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LÄKEMEDELSRESTER I MALMÖ STAD

Sammanfattning

Läkemedel är nödvändiga för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. De är
biologiskt aktiva redan vid mycket låga koncentrationer, till skillnad från andra
kemikalier. Läkemedel återfinns med allra största sannolikhet i spillvatten, (David
Bendz, 2005), och många av de enzymer och receptorer som verkar på oss
människor hittas i snarlika former även hos organismer i miljön. (Gunnarsson L,
2008)
Miljönämnden och tekniska nämnden har av Malmö Stads kommunfullmäktige
getts i uppdrag att kartlägga förekomsten av föroreningar av läkemedelsrester i
Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder.
Som en del i arbetet har Malmö stads miljöförvaltning samt fastighets- och
gatukontor gett ÅF Infrastructure AB i uppdrag att under vintern 2018-2019
genomföra en litteraturstudie och massbalans av läkemedelsrester i Malmö.
Resultaten redovisas i följande rapport.
Baserat på litteraturstudier, har en konceptuell modell tagits fram för att definiera
de största potentiella källorna till spridning av läkemedel i Malmös vatten. De källor
som har utpekats som relevanta är framförallt spillvatten från hushåll, sjukhus och
vårdboenden samt läkemedelsindustrier. Transportvägarna är framförallt från
utgående vatten från reningsverket, samt från ledningsnätets bräddpunkter. För att
verifiera modellen har stickprov tagits vid de olika källorna och därefter har en
uppskattning av mängden läkemedelsrester gjorts. Totalt har 10 prover tagits, på
utvalda platser vid de största potentiella källorna.
Tidigare studier gjorda på området omfattar främst analyser gjorda på utgående
vatten från avloppsreningsverk, och mätningar gjorda nedströms utsläppspunkten
till recipient. Av de potentiella källorna har sjukhuset visat sig vara den största
källan. Vid vårdboendet och bostadsområdet, skiljde sig dock inte resultaten, utan
det kan antas att det är lika stort bidrag från spillvatten från bostadsområden som
för vårdboenden. De uppskattningar som gjorts av mängden läkemedelsrester från
källorna inom detta uppdrag bedöms dock som osäkra, baserat på antal
provtagningar som gjorts.
Av de kvantifierbara spridningsvägarna har utgående vatten från reningsverken
varit den största spridningsvägen av läkemedelsrester i Malmös vatten. Även
bräddningar på ledningsnätet är en spridningsväg. De uppskattningar och
beräkningar som gjorts av mängden från bräddningarna inom detta uppdrag bedöms
dock som relativt osäkra, och en teoretisk modell för beräkning av mängden, då
säkrare analyser utförts, redovisas.
Malmö stad har rådighet över vissa källor, tex reningsverken och bräddpunkter på
ledningsnätet där åtgärder kan genomföras. Andra källor kan inte helt styras av
Malmö stad, t.ex. sjukhusets spillvatten. Åtgärderna som föreslås i denna rapport
omfattar förslag på rening vid den största källan, sjukhuset, samt på utgående
flöde på reningsverken. En översyn av bräddpunkter till Malmös kanaler, ett
fortsatt arbete med att minimera de kombinerade ledningssystemen som finns,
och inläckage av tillskottsvatten, föreslås också för att minimera spridningen från
bräddningar.
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1

Inledning
1.1

Bakgrund

Läkemedel är nödvändiga för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. De är
biologiskt aktiva redan vid mycket låga koncentrationer, till skillnad från andra
kemikalier. Läkemedel återfinns med allra största sannolikhet i spillvatten, (David
Bendz, 2005), och många av de enzymer och receptorer som verkar på oss
människor hittas i snarlika former även hos organismer i miljön. (Gunnarsson L,
2008)
Malmös vatten ska bli renare. Utsläppen av föroreningar behöver minska. Med dag–
och avloppsvatten följer bland annat läkemedelsrester. En kartläggning görs för att
analysera omfattningen av utsläppen samt vad som kan göras för att åtgärda dem.
Stadens position som kuststad ger goda möjligheter att skapa rena, attraktiva och
tillgängliga vattenmiljöer i staden.
1.2
Syfte med uppdraget
Miljönämnden och tekniska nämnden har av Malmö Stads kommunfullmäktige
getts i uppdrag att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i Malmös vatten och
lämna förslag på åtgärder. ÅF har fått i uppdrag att utreda förekomsten av
läkemedel.
Uppdraget syftar till att få en fördjupad kunskap om föroreningssituationen av
läkemedelsrester i Malmö stads vatten. Utredningen ska sammanställa befintlig
kunskap samt genomföra kompletterande undersökningar i utvalda vatten, för att
på så sätt erhålla kunskaper om den befintliga föroreningssituationen av
läkemedelsrester i Malmö stads kustnära vatten, kanaler, renade avloppsvatten
samt dagvatten.
1.3

