsjön i Södertälje kommun är välkänd med extrema eutrofieringsproblem (Södertälje
kommun 2004 13). Sjön ligger i Åbyåns avrinningsområde och rinner via Kyrksjön ut i
Stavbofjärden i Östersjön (koordinater X-654408, Y-159943). Mellan 1995 och 1998 har de
högsta halterna av fosfor i Södertälje uppmätts i Åbyåns mynning. Lillsjön är en liten
lerslättsjö (area 0,349 km2) med ett max djup av 2,9 m. Sjön kan antas vara homogen utan
delbassänger och utan skiktning. Nära 75 % av sjöns belastning av fosfor har beräknats
komma från enskilda avlopp (Länsstyrelserna 2008 14). Totalt finns 120 fastigheter med
enskilda avlopp i tillrinningsområden till Lillsjön varav 37 % är infiltrationsanläggningar
och 41 % är markbäddar (Figur 5). 4 anläggningar är sluten tank och 9 är torrtoaletter och
förbränningstoaletter samt latrinkompostering. 10 anläggningar är okända. Avrinningen
från område B i figuren har lagts om genom kulvert med avrinning till Kyrksjön.

13

Södertäljekommun Miljökontoret 2004. Sjöar och Vattendrag i Södertälje. Rapport Juli 2004.
Länsstyrelserna (2008). Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE BASIN
modellen testad på Åbyån i Södertälje. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapportnummer 2008:20
ISBN 978-91-7281-317-5
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Figur 5. Avrinningsområden till Lillsjön (sjön vid bokstav A) och antal fastigheter med
enskilda avlopp. Lillsjön ligger söder om Hölö och rinner via Kyrksjön ut i Åbyån med
utlopp i Stavbofjärden, Östersjön. Område B rinner inte till Lillsjön sedan en omläggning
skett av kulvertarna utan rinner till Kyrksjön.

I Lillsjöns avrinningsområde finns tre objekt med förorenad mark enligt MIFO (Figur 6).
Två är marmorbrott som varit aktiva tidigare och ett objekt är en bussdemonteringsanläggning. Bussdemonteringsanläggningen har omhändertagande av
spillvatten och inga av objekten bör därför bidra till de substanser som denna rapport
berör. Berggrunden runt Lillsjön är kalkrik (se tidigare marmorbrytning, Figur 7), och sjön
har därför högt pH värde och hög alkalinitet. Sjön är dessutom rik på minerogena partiklar
på grund av kvarvarande slagghögar från kalkbrytningen invid sjön. På vardera sidan om
Lillsjön passerar riksväg E4 och järnväg och det är inte klarlagt om dagvatten leds ner till
Lillsjön. Små bidrag av PFOS från hydrauloljor skulle kunna komma från väg och järnväg,
men risken bedöms som mycket liten. I Lillsjöns avrinningsområde är markanvändningen
närmast sjön dominerad av jordbruksmark och betesmark samt enskilda bostadytor.
Spridning av avloppsslam på åkermark har skett i området, men upphörde under 1980talet. Hela Åbyåns avrinningsområde domineras av skog cirka 48 %, cirka 20 % utgörs av
odlad åkermark, cirka 10 % öppen mark och cirka 10 % vatten (sjöar) (Länsstyrelsen
2008 15). Bebyggelse och övriga hårdgjorda ytor utgör cirka 2 % av arealen.

15

Länsstyrelserna (2008). Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE BASIN
modellen testad på Åbyån i Södertälje. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapportnummer 2008:20
ISBN 978-91-7281-317-5
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Figur 6. MIFO objekt vid Lillsjön. 28: Deponi Vrå marmorbrott område 1 Vrå 1:1, 53: Deponi Vrå
marmorbrott område 2 Edeby 1:39, 109: AB Demonteringar Edeby 1:23

Figur 7. Edeby marmorbrott, historiskt foto. Källa: Kajsa-Lotta Rydemark, Lida gård Hölö

Provtagning genomfördes vid två tillfällen, augusti 2011 under en period då det var mycket
torrt, och efter en kraftig regnperiod i september 2011. Prov togs av vatten i Lillsjön och
huvudsakliga tillflöden till Lillsjön vid båda tillfällen. Fisk och sedimentprover togs vid ett
tillfälle i början av september innan regnperioden. Eftersom det var mycket torrt vid
provtagning i augusti var flera tillflöden torrlagda och inget vatten kunde provtas där. Fisk
provtogs genom ett så kallat översiktsfiske med nät (se fiskeprotokoll appendix 1).
Sedimentproppar togs vid fyra platser. Prov som tagits redovisas i Tabell 3.
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Figur 8. Karta över provtagningsplatser av vatten i området kring och i Lillsjön.
Tabell 3. Provtagning i Lillsjön samt tillflöden.

Provtagningstillfälle
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
September
September
September
September
September
September
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti

Beteckning
Sjö 1
Sjö 2
Sjö 3
Sjö 4
Dike 5
Dike 6
Dike 7
Dike 8
Dike 9
Dike 10
Utlopp
Sjö september

Plats
Utloppet Väsbytorp SO
Utanför Dikesmynning NO
Utanför Dikesmynning N
Utanför Dikesmynning SV
Dike SV vid vägtrumma
Dike N vid vägtrumma
Dike NO vid vägtrumma
Dike V vid vägtrumma
Dike SV uppströms brunn
Dike SV nedströms brunn
Hölö k:a
Utanför kamping O

Matris
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten
Vatten

Sediment 1

Lillsjön

Sediment

Sediment 2

Lillsjön

Sediment

Lill GE 1+2

Lillsjön

Lill Gös
Lill Abborre 2
Lill Abborre 1
Lill Brax

Lillsjön
Lillsjön
Lillsjön
Lillsjön

18

Gers
Gös
Abborre
Abborre
Braxen
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Mängder av läkemedel som kan spridas via enskilda
avlopp.
Antalet försålda dagliga dygnsdoser av ett urval läkemedel år 2010 fördelat per län och per
de 20 största kommunerna (av antal invånare) erhölls genom beställning från Apotekets
service AB. Antal definierade dygnsdoser (DDD) beräknas utifrån den faktiska expedierade
mängden läkemedel och den definierade dygnsdosen som är en teknisk jämförelseenhet
(d.v.s. inte en doseringsrekommendation) fastställd av WHO Collaborating Center for
Drug statistics Methodology (www.whocc.no). Vissa läkemedel saknar DDD i WHO:s
förteckning t ex för cytostatika, salvor och krämer. För ATC-grupper som utgör
kombinationer finns riktlinjer för att fastställa DDD för enskilda produkter. ATC-kod är en
beteckning som ges till läkemedelsprodukter utifrån vilket organsystem de huvudsakligen är
avsedda att behandla, de huvudsakliga farmakologiska principerna, den terapeutiska
användningen av produkten samt den kemiska strukturen. En läkemedelsubstans återfinns
ofta med flera ATC-koder. Vissa läkemedelsubstanser finns DDD definierat för en/flera
ATC-koder, men saknar DDD för andra ATC-koder, t.ex. Diklofenak.
Rapporten beskriver beräknade mängder baserat på antalet försålda DDD inom ett urval av
läkemedelsgrupper direkt till privatpersoner under perioden 2010 (appendix 2). Urvalet har
gjorts baserat på störst användning, högst halter i inkommande avloppsvatten till
reningsverken, att de är ämnen som detekteras frekvent i recipienter eller att de är
intressanta ur perspektivet risk för påverkan i mark eller vattenrecipienter (t.ex. antibiotika).
Rapporten omfattar både apotekens försäljning av läkemedel mot recept, samt försäljning i
dagligvaruhandeln i enlighet med lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel.
Läkemedel sålda till sjukhus eller andra vårdinrättningar ingår inte. Uppgifterna redovisas
nedbrutet per län. Därutöver särredovisas större kommuner (de som har större invånarantal
än det minsta länet). Mindre kommuner, eller läkemedel som sålts i mindre kvantitet
(mindre än 1000 DDD i ett enskilt område, undantaget läkemedel för tillfälligt bruk),
redovisas inte. Geografisk fördelning avgörs av patientens folkbokföringsort (recept) eller
försäljningsställets fysiska lokalisation (övrig försäljning). För jämförelse med mängder som
sprids via reningsverk har DDD omvandlats till mg av IVL Svenska Miljöinstitutet baserat
på WHO definitioner för de substanser där den informationen finns. För vissa substanser
är DDD inte så lätt att uttrycka i mg, t.ex. hormon preparat i preventivmedel, på grund av
att antal mg per dygnsdos ska variera i stor utsträckning. Enbart de substanser där en
mängd per DDD fanns definierad av WHO har inkluderats i beräkningarna av kg i denna
rapport.
Nationell statistik av antalet enskilda avlopp, personekvivalenter anslutna, reningsteknik i
enskilda avlopp har sammanställts på uppdrag av Naturvårdsverket för internationell
rapportering och uppföljning av miljömålet ingen övergödning (Ek m.fl. 2011). Ek m.fl. har
redovisat statistik av enskilda avlopp fördelat på reningstekniker per kommun år 2009 och
har beskrivit reningseffektivitet och spridning av föroreningar till vattenmiljön med
avseende på övergödande ämnen kväve och fosfor. Antal fastigheter med enskilda avlopp
och antal personekvivalenter med enskilt avlopp baseras på fastighetsregistret och
personregistret år 2009. Fördelningen per reningsteknik har sammanställt genom
enkätundersökningar till kommunerna.
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Samma underlagsdata och databas som Ek m.fl. (2011) har använts för beräkningar av
spridning av läkemedelssubstanser via enskilda avlopp i denna rapport med antagandet om
att fördelningen mellan personekvivalenter med enskilt avlopp respektive anslutna till
reningsverk år 2009 även kunde representera fördelning år 2010. Antalet dygnsdoser per
län år 2010 fördelades ut på det totala antalet personekvivalenter i länet och enbart
personekvivalenter med enskilda avlopp beräknades vidare. Det gav totalt antal DDD som
passerar via enskilda avlopp år 2010. Enskilda avlopp med reningstekniker sluten tank
drogs bort eftersom dessa renas vidare i reningsverk. Reningseffektivitet i enskilda avlopp
är väldigt osäker på grund av de fåtal studier som genomförts hittills. Beräkningarna i
denna studie ses som ett scenario med antagande om reningseffektivitet för enskilda
läkemedelsubstanser (Tabell 4) där infiltrationsanläggning och markbäddar antogs vara lika
effektiva som de sämsta resultaten per substans uppmätt i markbäddar i denna rapport.
Minireningsverk antogs ha samma rening som infiltration och markbäddar eftersom
minireningsverk ofta följs av en infiltration, men det kan vara något högt räknat.
Trekammarbrunn och stenkista antogs ha ingen reningseffektivitet alls, vilket kan vara lågt
räknat beroende på om de infiltrerar mark ovan grundvattenytan, men troligen inte lågt
räknat om utloppet ligger mycket nära grundvattenyta. Eftersom enbart ett urval av
läkemedelsubstanser har studerats med avseende på reningseffektivitet i markbäddar i
denna studie, så har enbart de substanserna inkluderats i beräkningen av spridning i antal
kg och som även har en definierad mängd per DDD (kg/DDD).
Tabell 4. Reningstekniker enskilda avlopp och antagen reningseffektivitet per reningsteknik.

Reningsteknik enskilda
avlopp

Antal i
Sverige med
WC avlopp 16

Reningseffektivitet antagande

Sluten tank

143 809

100 % rening, går till ARV

Enbart slamavskiljare

133 051

0 % rening

Infiltration + markbädd

278 802 +
114 444

% rening enligt sämst resultat per
substans uppmätt i markbäddar i denna
rapport

Minireningsverk

13 660

% rening enligt infiltration +
markbäddar

16

Ek M, Junestedt C., Larsson C., Olshammar M., Ericsson M.,(2011) Teknikenkät – enskilda avlopp
2009. SMED rapport nr 44
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Test av reningseffektivitet i markbäddar
Markbädd i Kumla, Södertälje kommun
Den undersökta markbädden anlades 2008 och är av typen markbädd med Rona/Wavin
biomoduler samt efterföljande fosforfälla FANN FTM 904 (Figur 9). Mätningar av pH
visade dock på i stort sett samma pH i ingående som utgående vatten varför fosforfällans
reningseffekt bedömdes som ringa. Enligt fastighetsägaren hade filtermaterialet aldrig bytts.

Figur 9. Wavin/Rona BDT + KL, kompakt med biomodul

Då läkemedelsanvändningen i hushållet kopplat till markbädden Kumla var okänd spikades
den med (tillsattes) en läkemedelsmix innehållande 14 läkemedel med olika kemiska och
fysikaliska egenskaper (Tabell 5). Spikningen genomfördes med hjälp av fastighetsägaren, i
samarbete med Södertälje kommun och i samråd med Havs- och Vattenmyndigheten. I ett
försök att bestämma flödet genom infiltrationsbädden spikades anläggningen även med
kaliumbromid. Spikningslösningarna tillsattes markbädden en gång om dagen via toaletten i
sammantaget åtta dagar i sträck. Mängden av respektive läkemedel som tillfördes
anläggningen varje dag varierade från 300 till 622 µg/dag (Tabell 5). Mängden
kaliumbromid som tillfördes anläggningen var 400 mg/dag. Valet av mängderna av
läkemedel samt kaliumbromid som markbädden spikades med baserades på att hushållet
som var kopplad till avloppet bestod av två personer som i genomsnitt förbrukar c:a 200
liter vatten/person/dag (grov avrundning av 170 L/p/d enligt Jönsson et al 2005 17), det vill
säga totalt c:a 400 liter vatten/dag, vilket skulle ge en teoretisk utspädningsfaktor på cirka
400 gånger.

17

Jönsson, H., Baky, A., Jeppsson, U., Hellström, D and Kärrman, E.: ”Composition of urine,
faeces, greywater and biowaste - for utilisation in the URWARE model , Urban Water
rapport 2005:6.
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Tabell 5. Mängd av de valda läkemedlen som tillsattes

Substans

Mode of action

Naproxen
Terbutaline
Paracetamol
Trimetoprim
Ranitidine
Atenolol
Ciprofloxacin
Warfarin
Metoprolol
Ibuprofen
Finasteride
Carbamazepine
Diklofenak
Ketoprofen

Inflammationshämmande

Spikningsmängd
(µg/dag)

333
389
444
456
622
433
311
389
300
300
411
400
378
300

Astma medicin
Inflammationshämmande
Antibiotika
Medel mot magsår
Blodtryckssänkande
Antibiotika
Blodförtunnande
Blodtryckssänkande
Inflammationshämmande
Krymper prostata
Lugnande
Inflammationshämmande
Inflammationshämmande

Fem dagar efter att spikningen av anläggningen på börjats startade en åtta dagar lång
insamling av inkommande och utgående vatten till markbädden. Proverna samlades in i
metanoldiskade polyetenflaskor som frystes in på plats direkt efter provtagningen för att
förhindra biologisk nedbryning av läkemedel. Sammanlagt togs 2 gånger 200 ml vattenprov
från inkommande vatten per dag samt 2 gånger 200 ml vattenprov från utgående vatten per
dag i åtta dagar. Utöver dessa prover togs även 1 liter prov på inkommande vatten samt 1
liter prov på utgående vatten från markbädden innan spikningen av anläggningen påbörjats
för att bestämma den ursprungliga läkemedelanvändningen i hushållet. Vattenproverna
användes för att bestämma mängden läkemedel, bromid, TOC (Total Organic Carbon),
fosfor, kväve samt pH i inkommande och utgående vatten.
Markbädd utanför Lidköping
Läkemedelsanvändningen i hushållet kopplat till den undersökta markbädden var känd och
bestod av fem stycken ämnen (Tabell 6).
Tabell 6. Dygnsdos för de läkemedel som används

Substans

Mode of action

Dygnsdos

Bisoprolol
Warfarin
Furosemid
Ramipril
Finasteride

Blodtryckssänkande
Blodförtunnande

10
2.5
20
10
5

Urindrivande
Blodtryckssänkande
Krymper prostata

(mg/dag)
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Markbädden anlagd sommaren 2010 är av fabrikat och utformning enligt Figur 10 nedan.
Kassetterna tillverkade i EPS ersätter spridningslager av makadam och ger en kompakt
bädd med god luftning och stor yta för biofilmpåväxt.