Uppdragets omfattning

Uppdraget är att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i Malmös vatten
genom att identifiera och sammanställa potentiella utsläppskällor för
läkemedelsrester och väsentliga utsläppspunkter till Malmös ytvatten. Detta ska
ske genom en omvärldsanalys som sedan ska anpassas till Malmö genom att ta
hänsyn till de lokala förutsättningarna, i kombination med provtagning.
Provtagning ska ske vid ett urval av utsläppspunkter och på avstånd från dessa för
att bedöma påverkansområdet. Vidare ska stickprov tas inom Malmö Stads
dagvattennät för att verifiera och kvantifiera förekomsten och spridningsvägarna.
Uppdraget kan delas in i följande tre delmoment:
 Litteraturstudier och framtagande av konceptuell modell för beräkning av
massbalanser för läkemedelsrester i Malmö. Identifiering och
sammanställning av potentiella utsläppskällor och spridningsvägar för
läkemedelsrester och väsentliga utsläppspunkter till Malmös ytvatten.
 Provtagning av vatten (utsläppspunkter, dagvattennät och recipienter).
 Revidering av den konceptuella modellen så att den blir en
Malmöspecifik modell för beräkning av en teoretisk massbalans
av
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läkemedelsrester i Malmös vatten. Modellen ska bygga på litteraturstudier
och Malmöspecifika mätvärden. Utvärdering av erhållna resultat och
identifiering av åtgärder som kan genomföras för att erhålla en reduktion
av påverkan av läkemedelsrester på Malmös vattenmiljöer. Åtgärderna ska
vara både långsiktiga och kortsiktiga. Det är viktigt att undersökningarna
leder till att massbalanser kan göras, och ge en uppfattning om olika
källors relativa betydelse.
1.4

Avgränsningar

Figur 1. Verksamhetsområde Sjölunda arv, samt Klagshamns arv, samt provtagningspunkter.

Uppdraget behandlar spridningen av läkemedelsrester till Malmö stads vatten,
med fokus på spridning från de största identifierbara källorna från befolkningen.
Verksamhetsområden tillhörande Sjölunda avloppsreningsverk samt
Klagshamns avloppsreningsverk har således ingått. Ytterligare spridningskällor
eller platser i naturen har inte behandlats i denna rapport.
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1.5

Definitioner
Läkemedelsrester

Läkemedelsrester förekommer i en stor variation i utgående avloppsvatten,
eftersom läkemedel inte är designade för att brytas ned i reningsverken. Många
läkemedel är mycket stabila och svårnedbrytbara, nackdelen är då att de blir kvar i
miljön under en längre tid. Reningsverken är heller ännu inte designade för att
bryta ned läkemedel.
Läkemedelsresterna består av olika föreningar, det kan vara polära eller
ickepolära föreningar och de kan delvis brytas ned till andra föreningar, som inte
är mätbara med dagens analyser. Läkemedel är framtagna för att påverka olika
receptorer och processer i människans kropp, vilket innebär att läkemedlen även
kan påverka andra djurarter. Antibiotika i miljön från tillverkning och från
användning av människor och djur kan dessutom orsaka antibiotikaresistens som
mycket allvarligt hotar vår hälsa. De vanligast förkommande läkemedelsresterna i
avloppsvatten härör från smärtstillande läkemedel, blodtryckssänkande mediciner,
hormonsubstrat och antidepressiva läkemedel. (SvensktVatten, Läkemedel och
vatten - uppströmsarbete och reningsteknik vid kommunala reningsverk, 2017)
För att kunna jämföra med tidigare genomförda analyser vid reningsverken i Malmö
utförs laboratorieanalyser med avseende på följande föreningar, enligt tabell 1.
Tabell 1 Ämnen som analyserats på Malmö stads vatten