Figur 10. PipeLife Septic Compact II markbädd

Under sju dagar togs 2 gånger 200 ml vattenprov från inkommande vatten till markbädden
per dag samt 2 gånger 200 ml vattenprov från utgående vatten från markbädden per dag.
Proverna samlades in i metanoldiskade polyetenflaskor som frystes in på plats direkt efter
provtagningen för att förhindra biologisk nedbryning av läkemedel. Efter att provtagningen
upphört tinades vattenproverna upp för att polas ihop. De polade inkommande
vattenproverna representerar ett medel på veckans läkemedelsbelastning, de polade
utgående vattenproverna ger ett mått på markbäddens förmåga att reducera läkemedel.
Utöver bestämningen av mängden och halten läkemedel i de polade vattenproverna
skickades delar av proverna på analys av BOD (Biochemical Oxygen Demand), klorid och
total fosfor. Syftet med dessa analyser var att undersöka bäddens allmänna prestanda,
eventuell förekomst av klorid analyserades för att säkerställa att utgående vatten inte var
påverkat av grundvatten.
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Analysmetodik
Läkemedel
Provupparbetning
Sediment
Ett gram frystorkad sediment spikades med deuterium märkt Carbamazepine-d7 samt
deuterium märkt Ibuprofen-d3 och extraherades med Aceton: 96 % -ig Ättiksyra (20:1) två
gånger. Det sammanslagna extraktet centrifugerades och supernatanten indunstades till
torrhet under kvävgas vid 40°C. Provet återlöstes i Metanol: Vatten (1:1).
Det återlösta provet renades på fastfaskolonn uppbyggd av två absorptionsfaser. Den
nedersta fasen bestod av en svag anjonbytare (500 mg PSA, Isolute) och den övre fasen
bestod av ett polärt resin (200 mg Oasis HLB, Waters). Kolonnen konditionerades med
Metanol följt av Metanol: vatten (1:1). Därefter applicerades provet på fastfaskolonnen och
analyterna eluerades ut med hjälp av Aceton följt av 100 mM Ammoniumacetat i Metanol:
vatten (9:1) och 100 mM Ättiksyra i Metanol: Vatten (9:1). Eluatet indunstades till torrhet
under kvävgas vid 40°C. Provet återlöstes i Metanol: Vatten (1:1) och centrifugerades innan
det överfördes till vial.
Sjövatten och dikesvatten
En halv liter vatten spikades med deuterium märkt Carbamazepine-d7 samt deuterium
märkt Ibuprofen-d3 och filtrerades genom Glas Microfiber filter (GF/C, 0.45 µm). Filtren
extraherades med Metanol. Filtratet återfördes till vatten provet innan upprening på
fastfaskolonn (200 mg Oasis HLB, Waters). Fastfaskolonnen konditionerades med Metanol
följt av MQ-vatten. Därefter applicerades provet på kolonnen med ett flöde på två droppar
per minut. Analyterna eluerades från kolonnen med hjälp av Metanol följt av Aceton.
Eluatet indunstades till torrhet under kvävgas vid 40°C. Provet återlöstes i Metanol: Vatten
(1:1) och centrifugerades innan det överfördes till vial.
Ingående och utgående vatten från infiltrationsanläggning
Tvåhundra milliliter vatten spikades med deuterium märkt Carbamazepine-d7 samt
deuterium märkt Ibuprofen-d3 och filtrerades genom Glas Microfiber filter (GF/C,
0.45µm). Filtren extraherades med Metanol. Filtratet återfördes till vatten provet innan
upprening på fastfaskolonn (200mg Oasis HLB, Waters). Fastfaskolonnen konditionerades
med Metanol följt av MQ-vatten. Därefter applicerades provet på kolonnen med ett flöde
på två droppar per minut. Analyterna eluerades från kolonnen med hjälp av Metanol följt
av Aceton. Eluatet indunstades till torrhet under kvävgas vid 40°C. Provet återlöstes i
Metanol: Vatten (1:1) och centrifugerades innan det överfördes till vial.
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Instrumentering
Slutbestämningen av mängden läkemedel i proven utfördes på en binary liquid
chromatography (UFLC) system med auto injektion (Shimadzu, Japan). Den
kromatografiska separationen genofördes på en C18 reversed phased kolonn (dimension 50
x 3 mm, 2.5 µm partikelstorlek) (X Bridge, Waters) vid en temperatur på 35°C och ett flöde
på 0.3 ml/minut. Mobilfasen bestod av 10 mM Ättiksyra i vatten (A) samt Metanol (B).
UFLC-systemet var kopplat till en API 4000 trippel quadrupole (MS/MS) (Applied
Biosystems) med en electrospray ionization interface (ESI) som kördes i positiv samt
negativ mode.
EDTA
Upparbetning av vattenprover
50 ml vattenprov filtrerades på brända GF/C-filter och spikades med surrogatstandard
(PDTA). Koncentreringen (extraktionen) av proverna utfördes med hjälp av en
fastfaskolonn (SPE) kopplat till en vakuum kammare. Efter att provet passerat genom
fastfaskolonnen tvättades kolonnen med HCl (0.01 M) och torkades i ungefär 15 minuter
under fullt vakuum. Fastfaskolonnen eluerades med ett organiskt lösningsmedel och
extraktet indunstades till torrhet med hjälp av kvävgas (N2).
Derivatisering
Syrorna i extraktet förestrades till motsvarande propylestrar med hjälp av propanol/HCl
vid 90°C i 1 timme. Reaktionen avbröts genom att tillsätta karbonat buffert. Propyletser
derivaten extraherades med hexan som därefter torkades med natrium sulfat och
koncentrerades med hjälp av kvävgas (N2). Volymetrisk standard (Trifluralin) tillfördes
proverna innan slutbestämning på gaskromatograf.
Instrumentering
Analysen utfördes på ett HP 5890 Series II GC-NPD system med en on-column injektor
och en HP 7376 auto sampler, alla från Hewlett-Packard. Kolonnen bestod av två delar: (a)
en metyl deaktiverad megabore förkolonn (0.53 μm, 10-15 cm) nödvändig för auto oncolumn injektorn, (b) en analytisk fused silica kapillär kolonn (15 m) med en ID på 0.25
mm och en filmtjocklek på 0.25 μm (RTX-5 MS; Restek). Efter 50 till 100 injektioner, eller
när tailing av den kromatografiska toppen uppstod, ersattes förkolonnen. Följande
temperaturprogram användes: 1 minut isotermiskt vid 100°C följt av en temperaturstegring
på 25°C/minut till 200°C och därefter 10°C/minut till 300°C. Temperaturen bibehölls
sedan vid 300°C i 20 minuter. Detektorsignalen från gaskromatografen samlades in och
behandlades i det kromatografiska dataprogramet TurbochromTM. Föreningarna
identifierades samt kvantifierades genom att jämföra deras retentionstider samt peak area
med autentiska referensstandarder. Återvinningen av analyten uppskattades genom att
relatera den till den tillsatta surrogatstandarden.
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PFAS
Extraktion Vatten
Vattenproverna filtrerades (vid behov) genom ett glasfiberfilter (GF/C, diameter 47 mm,
Whatman) och internstandard (13C-märkt PFOS och PFOA) tillsattes. För extraktion
användes ”solid phase extraction” (SPE-kolonner, 150 mg Oasis WAX). Kolonnerna
tvättades med 4 ml 0,1 % ammonium/metanol-lösning, 4 ml metanol och konditionerades
med 4 ml Milli-Q vatten. Vattenproverna extraherades genom kolonnerna och kolonnerna
tvättades med 4 ml 25 mM acetatbuffert och analyterna eluerades ut med 4 ml metanol och
4 ml och 4 ml 0,1 % ammonium/metanol-lösning.
Instrumentering PFAS
Proverna analyserades med “high performance liquid chromatography” (HPLC) kopplat till
en API 4000 triple quadrupole masspektrometer. Den analytiska kolonnen var en C8 50
mm x 3 mm, partikelstorlek 5 μm. Kolonntemperaturen var 40 ºC. Före injektorn sattes in
en förkolonn en (C8 50 mm x 2.1 mm, partikelstorlek 5 μm) för att förskjuta den
kontaminering som härrör från instrumentet. Mobilfas A var 2 mM ammoniumacetat i
vatten och mobilfas B 2 mM ammoniumacetat i metanol. Hastigheten på mobilfasen var
0.4 ml/min med följande elueringsprogram: 0,01-0,5 min isokratiskt 40 % B, 0.5-5 min
linjär ökning till 95 % B, 5-10 min isokratiskt 95 % B, 10-11 min linjär minskning till 40 %
B, 11-19 min jämviktning 40 % B.
För analys injicerades 10 µl provextrakt. ESI för negativa joner och “multiple reaction
monitoring” (MRM) användes. Identifiering gjordes via retentionstid och masstal och för
kvantifiering användes autentiska referensföreningar.
Limit of detektion (LOD) beräknas som 3 gånger standardavvikelsen av detekterade halter i
blankproverna.

Resultat
Mängd läkemedel som kan spridas via enskilda
avlopp
Figur 11 presenterar total försäljning av läkemedel summerat per användningsområde per
län i Sverige år 2010 enligt Apotekens service. Av dessa passerar från ca 4 % (Stockholms
län) till ca 42 % (Gotland) enskilda avlopp.
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Figur 11. Total försäljning av läkemedel i Sverige per län och 1000 invånare. Källa: Apotekens service
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Fördelningen av läkemedelsförsäljningen ser något annorlunda ut när den bryts ner på
kommuner. Figur 12 presenterar försäljningsdata summerat per användningsområde år
2010 för Södertälje kommun i förhållande till totalt Sverige.

Figur 12. Försäljning av läkemedel år 2010 per Södertälje kommun och totalt Sverige per 1000 invånare.

Beräkning har genomförts av total mängd DDD fördelat på antalet personekvivalenter
enskilda avlopp. All försåld mängd antas nå avloppet, ingen justering har gjorts med
avseende på nedbrytning av substanserna i kroppen. Den substans som har beräknats
användas med flest DDD av de som inkluderats är Simvastatin ATC kod C10AA01 som är
en blodtrycksmedicin (mer än 26.5 miljoner DDD år 2010), följt av ytterligare en
blodtrycksmedicin Enalapril ATC kod C09AA02 (mer än 25 miljoner DDD år 2010), en
astmamedicin Terbutalin ATC kod R03AC03 (mer än 22.7 miljoner DDD år 2010) och
Furosemid ATC kod C03CA01 urindrivande preparat (mer än 20 miljoner DDD år 2010).
Paracetamol ATC kod N02BE01 var den vanligaste anti-inflammatoriska substansen och
användes med mer än 15.5 miljoner DDD år 2010. Den vanligaste antibiotika substansen
var Ciprofloxazin ATC kod J01MA02 med 338 tusen DDD år 2010 och
hormonsubstansen Estradiol (G03CA03) användes fördelat på enskilda avlopp med 3.6
miljoner DDD.
Total mängd kg som passerar användare med enskilda avlopp har beräknats för de
läkemedel där en koppling finns mellan DDD och mg aktiv substans samt att reduktion i
enskilda avlopp kunde bestämmas och resultaten presenteras i sin helhet i appendix 2.
Omräknat till mängd, kg år 2010, var den klart största mängden som används fördelat på
enskilda avlopp mer än 51.5 tusen kg paracetamol N02BE01. Karbamazepin är en
lugnande substans som är svårnedbrytbar i reningsverk. Karbamazepin ATC kod N03AF01
fördelat på permanentboende med enskilda avlopp används mer än 1 tusen kg år 2010.
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De högsta halterna av inkommande avloppsvatten i reningsverken enligt Fick m.fl. (2011)
var substansen Paracetamol och i utgående vatten Diklofenak. Beräknade data för totala
flödet genom enskilda avlopp år 2010 enligt försäljningsstatistiken och med beräkning av
reduktionen i markbaserade anläggningar i denna studie visar att Paracetamol försäljning
fördelat på antal personekvivalenter med enskilt avlopp utgör 51 552kg och diklofenak
utgör 554 kg. Utgående från enskilda avlopp motsvarande total mängd paracetamol har
beräknats till cirka 11854 kg paracetamol år 2010 totalt Sverige då reningsreduktion
inkluderats i beräkningarna och slutna tankar dragits bort. Diklofenak har beräknats till 554
kg år 2010 totalt Sverige (ingår ej i appendix 2 p.g.a. problem att bestämma reduktion),
vilket enligt denna studie motsvarar 438 kg år 2010 totalt Sverige från enskilda avlopp då
slutna tankar har räknats bort.

Läkemedel och andra kemikalier i recipienten Lillsjön
med tillflöden
Analyserna av vatten och sediment kring Lillsjön uppvisade endast små mängder
läkemedelsrester. Flest läkemedel återfanns i dike 8 (Figur 8 och Figur 13) som
representerar bidraget från enskilda avlopp till Lillsjön från avrinningsområde D och F
(Figur 5 och Tabell 7), de områden sammantaget som är mest befolkade med enskilda
avlopp. Den högsta halten av ett enskilt ämne återfanns i dike 6 som representerar bidraget
från avrinningsområde A. Ämnet som påvisades var Caffein och uppmättes till över 2300
ng/L. Caffein är inte bara ett läkemedel utan även en uppiggande ingrediens i kaffe och
läsk, vilket gör att halterna i naturen kan bli ganska höga i närheten av befolkade områden
med antropogena utsläppspunkter. Caffein var också det ämne som var mest frekvent
förekommande i de prover som analyserades i och kring Lillsjön. Det näst mest frekvent
förekommande ämnet i vattnen kring Lillsjön var Hydrochlortiazide som är ett
blodtryckssänkande läkemedel. Karakteristiskt för Hydrochlotiazide är dess höga polaritet,
d.v.s. höga löslighet i vatten. Den höga vattenlösligheten gör att den i mycket stor
utsträckning kan förväntas förekomma i vattenfasen, vilket är en sannolik förklaring till att
den återfinns i proverna.
Efter ett tips från lokalbefolkningen provtogs ett utlopp från Åby. Utloppet från Åby utgör
inget bidrag av läkemedel eller andra antropogena ämnen till Lillsjön, men till Stavbofjärden
i Östersjön. Vid analys av provet återfanns Ibuprofen (aktiv substans i bl.a. Ipren) i halter
över 2500 ng/L samt Caffein i halter över 9900 ng/L. Utöver dessa ämnen återfanns fyra
blodtrycksreglerande mediciner; Furosemide, Hydrochlortiazide, Metoprolol och
Simvastatin. Orsaken är troligtvis att utloppet till stor del utgörs av det enskilda avloppet
från Hölö kyrkas församlingshem.

29

Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och kemikalier

Tabell 7. Läkemedel som återfanns i vatten och sediment kring Lillsjön

Substans
Metoprolol
Caffein
Karbamazepin
Oxazepam
Ethinylestradiol
Estradiol
Diklofenak
Ibuprofen
Simvastatin*
Ketoprofen*
Furosemide*
Hydrochlortiazide*
Paracetamol*
Progesteron*

Funktion i kroppen
Blodtryckssänkande
Uppiggande
Lugnande
Lugnande
Könshormon
Könshormon
Inflammationshämmande
Inflammationshämmande
Blodfettsänkande
Inflammationshämmande
Vätskedrivande
Blodtryckssänkande
Inflammationshämmande

Könshormon
*Läkemedel som ej ingick i den ursprungliga frågeställningen.
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Figur 13. Mängden läkemedel i vattnen kring Lillsjön.

Vid analys av sedimentkärnor från Lillsjön återfanns fyra olika läkemedel i låg
koncentration. Resultatet tyder framför allt på att mängden av de enskilda läkemedlen
minskar med djupet på sedimentkärnan, se sedimentkärna 1 (Sed 1) och sedimentkärna 2
(sed 2) (Figur 14). Undantaget är Karbamazepin där mängden verkar konstant oberoende
av djupet på sedimentkärnan. En tänkbar förklaring till att Karbamazepin inte minskar med
djupet på sedimentkärnan är att den kan vara svår att bryta ned för organismer.
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Figur 14. Mängden läkemedel i sedimentkärnor från Lillsjön.

Halterna av andra kemikalier såsom PFOS och EDTA i Lillsjön var mycket låga både i
vatten och i fiskprover (Tabell 8 och Tabell 9). PFOS halterna var lägre i fisk i Lillsjön än
i andra bakgrundssjöar i Stockholm.
Tabell 8. Koncentration av PFOS i fisk från Lillsjön, Södertälje (ng/g färskvikt)

PFOS

PFOA

Lill GE 1+2

0.575

< 0.2

Lill Gös

0.939

< 0.2

Lill Abborre 2

0.865

< 0.2

Lill Abborre 1

0.781

< 0.2

Lill Brax

0.803

< 0.2

Kvantifieringsgräns

0.1

0.2
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Tabell 9. Koncentration av komplexbildare EDTA, DTPA i Lillsjön med tillflöden

Prov
Sjö 1
Sjö 2
Sjö 3
Sjö 4
Dike 5
Dike 6
Dike 7
Dike 8

Provpunkt
EDTA DTPA
Ut Västertorp 0.75 1.28
Ut Dike NO
0.64 <0.5
Ut Dike N
0.62 <0.5
Ut Dike SV
<0.3 <0.5
Ut SV
<0.3 <0.5
Ut N
1.2
<0.5
Ut NO
1.4
<0.5
Ut V
0.71 <0.5

Test av reningseffektivitet i markbäddar
Analyser av BOD i samlingsprov från markbädden i Lidköping visade att halterna
reducerats avsevärt av markbädden (Tabell 10). Reningseffektiviteten av BOD tyder på att
markbädden i Lidköping fungerade väl med avseende på syresättning och aktivitet i
biofilmen. Det var dock mycket låg koncentration av P-tot (total fosfor) i förhållande till
förväntade halter i inkommande vatten, vilket troligen är orsaken till att
reningseffektiviteten av P-tot är lägre än förväntat. Förväntade halter i inkommande
avloppsvatten med den användning som rådde vid provtagningen var cirka 280 mg/l
BOD7 och 12 mg/l P-tot (schabloner för avloppsvatten Ek m.fl. 2011).
Tabell 10.

Analys resultat av BOD7 och total fosfor (P-tot) i inkommande och utgående avloppsvatten
från markbädden i Lidköping. Krav reningseffektivitet refererar till Naturvårdsverkets
allmänna råd.

Utgående
avloppsvatten

Uppmätt
reningseffektivitet

Krav
reningseffektivitet

Ämne

Enhet

Inkommande
avloppsvatten

BOD7

mg/l

129

4,3

97 %

90 %

P-tot

mg/l

1,74

0,953

45 %

70 %

Reduktionen av de nio analyserade läkemedlen i markbädden utanför Lidköping var mycket
hög med en reduceringsgrad på över 74 % för samtliga ämnen. Resultaten har jämförts
med genomsnittlig reduktion i fyra svenska reningsverk, som ingick i screening av Fick
m.fl. 2011; Stadskvarn i Skövde, Henriksdalsverket i Stockholm, Kungsängsverket i
Uppsala samt Öhn i Umeå. Vid jämförelsen av fyra av läkemedelssubstanserna är
reduktionsgraden mer än dubbelt så stor i markbädden än i avloppreningsverken för tre av
dessa ämnen (Figur 15). Övriga substanser ingick inte i studien av reningsverken.