Förening

Exempel på läkemedel där ämnet återfinns

Diklofenak

Voltaren, Diklofenak är den aktiva substansen
i vissa mildare smärtstillande läkemedel.
Exempel på varumärken som bygger på
diklofenak är Voltaren, Arthrotec och Eeze,
men medlet finns även i generiska läkemedel
med samma innehåll och verkan. Sedan
millennieskiftet har diklofenak identifierats
som ett miljögift
Seloken. Metoprolol är ett läkemedel av beta1-receptor blockerare, som marknadsförs i
Sverige bland annat under Seloken. Den
används för att behandla högt blodtryck,
kärlkramp, och ett antal andra tillstånd med
förhöjd hjärtfrekvens.
Sobril. Oxazepam är ett ångestdämpande och
lugnande preparat som tillhör gruppen
bensodiazepiner. Det patenterades 1965 och
lanserades under varumärket Serax. Varunamn i
Sverige för ämnet är Oxascand och Sobril.
Ibuprofen Orifarm. Ibuprofen är en
febernedsättande, antiinflammatorisk och
smärtstillande medicin, som varken är
beroendeframkallande eller

Metoporlol

Oxazepam

Ibuprofen
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Östradiol

Atenolol

narkotikaklassad. Ämnet är ett kortverkande
NSAID-preparat och säljs receptfritt på apotek.
Hormonpreparat. Vid hormonbrist på grund
av borttagna äggstockar, eller i klimakteriet kan
kvinnor få hormonersättningsbehandling med
östradiol.
Atenolol Accord. Läkemedel som innehåller
det verksamma ämnet atenolol används
bland annat vid högt blodtryck och vid visa
typer av oregelbunden hjärtrytm. Atenolol
används även som förebyggande behandling
av kärlkramp och efter hjärtinfarkt för att
skydda hjärtat mot en ny infarkt.

Citalopram

Citapramil. Citalopram används framför allt
för att behandla depression. Det är ett så kallat
antidepressivt läkemedel. Läkemedlet används
också för att behandla vissa typer av ångest och
även andra former av psykiska besvär.
Citalopram tillhör en grupp antidepressiva
läkemedel som kallas selektiva
serotoninåterupptagshämmare, SSRI.

Cyklofosfamid

Sendoxan. Cyklofosfamid kan användas
mot olika cancerformer såsom leukemi,
ovarialcancer, bröstcancer, småcellig
lungcancer med flera, samt som
immunosuppressivbehandling och i vissa
fall vid till exempel reumatoid artrit och
nefrotiskt syndrom SLE.

Diazepam

Stesolid. Diazepam används som lugnande
medel vid oro, ångest, rastlöshet och inför
operationer, undersökningar och provtagningar
som kan orsaka oro. Läkemedlet används
också för att bryta långvariga epileptiska
anfall, feberkramper och stelkramp för att få
spända muskler att slappna av.

Enalapril

Enalapril.
Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet
enalapril används vid högt blodtryck och vid
hjärtsvikt.
P-piller. Etinylestradiol är ett halvsyntetiskt
östrogen som ingår i flera östrogenläkemedel,
vanligen tillsammans med en gestagen. Detta
ämne ingår för närvarande i 30-talet läkemedel
som marknadsförs i Sverige.