33

Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och kemikalier

IVL rapport B2070

Figur 15. Reduktion av läkemedel i markbädden utanför Lidköping, i jämförelse med den genomsnittliga
reduktionen av läkemedel från fyra svenska reningsverk (Naturvårdsverkets screening 2010, Subrapport 3,
Pharmaceuticals, B2014).

Markbädden i Kumla undersöktes med avseende på reduktion av TOC (total organic
carbon) och P-tot (total fosfor). Markbädden visade god reduktion med avseende på TOC
(86 %, 25 mg/l utgående), men P-tot visade sig ha en reduktion som var avsevärt lägre än
förväntat (40 %) trots det extra fosfor filtret efter markbädden. Resultaten visar att
anläggningen fungerar väl med avseende på syretillgång och aktiv biofilm, men att
filtermaterialet i fosforfiltret behöver bytas ut.
Resultaten för inkommande och utgående vatten från anläggningen i Kumla visade en
tydlig reduktion av läkemedlen (Figur 16). Variationen i inkommande och utgående
avloppsvatten från markbädden avseende läkemedelsubstanserna följer resultaten för
bromid (Figur 17). Resultaten för bromid visar att responsen i utgående vatten följer
responsen i inkommande vatten med cirka två dygns förskjutning, vilket tyder på att
markbädden hade cirka två dygns omsättningstid. Utgående vatten hade lägre halter än
inkommande vatten, vilket kan bero på att bromid binds till organiskt material i
markbädden, dispersionseffekter, eller utspädningseffekter i markbädden.
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Figur 16. Resultat av mätningar i inkommande och utgående avloppsvatten, markbädd i Kumla

Figur 17. Resultat av mätningar av spårämnet bromid i inkommande och utgående avloppsvatten,
markbädden i Kumla.
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Reduktionen av de femton analyserade läkemedlen i markbädden i Kumla var god och var
generellt sett över den genomsnittliga reduceringsgraden för dessa ämnen i de fyra svenska
reningsverken enligt Fick m.fl (2011) (Figur 18). Undantagen är Diklofenak och
Ketoprofen där reduceringsgraden var betydligt lägre än för de fyra svenska reningsverken.
Diklofenak och Ketoprofen uppvisade till och med en högre halt i utgående vatten än i
inkommande vatten till markbädden. Förutom känd tillsatt mängd i inkommande vatten,
tillfördes ytterligare okänd mängd diklofenak och ketoprofen till markbädden genom att
läkemedlen nyttjades av fastighetsägaren till anläggningen i Kumla. En mycket trolig orsak
till ökningen av halten efter markbädden är att hela mängden av dessa läkemedel inte kunde
analyseras i inkommande vatten. De är läkemedel som är svåra att bryta ner för
mäniskokroppen och konjugeras (får en annan kemisk struktur) för att kunna utsöndras ur
kroppen. Konjugeringarna kan sedan brytas av mikroorganismer i markbädden så att
ursprungssubstansen återbildas, vilket resulterar i en ökad mängd av läkemedlet i utgående
vatten än i inkommande avloppsvatten. Eftersom enbart ursprungssubstansen analyserats
var det alltså större mängder i inkommande avloppsvatten än vad som kunde mätas.

*Läkemedel som ej tillsatts markbädden.

Figur 18. Reduktion av läkemedel i markbädden Kumla, i jämförelse med den genomsnittliga reduktionen av
läkemedel från fyra svenska reningsverk (Naturvårdsverkets screening 2010, Subrapport 3, Pharmaceuticals,
Fick m.fl. 2011 IVL rapport B2014).
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Diskussion
Ungefär 20 % av befolkningen i Sverige har enskilt avlopp i sina permanentboenden, med
variationer i olika län från 4 % i Stockholms län till 42 % i Gotlands län. Dessa avlopp tar
därmed emot en betydande del av det totala flödet av läkemedelsubstanser i Sverige. De
enskilda avloppens utsläpp av olika substanser kan jämföras med studier av de kommunala
avloppsreningsverkens utsläpp i Sverige. Det fanns 94 avloppsreningsverk över 10000
personekvivalenter (pe) och 13 avloppsreningsverk över 100 000 pe anslutna år 2010. De
två reningsverk som tar emot avloppsvatten motsvarande flest personekvivalenter är Gryab
Ryaverket i Göteborg (688 885 pe 2010) och Henriksdals reningsverk i Stockholm (622 000
pe 2010). För att erhålla en jämförelse används Henriksdals reningsverk som ingick i
screening av Fick m.fl. (2011). Henriksdalsverket renade 91.8 miljoner m3 avloppsvatten år
2010. Fick m.fl. (2011) beräknade och uppmätta halter ger en total mängd till recipienten
om cirka 41 kg diklofenak per år 2010, vilket var substansen med högst halter i utgående
avloppsvatten. Enskilda avlopp bidrar med cirka 438 kg Diklofenak i hela Sverige, enligt
beräkningar i denna studie. Motsvarande beräkningar avseende Karbamazepin från
Henriksdal ger total mängd till recipienten om 56 kg per år 2010. Karbamazepin tycks vara
svårnedbrytbar i både reningsverk och i recipienter (återfinns i alla ytvattenprover i
recipienter och i dricksvatten enligt Fick m.fl. 2011). I denna studie påvisades att
Karbamazepin reduceras i markbäddarna med minst 30 % (74 % rening i markbädden i
Lidköping) vilket då ger lägre utsläpp, 633 kg istället för 1014 kg totalt Sverige utan rening.
Mer är tio gånger större mängder av Karbamazepin och Diklofenak sprids totalt i Sverige
från enskilda avlopp enligt beräkningarna än från Henriksdals reningsverk i Stockholm,
men utsläppen är dock mer geografiskt utspridda.
Osäkerheterna i beräknade data avseende mängder som kan spridas via enskilda avlopp är
stora. Viss osäkerhet finns angående användningen av försåld mängd av läkemedlen och en
större osäkerhet angående hanteringen av överblivna läkemedel. Kasserad mängd
motsvarar ca 5 % av försålda mängder enligt Castensson m.fl. 2010 18 och viss del av
kasserade mängder kan hamna i enskilda avlopp. Den enskilt största bidragande orsaken
till osäkerheten är dock att antalet mätningar av reningseffektivitet i markbaserade enskilda
avlopp i denna genomförda studie är så få.
Det finns ett fåtal publicerade studier, framförallt i USA, av transport igenom och rening i
enskilda avlopp av läkemedelsubstanser och hushållskemikaler (personal care products).
Variationerna i anläggningarnas konstruktion är stor och beskrivningen av konstruktionen
är inte alltid tydlig, men de flesta noteras ändå för likartade resultat. I de genomförda
studierna har även påverkan på grundvatten noterats Godfrey m.fl. 2007 19, Hinkle m.fl
2005 20). Godfrey m.fl. (2007) detekterade i en amerikansk studie de mer svårnedbrytbara
18