Etinyllöstradiol
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Fluoxetin

Furosemid

Hydroklortiazid

Ifosfamid

Ketoprofen

Naproxen

Noretisteron

Fluoxetin Accord. Fluoxetin används för att
behandla depression. Det är ett så kallat
antidepressivt läkemedel. Fluoxetin används
också för att behandla vissa typer av ångest,
som tvångstankar och tvångshandlingar. Det
kan också användas vid andra former av
psykiska besvär som till exempel bulimi.
Furix. Furosemid är ett kraftigt
vätskedrivande läkemedel, så kallat diuretika.
Det används vid ödem, det vill säga
vattenansamling i kroppen. Läkemedlet kan
även användas för behandling av högt
blodtryck och vid hjärtsvikt samt vid
njursvikt.
Normorix. Hydroklortiazid och amilorid
används vid högt blodtryck. Det kombinerade
läkemedlet kan även användas som ett
vätskedrivande medel, även kallat diuretika.
Det används vid ödem, det vill säga
vattenansamling i kroppen.
Cytostatika. Ämnet är
ett cytostatikum (celltillväxt-hämmande medel)
mot maligna tumörer. Läkemedlet förvandlas
till aktiva metaboliter i levern, dock är närmare
verkningsmekanism fortfarande okänd.
Orudis. Ketoprofen lindrar smärta och
dämpar inflammation. Ketoprofen används
vid reumatiska sjukdomar. Läkemedlet kan
också användas för att lindra tillfällig smärta,
till exempel mensvärk, huvudvärk, tandvärk
och migrän.I form av gel kan ketoprofen
användas för att lindra smärtor i muskler
eller leder i samband med till exempel en
sportskada eller artros i knän. Ketoprofen
tillhör en grupp läkemedel som kallas för
cox- hämmare eller NSAID.
Naproxen. Naproxen tillhör en grupp
läkemedel som kallas för cox-hämmare eller
NSAID. Det lindrar smärta, dämpar
inflammation och sänker feber. Naproxen
används även vid reumatiska sjukdomar och
artros. Läkemedlet kan också användas för att
lindra tillfällig smärta, vid mensvärk,
huvudvärk, tandvärk och migrän.
Mini-Pe, preventivmedel. Ämnet är ett så
kallat gestagen, det vill säga ett konstgjort
hormon, som verkar på ungefär samma sätt som
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Rantidin

ett av kroppens egna könshormoner,
gulkroppshormon.
Zantac Ranitidin tillhör en grupp läkemedel
som kallas för histamin-2-receptorblockerare
Och är ett läkemedel som minskar
produktionen av magsyra. Ranitidin kan
användas vid halsbränna och sura
uppstötningar. Även för behandling av
inflammation i matstrupen och för att läka eller
förebygga sår i magsäcken och
tolvfingertarmen.

Sertralin

Oralin. Sertralin används framför allt för att
behandla depression. Det är ett så kallat
antidepressivt läkemedel. Läkemedlet används
också för att behandla vissa typer av ångest,
som till exempel panikångest. Det kan även
användas vid andra former av psykiska besvär,
som tvångstankar och tvångshandlingar, social
fobi eller så kallat posttraumatiskt
stressyndrom, det vill säga speciella, svåra och
långvariga psykiska besvär efter en traumatisk
upplevelse. Sertralin tillhör en grupp
antidepressiva läkemedel som kallas selektiva
serotoninåterupptagshämmare, SSRI.

Salbutamol

Ventoline. Salbutamol tillhör
läkemedelsgruppen beta-2- stimulerande
läkemedel. Det används för att vidga
luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv
lungsjukdom, KOL.
Simidon. Simvastatin används för att
behandla höga blodfetter. Det tillhör en grupp
läkemedel som kallas statiner. För höga halter
av skadliga blodfetter medverkar till
sjukdomar i hjärta och kärl.
Bricanyl. Läkemedlet används för att vidga
luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv
lungsjukdom, KOL. Läkemedlet tillhör en
grupp läkemedel som kallas för beta-2stimulerande läkemedel, där det verksamma
ämnet är terbutalin.
Waran. Läkemedel som innehåller det
verksamma ämnet warfarin används för att
förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen.

Simvastatin

Terbutalin

Warfarin
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2

Metodik

En litteraturstudie gjordes och lade grunden till framtagandet av en konceptuell
modell. Efter samråd med Malmö stad gjordes ett urval av provtagningspunkter på
potentiella källor och spridningsvägar. Därefter genomfördes en
massbalansberäkning för beräkning av uppskattad mängd läkemedelsrester i
Malmö stads vatten.

3

Konceptuell modell och provtagning

3.1
Konceptuell modell
Läkemedel är nödvändiga för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. De är
biologiskt aktiva redan vid mycket låga koncentrationer, till skillnad från andra
kemikalier. Läkemedel återfinns med allra största sannolikhet i spillvatten,
(SVD/TT, 2018) (David Bendz, 2005), och många av de enzymer och receptorer
som verkar på oss människor hittas i snarlika former även hos organismer i
miljön. (Gunnarsson L, 2008). Figur 2 beskriver flödet för läkemedel som når
miljön.