Castensson S, Ekedahl A. Pharmaceutical waste: The patient role. I: Klaus Kümmerer, red. Green and
sustainable pharmacy. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 2010. s 179–200..
19
Godfrey E, WoessnerW., Benotti M. (2007) Pharmaceuticals in On-Site Sewage Effluent and Ground
Water, Western Montana. Ground Water Vol 45, 3, p. 263–27.
20
Hinkle S, Weick R, Johnson J., Cahill J., Smith S., Rich B., (2005) Organic Wastewater Compounds,
Pharmaceuticals, and Coliphage in Ground Water Receiving Discharge from Onsite Wastewater
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läkemedelssubstanserna Karbamazepin, sulfmethoxazole och nicotine, som transporterats
genom enskilt avlopp med en slamavskiljare och infiltration genom en sandbädd. Conn
m.fl. (2006) 21 studerade 30 anläggningar i USA och såg stora skillnader i reduktion
beroende på typ av anläggning och användning av substanser. Anläggningar med aeroba
biofilter konstaterades reducera läkemedel bättre än anaeroba tankar. I en studie i
Danmark, visades avskiljningen av läkemedel och andra kemikalier vara mycket effektiv i
enskilda avlopp med olika typer av biologiska sandfilteranläggningar och
infiltrationsanläggningar samt en typ av konstruerad våtmark (”vegetated vertical flow
constructed wetland”) (Metamoros m.fl. 2009). Reduktion >80 % observerades med
undantag av naproxen, karbamazepin, diklofenak, och ketoprofen, som konstaterades ha
mer motståndskraftiga egenskaper (Metamoros m.fl. 2009 22).
Markbäddarna som studerats i detta projekt uppvisade en god reduktion av de femton
analyserade läkemedlen och låg generellt sett över den genomsnittliga reduceringsgaraden
avseende dessa ämnen i de fyra svenska reningsverken (Figur 18). Undantagen var
Diklofenak och Ketoprofen där reduceringsgraden låg betydligt lägre än för de fyra svenska
reningsverken. Orsaken tros vara konjugering av substanserna efter att de passerat
kroppen, vilken sedan bryts genom processerna i markbäddarna. Substanserna detekteras
inte i sin konjugerade form och det blir därför högre halter i utgående vatten än i
inkommande vatten. Resultaten i denna studie stödjer de tidigare studierna med god
reduktion av många substanser, eftersom syresättningen tycks vara god och biofilmen aktiv,
men måttlig reduktion noteras beträffande Karbamazepin. Trots det var reduktionen ändå
större i markbäddarna än vad som uppmätts i reningsverk (Figur 15 och Figur 18).
Ytterligare studier av eventuella spädningseffekter, eller nedbrytningseffekter skulle kunna
genomföras genom en viktning med hjälp av bromid halterna. Men då behövs fler
mätningar och mer kunskap om transport av bromid genom markbäddarna. Ytterligare
studier av hur läkemedel reduceras i markbäddar skulle ge viktig information för
optimering av avloppsreningen.
Kan det vara bättre reduktion av läkemedelsubstanserna i
markbäddar än i konventionella reningsverk?
Den grundläggande funktionen vid nedbrytning av organiska föroreningar i det biologiska
steget i konventionella reningsverk och även i biofilmen i markbäddar, upprätthålls av
heterotrofa mikroorganismer som använder organiska föroreningar antingen som kolkälla
eller energi källa (översikt reningsverk biologiska reaktioner se t.ex. Orhon m.fl. 2009 23).
Detta sker under syrerika förhållanden. Under syrefattiga förhållanden sker denitrifikation
Treatment Systems near La Pine, Oregon: Occurrence and Implications for Transport. U.S. Geological
Survey Scientific Investigations Report 2005-5055, 98 p
21
Conn K. , Barber L. , Brown G. , Siegrist R. (2006) Occurrence and Fate of Organic Contaminants
during Onsite Wastewater Treatment. Environ. Sci. Technol. 2006, 40, p.7358-7366.
22
Matamoros V, Arias C, Brix H, Bayona J (2009) Preliminary screening of small-scale domestic
wastewater treatment systems for removal of pharmaceutical and personal care products. water research
43, p. 55–62.
23
Orhon D., Babuna F.G. och Karahan O. (2009) Industrial wastewater treatment by activated sludge.
IWA publishing, London, p 387. ISBN 1843391449
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av autotrofa mikroorganismer, då används generellt ammonium som energikälla och
koldioxid som kolkälla. Lätt nedbrytbara högkoncentrerade organiska föreningar som
proteiner, sockerarter och proteiner bryts generellt sett ner snabbast i ett reningsverk. Även
i en markbaserad avloppsanläggning är koncentrationen av läkemedelsubstanser väldigt låg
i förhållande till koncentrationen mer lättnedbrytbara ämnen som proteiner, sockerarter
och fetter, vilket talar för att läkemedelsubstanser inte borde brytas ner i högre grad i
markbaserade anläggningar än i konventionella reningsverk.
Mikroorganismernas funktion i avloppsreningsverk kan försämras av förekomst av toxiska
ämnen i speciellt industriella avloppsvatten (t.ex. Orhon m.fl. 2009). I en markbaserad
avloppsanläggning finns möjlighet att mikroorganismerna anpassar sig till vad som finns
tillgängligt och de skulle kunna utveckla en tolerans mot toxiska ämnen som läkemedel,
eftersom de kan utvecklas under längre tid i anläggningen. Mätningar av bromid som
spårämne i markbädden i Kumla i denna studie tyder på en omsättningstid om cirka två
dygn. Det kan jämföras med Henriksdal som har en uppehållstid på cirka 4 timmar
inklusive sedimentation (enbart inflöde 9 timmar aerob tid). Förutom den längre faktiska
reaktionstiden, vilket också kan ge bättre reduktion, så finns markorganismerna kvar i
markbädden, medan dessa i reningsverken delvis byts ut. Det finns studier som påvisar
förändringar av artsammansättningen av mikroorganismer i mark som en respons på
spridning av slam på mark, vilket tyder på en anpassning till förekomsten av närvarande
substanser (Gielen m.fl 2011). Det finns samtidigt en risk för uppbyggnad av antibiotikaresistenta bakteriestammar i mark (Knapp m.fl. 2009 24). Det är en avsevärt högre densitet
av mikroorganismer i mark med närmare samma antal organismer per m3 jord som per
km3 vatten (Lapygina et al., 2002 25; Jiang et al., 1992 26). Det är alltså tiotusen gånger fler
mikroorganismer i jord jämfört med samma volym vatten, vilket möjliggör effektivare
nedbrytning. Analyser av läkemedelsrester i mark där veterinärmedicinska läkemedel eller
avloppsslam spridits, har visat att nedbrytningen av många läkemedel är effektiv i mark,
men att vissa substanser som Karbamazepin inte bryts ner nämnvärt (Gielen m.fl. 27).
Kunskapen om att svamporganismer är effektiva i nedbrytningen av läkemedelsrester har
utnyttjats av AstraZeneca som i sitt reningsverk i Södertälje använder en blandning av
mikrobakterier och svamporganismer. Dessa bryter mer effektivt ner TOC (till 95 %)
jämfört med konventionella reningsverk med enbart bakterier (Ghorpade m.fl. 2009 28).
Möjlig anpassning till förekomsten av närvarande substanser och hög förekomst av
mikroorganismer i förhållande till vattenmängd och speciellt förekomst av
24

Knapp C.W., Dolfing J., Ehlert P.A.I., Graham D.W. Evidence of increasing antibiotic resistance gene
abundance in archived soils since 1940. Environ.Sci. Technol. 2010, 44, 580-587.
25
Lapygina, E.V., Lysak, L.V. & Zvyagintsev, D.G. (2002). Tolerance of Soil Bacterial
Complexes to Salt Shock. Microbiology 71(2), 143-147.
26
Jiang, S.C., Thurmond, J.M., Pichard, S.L. & Paul, J.H. (1992). Concentration of microbial
populations from aquatic environments by Vortex Flow Filtration. Marine ecology
progress series 80, 101-107.
27
Gielen G.J.H.P., Clinton P.W., Van der Heuvel M.R., Kimberley M.O., Greenfield L.G. (2011)
Influence of sewage and pharmaceuticals on soil microbial function. Environmental toxicology and
chemistry . Vol 30, 5, pp. 1086-1095.
28
Ghorpade A., Cabral C., Ekenberg M., Welander T., Johnson C., (2009) Novel Treatment for
Challenging Pharmaceutical Waste. Proceedings of the Water Environment Federation, Microconstituents
and Industrial Water Quality 2009 , pp. 251-261(11)
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svamporganismer tyder på att markbaserade avloppsanläggningar kan ha högre nedbrytning
av generellt svårnedbrytbara läkemedelssubstanser, som karbamazepin, än konventionella
reningsverk.
Den heterotrofa nedbrytningen är beroende av syresättningen. I konventionella reningsverk
sker en aktiv syresättning för att optimera den biologiska nedbrytningen av organiska
föreningar. I markbaserade avloppsanläggningar kan syresättningen vara begränsad
eftersom det ingående avloppsvattnet generellt är syrefattigt, vilket innebär att
anläggningens konstruktion med avseende på kornstorlek och porstorlek, måste vara
anpassad för att kunna hålla syrerika nivåer även vid hög belastning. Koncentrationen och
reduktionen av BOD ger information om det är tillräcklig syresättning i anläggningen
förutom att det finns en utvecklad aktiv biofilm. BOD reduktionen i anläggningen
Trädgårdsstugan i denna studie var 97 % och halter i utgående vatten på ca 4.5 mg/l vilket
tyder på en god syresättning och en väl fungerande biofilm. Nedbrytningen av läkemedel i
reningsverk av typen konventionell aktiv slamanläggning har visats vara snabbare vid
aeroba förhållanden än vid anaeroba förhållanden för ett antal substanser ex. naturliga
hormoner och myskämnen (Suarez m.fl. 2010 29). Vissa läkemedelsubstanser som naproxen
och ethinyl estradiol bryts ner mycket mer effektivt under aeroba än anaeroba förhållanden
medan andra substanser som karbamazepin inte bryts ner till någon större del i varken
syrerika eller syrefattiga miljöer (Suarez m.fl. 2010). Även i enskilda avlopp har högre
syresättning antytts ha effektivare nedbrytning av vissa läkemedel (Matamoros m.fl. 2009).
Att det generellt kan vara otillräcklig syresättning i en markbaserad avloppsanläggning tyder
på att de borde ha sämre reduktion av läkemedelsubstanser än konventionella reningsverk.
Fastläggning vid minerogena partiklar och vid slampartiklar är en viktig process för
reduktion av t.ex. fosfor. Den aktiva ytan utgör möjlighet för adsorption vid laddade aktiva
platser, på såväl markpartiklar som på slampartiklar i reningsverk. Att beräkna den aktiva
ytan för mark är dock inte helt enkelt. Karbamazepin konstateras kunna adsorberas till viss
del på grund av att den är måttligt hydrofil (Matamoros m.fl. 200930). Men man
konstaterade att reduktionen kunde vara lägre för anjoniska föreningar, som ibuprofen, på
grund av att den negativt laddade biofilmen förhindrar elektrostatisk interaktion med
positivt laddade markpartiklar. Resultaten i denna rapport tyder inte på att reduktionen av
ibuprofen hindras i markbädden. Reduktionen är jämförbar med konventionella
reningsverk (Figur 18).
I en markbädd finns stor reaktiv yta i förhållande till vattenmängd. Fosforreduktionen i en
markbädd styrs av adsorptionsprocesser och uppgår normalt till cirka 40 % ± 20 % (Ek
m.fl. 2011 31). Det är dock inte tydligt att den reaktiva ytan är proportionell mot
reduktionen av fosfor. En nyligen genomförd undersökning tydde på ett samband mellan
29

Suarez S, Lema J. , Omil F. (2010) Removal of Pharmaceutical and Personal Care Products (PPCPs)
under nitrifying and denitrifying conditions. Water Research. Vol. 44-10, p. 3214–3224
30
Matamoros V, Arias C, Brix H, Bayona J (2009) Preliminary screening of small-scale domestic
wastewater treatment systems for removal of pharmaceutical and personal care products. water research
43, p. 55–62.
31
Mats Ek, IVL Christian Junestedt, IVL Cajsa Larsson, IVL Mikael Olshammar, IVL Marianne
Ericsson, SCB. 2011. Teknikenkät – enskilda avlopp 2009 SMED Rapport Nr 44
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kornstorlek och hydraulisk konduktivitet, men det inte kunde påvisas något samband
mellan kornstorleksfördelning och fosforrening (Elmfors E. 2011 32). Det är dock
komplicerat att jämföra den reaktiva ytan i förhållande till vattenmängd i en markbädd med
ett jämförbart mått mot ett reningsverk, eftersom den reaktiva ytan kan variera i en
markbädd beroende på användningen och den reaktiva ytan på slam inte är definierad.
Långsiktig påverkan
Långsiktiga risker med spridning av läkemedel till mark från enskilda avlopp kan vara en
uppbyggnad av resistenta bakteriestammar som nämnts ovan, och en ansamling av
persistenta läkemedel som Karbamazepin i miljön. Nyligen presenterades det senaste
förslaget till uppdatering av nya prioriterade farliga ämnen, enligt dotterdirektivet till
ramdirektivet för vatten. I förslaget anges gränsvärden (EQS) för några
läkemedelssubstanser, diklofenak, ethinylestradiol och estradiol samt för PFOS (Tabell 11).
Tabell 11.

Utdrag av förslag till gränsvärden för prioriterade ämnen enligt EU direktiv 2000/60/EC
och 2008/105/EC. Enhet ng/l

Substans

EQS
Medel konc per
år

EQS medel
konc per år

Maximal konc

Maximal konc

Övrigt
ytvatten

sjöar och
vattendrag
PFOS

0.65

0.13

36000

7200

Diklofenak

100

10

AlphaEthinylestradiol

0.035

0.007

Inte
tillämpbart
Inte
tillämpbart

Inte
tillämpbart
Inte
tillämpbart

Inte
Inte
Estradiol
0.4
0.08
tillämpbart
tillämpbart
Gränsvärdet (EQS) för PFOS är generellt mycket lågt och många sjöar och vattendrag där
man genomfört mätningar i Sverige har högre halter än gränsvärdet. Halterna av PFOS i
Lillsjön och i tillrinning till Lillsjön är mycket låga, lägre än i de sjöar som tidigare har
använts som referenssjöar i Stockholms och Västra Götalands län (Norström m.fl. 2011 33).
Trots det ligger halterna av PFOS lite högre än gränsvärdet i flera bäckar med tillrinning till
Lillsjön och i den västra delen av sjön. Lillsjöns östra del har lägre halter än gränsvärdet och
32

Elmfors E. (Maj 2011),Fosforavskiljning och hydraulisk konduktivitet i markbaserade reningssystem –
Kornstorleksfördelningens betydelse, Examensarbete SLU
33
Norström K., Viktor T., Magnér J., (2011) Årsrapport 2010 för projektet RE-PATH Mätningar av
PFAS i närområdet till Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. IVL rapport
B1984. www.ivl.se
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den generella bedömningen av resultaten är att Lillsjön inte har några problem med PFOSämnen, trots den stora belastningen från enskilda avlopp.
Mätningarna i denna studie i Lillsjön och i tillflöden till Lillsjön visade låga halter av
läkemedelsubstanser och andra kemikalier. Det tyder på att trots den stora inverkan av
enskilda avlopp i recipienten, transporteras inte större mängder läkemedel till sjön. I vissa
tillflöden påvisades dock läkemedel, vilket visar att det ändå finns en belastning av
läkemedel. Belastningen beror på typ av avloppsanläggning och skötsel av den konstateras
också vara en betydande faktor.

Slutsatser
Enskilda avlopp står för en betydande del av avloppsflödet i Sverige och därmed en
betydande del av flödet av läkemedelsrester och andra kemikalier. Markbäddarna som
studerats i detta projekt uppvisade en god reduktion av de femton analyserade läkemedlen
och låg generellt sett över den genomsnittliga reduceringsgaraden avseende dessa ämnen i
de fyra svenska reningsverken. Undantagen var Diklofenak och Ketoprofen där
reduceringsgraden låg betydligt lägre än för de fyra svenska reningsverken, vilket troligen
orsakas av problem att mäta halterna i inkommande avloppsvatten.
Reduktion av läkemedelsubstanser i markbaserade anläggningars beror på utformning och
skötsel av avloppsanläggningen. God syresättning och lång uppehållstid i markbaserade
anläggningar är gynnsamma förutsättningar för reduktion av flertalet läkemedelsubstanser.
Hur reduktionen sker, dvs. om substanserna bryts ner och hur de bryts ner anser vi dock
behöver studeras vidare för att kunna optimera processen.
Reduktionen sker dock inte i lika hög grad för samtliga substanser och anläggningar som
brister i utformningen, kan ge utsläpp till vattenmiljön och grundvatten, vilket har noterats
i både denna studie och i internationell litteratur. Utsläppen innebär risk för spridning av
ämnen som inte bryts ner i miljön och risk för uppbyggnad av antibiotikaresistens hos
markorganismer och dessutom risk för transport av substanserna till dricksvatten. Studier
av risker med spridning av läkemedelsubstanser och andra kemikalier via enskilda avlopp
ingick inte i detta projekt, men vi anser att det behöver genomföras.
Nedan följer några korta slutsatser om detaljer i projektet
•

Beräknad belastning av vissa substanser från samtliga enskilda avlopp i Sverige har
jämförts med utsläpp av motsvarande substanser från ett av Sveriges största
kommunala reningsverk, Henriksdalsverket i Stockholm. Cirka tio gånger större
mängder av Karbamazepin och Diklofenak sprids från enskilda avlopp avseende
hela Sverige år 2010 än från Henriksdals reningsverk i Stockholm enligt beräknade
resultat. Utsläppen har dock stor geografisk utspridning.
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•

Markbäddarna som studerats i detta projekt uppvisade en god reduktion av de
femton analyserade läkemedlen och låg generellt sett över den genomsnittliga
reduceringsgaraden avseende dessa ämnen i fyra stora svenska reningsverk, med
undantag av diklofenak och ketoprofen.

•

Uppmätt rening av t.ex. Karbamazepin i markbäddarna innebär att cirka 633 kg
släpptes ut år 2010 i Sverige, enligt beräkningar i denna rapport. Istället för 1014 kg
utan antagen rening i infiltrationsanläggningar och markbäddar.

•

Halterna av läkemedelsubstanser och andra kemikalier i recipienten Lillsjön var
generellt låga till mycket låga. Vilket tyder på att enskilda avlopp i området mottar
lite och/eller ger god reduktion av undersökta läkemedelsubstanser och
substanserna Caffein, EDTA och PFOS.

•

Vissa vattenflöden runt Lillsjön innehöll dock läkemedel och caffein, vilket visar att
recipienter belastas med utsläpp från enskilda avlopp beroende bland annat på
avloppsanläggningarnas konstruktion.
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Appendix 1.
Fångstprotokoll Lillsjön översiktsfiske, Södertälje kommun.

Sjönamn:____Lillsjön

X-koordinat 6544320 Y-koordina 1599474

Sjöarea (ha):
10
Bottennätstyp (sätt k ryss)

Maxdjup:

3m
Sjön k alk ad:
Pelagisk a nät (sätt k ryss)

Län (nr) AB

Provfisk are:_______Tomas Vik tor

Datum (1:a läggning-sista upptagning):
Vattentemperatur

12-sep

X Norden, 12 maskstorlekar

Norden, 11 maskstorlekar

Yta:_18,5_____4 m:______8 m:______12 m:______16 m:______20 m:_____

Drottningholm, 14 maskstorlekar

Drottningholm, 14 maskstorlekar

1 m:_18,0_____5 m:______9 m:______13 m:______17 m:______25 m:_____

Drottningholm, 12 maskstorlekar

Drottningholm, 12 maskstorlekar

2 m:______6 m:______10 m:______14 m:______18 m:______30 m:______

Annan typ av nät (biologisk länk mm)

Annan typ av pelagiska nät (biologisk länk mm)

3 m:

Totalt antal bottennät:

2 hopkoppladeTotalt antal pelagisk a nät:

Provfisk etyp (sätt k ryss):

Väderförhållanden (vid läggning):

Standardiserat
Inventering

Klart
X Växlande moln.

X Annat:_Fiskinsamling_____Mulet
Dimma
för miljögiftsanalys
Nätläggning
Fiskart

abborre
braxen
gärs
gös
löja
mört

Antal

12-sep-12

14:30

Språngsk ik t:

Lufttemp:_ 17 C

Regnskurar
Duggregn
Ihållande regn
Annat:

7 m:

Vindförhållanden:

Markera
riktning

meter

X Svag (0.5-4 m/s)
Stilla (< 0.5 m/s)

med pil:

Upptag

15 m:

13-sep

1198
3014
38
194
543
3045

44

09:30

19 m:

Sik tdjup: 0,5 m

Hård (> 14 m/s) Övriga iak ttagelser:
Frisk (8-14 m/s) Varierad vindriktning
Måttlig (4-8 m/s)

Vikt g

47
13
4
2
26
96

11 m:

Botten:
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Appendix 2.
Tabell över läkemedelsubstanser (kg) beräknat per län i inkommande avloppsvatten till enskilda avlopp år 2010 baserat på försåld mängd DDD (apotekens service),
antal personer med enskilda avlopp och beräknad belastning i utgående vatten (kolumner med blå bakgrund) baserat på fördelning av reningsteknik och
reningseffektivitet enligt mätningar i denna studie.

Län
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa

Befolkning
EA
87 570
65 487
47 740
67 179
58 884
40 553
52 435
23 796
31 206
141 938
62 082
253 542
69 951
48 569
31 396
55 610
60 032
56 836
42 611
58 163
44 193
1 297 417

Befolkning
Andel
Totalt
EA
2 054 343
4%
335 882
19%
270 738
18%
429 642
16%
336 866
17%
183 940
22%
233 536
22%
57 269
42%
153 227
20%
1 243 329
11%
299 484
21%
1 580 297
16%
273 265
26%
280 230
17%
252 756
12%
277 047
20%
276 508
22%
242 625
23%
126 691
34%
259 286
22%
248 609
18%
8 907 675

A02BA02
Ranitidin
[kg]
9
7
4
11
6
6
10
10
6
21
10
25
6
5
4
6
5
6
4
9
7
178

Ranitidin
kg
C03CA01
belastning Furosemid[kg]
2.1
37
1.7
28
1.0
31
2.7
43
1.5
40
1.5
29
2.5
31
2.5
17
1.6
27
5.2
84
2.6
36
6.3
157
1.4
49
1.2
26
1.0
21
1.4
37
1.3
39
1.6
43
1.1
34
2.3
33
1.8
35
44
875
45

Furosemid
Metoprolol
kg
C07AB02
kg
belastning Metoprolol[kg] belastning
9.8
37
13.9
7.3
27
9.9
8.3
19
7.1
11.5
30
11.1
10.8
27
10.0
7.8
22
8.0
8.2
27
10.0
4.5
8
3.0
7.1
14
5.3
22.4
59
21.8
9.5
27
10.1
42.0
117
43.5
13.1
25
9.1
7.1
15
5.7
5.5
12
4.4
9.8
29
10.7
10.5
35
13.1
11.6
39
14.3
9.0
24
9.0
8.7
32
12.0
9.3
23
8.4
234
647
240

C07AB03
Atenolol[kg]
16
25
22
48
29
19
31
16
18
55
27
101
50
32
18
23
29
30
19
22
30
662

Atenolol
kg
belastning
4.6
7.3
6.4
14.0
8.4
5.7
8.9
4.8
5.3
16.2
8.0
29.4
14.5
9.4
5.4
6.8
8.4
8.8
5.5
6.4
8.7
193
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Län
Bisoprolol[kg]
Stockholm
2
Uppsala
1
Södermanland
2
Östergötland
1
Jönköping
2
Kronoberg
1
Kalmar
2
Gotland
1
Blekinge
0
Skåne
2
Halland
2
Västra Götaland
8
Värmland
1
Örebro
2
Västmanland
1
Dalarna
1
Gävleborg
2
Västernorrland
2
Jämtland
1
Västerbotten
1
Norrbotten
1
Summa
36
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Bisoprolol
Ramiprilil
Finasterid
Naproxen
kg
C09AA05
kg
C10AA01
Simvastatin
D11AX10
kg
M01AE02
kg
belastning Ramipril[kg] belastning Simvastatin[kg] kg belastning Finasterid[kg] belastning Naproxen[kg] belastning
0.3
2
0.5
40
7.8
0.015
0.0
57
12.3
0.3
1
0.3
32
6.2
0.007
0.0
60
13.0
0.4
1
0.3
34
6.6
0.002
0.0
45
9.7
0.2
1
0.1
54
10.4
0.003
0.0
90
19.7
0.3
1
0.2
34
6.6
0.002
0.0
72
15.6
0.1
1
0.3
26
5.0
0.004
0.0
36
7.8
0.4
1
0.3
40
7.7
0.001
0.0
102
22.1
0.2
0
0.0
12
2.3
0.001
0.0
22
4.8
0.1
1
0.3
21
4.0
0.001
0.0
29
6.4
0.5
7
1.9
92
17.8
0.009
0.0
113
24.6
0.3
1
0.2
36
7.0
0.003
0.0
41
9.0
1.5
7
1.8
131
25.3
0.021
0.0
243
52.9
0.2
2
0.4
52
10.0
0.004
0.0
68
14.9
0.4
2
0.7
35
6.7
0.003
0.0
66
14.4
0.3
0
0.1
25
4.8
0.002
0.0
35
7.7
0.2
1
0.3
32
6.1
0.002
0.0
96
20.9
0.3
2
0.5
43
8.3
0.002
0.0
95
20.7
0.4
3
0.7
35
6.7
0.002
0.0
73
15.9
0.2
1
0.3
23
4.5
0.002
0.0
99
21.6
0.2
1
0.3
35
6.8
0.003
0.0
134
29.1
0.2
0
0.1
28
5.4
0.002
0.0
155
33.8
7
36
10
860
166
0.1
0.0
1 732
377
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Ketopofen
Paracetamol
Terbutalin
M01AE03
kg
N02BE01
kg
N03AF01
Karbamazepine
R03CC03
kg
Län
Ketoprofen[kg] belastning Paracetamol[kg] belastning Karbamazepin[kg] kg belastning Terbutalin[kg] belastning
Stockholm
14
10.9
2 020
464.5
49
30.3
1.59
0.4
Uppsala
12
9.9
1 958
450.1
44
27.7
0.22
0.1
Södermanland
4
3.4
1 811
416.4
35
21.6
0.25
0.1
Östergötland
8
6.4
2 815
647.3
48
30.2
0.21
0.0
Jönköping
10
8.3
2 168
498.6
60
37.4
0.27
0.1
Kronoberg
8
6.5
1 631
374.9
24
14.7
0.20
0.0
Kalmar
6
5.1
2 426
557.8
35
21.5
0.31
0.1
Gotland
6
4.8
968
222.5
18
11.4
0.05
0.0
Blekinge
8
6.5
1 052
241.9
21
13.3
0.18
0.0
Skåne
22
17.5
5 195
1 194.5
83
51.7
1.44
0.3
Halland
19
15.7
2 032
467.1
46
28.9
0.22
0.0
Västra
Götaland
56
45.2
8 172
1 879.0
192
119.7
1.50
0.3
Värmland
13
10.3
2 747
631.7
52
32.4
0.23
0.1
Örebro
6
5.0
2 023
465.2
32
19.7
0.22
0.0
Västmanland
4
3.1
1 269
291.7
27
16.8
0.22
0.0
Dalarna
10
8.1
2 093
481.2
42
26.5
0.20
0.0
Gävleborg
13
10.2
2 307
530.6
51
31.8
0.14
0.0
Västernorrland
9
7.7
2 673
614.7
47
29.3
0.19
0.0
Jämtland
10
7.9
1 729
397.5
37
22.8
0.07
0.0
Västerbotten
13
10.9
2 564
589.6
38
23.6
0.11
0.0
Norrbotten
5
4.3
1 899
436.8
34
21.2
0.53
0.1
Summa
257
208
51 552
11 854
1 014
633
8.4
1.9
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