Läkemedelsindustri

Apotek/Sjukhus

Konsument/Patient

Reningsverk

Avlopp

Ytvatten/recipient

Bräddning

Figur 2 Beskrivning av läkemedelsflödet innan det når recipient

De största utsläppen av läkemedelsrester uppkommer vid användning.
Substanserna eller deras metaboliter utsöndras med urin och avföring, via
avloppssystemen kan de sedan nå ut i vattendragen. I figur 3, nedan, illustreras
detta. Andra spridningsvägar är genom hushållssoporna där överblivna
läkemedel ibland hamnar. Det kan också ske i samband med tillverkning av
läkemedel. Spridning via hushållssopor bedöms vara mycket begränsad i
Sverige eftersom våra hushållssopor förbränns. Detsamma gäller en spridning
av läkemedelssubstanser från tillverkning.

Figur 3: Pilarnas tjocklek visar mängden läkemedel från resp källa. Källa LIF - de forskande
läkemedelsföretagen i Sverige. (LIF, 2019)

Sida 10 (46)

LÄKEMEDELSRESTER I MALMÖ STAD

För att få ett grepp om hur spridningen av läkemedelsrester till
ytvatten/dagvatten sker kan följande modell, figur 4, följas.

Figur 4 Modellen är en beskrivning av hur en scanning av läkemedelsförekomster i spillvatten,
samt dess eventuella påverkan på närliggande recipient, kan göras.

Källor

Potentiella källor för utsläpp av läkemedel är exempelvis sjukhus och
vårdcentraler, vårdboenden, läkemedelsindustri och även vanliga hushåll (Ingela
Helmfrid, 2010), (FASS, 2017).
Spillvattnet från dessa källor leds till reningsverket och där kan detektion
erhållas med provtagning på inkommande flöde till verket. Nedbrytningen i
reningsverket kan erhållas genom att detektera halterna i utgående flöde. Utsläpp
från vanliga hushåll ger sannolikt ett mer diffust utsläpp än de övriga källorna.
För att verifiera denna hypotes, alltså besvara frågan om det existerar någon
skillnad i koncentration av läkemedelsrester mellan de mest troliga källorna och
de diffusa källorna används följande metod:
Prov, PA,PB,PC etc, tas i närmaste utsläppsbrunnar från de identifierade potentiella
källorna för utsläpp, för att få koncentrationen från respektive källa cA, cB, cC etc.
Flödesdata hämtas från flödesmätning i driftstatistik om det inte går att ta
flödesproportionerligt prov.
Spridningsvägar

Potentiella risker för spridning av läkemedel till ytvatten är vid bräddutlopp, där
spillvattnet går orenat ut i recipienten/dagvattnet. För att få ökad kännedom om
hur stor spridningen från bräddningar är kan en teoretisk massbalansberäkning
göras, utifrån bräddningsstatistiken och koncentrationerna från de tidigare
provpunkterna PA,PB,PC. För att kunna göra en massbalans multipliceras
koncentrationen med flödet som bräddats. För att verifiera denna modell bör
prov tas vid närmaste utsläppspunkt för bräddpunkterna. P1, P2, P3, i figur 4.
Flöden från bräddning erhålls från miljörapport/driftstatistik hos
verksamhetsutövaren men kan dock vara en osäker siffra då nödbräddningar inte
alltid kan mätas p g a strömlöshet.
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Större provuttag kan tas vid det största dagvattenutsläppet, P4, för att få en
ögonblicksbild av koncentrationen i det största dagvattenutsläppet.
Utspädningsfaktorn är här mycket hög och därför rekommenderas uppströms
provtagning, i mindre flöden närmare utsläppskällorna (P1, P2, P3) i figur 4.
Andra spridningsvägar för läkemedelsrester till naturen är lakvatten, om det
händelsevis har hamnat läkemedel på soptippen. (FASS, 2017)
Teoretiska mängder

Potentiella teoretiska mängder som släpps ut per år från reningsverken erhålls,
genom att multiplicera utsläppskoncentrationen (cspill ut), med volymen vatten som
pumpas till reningsverken (Svahn, 2017). När modellen ska appliceras på ett
område identifieras först området med avgränsningar. Därefter identifieras
källorna och bräddpunkter samt recipienter. Antalet källor av respektive blir den
faktor som den beräknade/uppmätta koncentrationen multipliceras med för att
erhålla den teoretiska totala mängden. (Svahn, 2017)
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4

Metodik för provtagning, provtagningsplan och
analyser

4.1
Syfte med provtagningen
Syftet med provtagningarna är att erhålla underlag för att kunna börja verifiera
teoretiska massberäkningar.
4.2
Mål med provtagningen
Provtagningens mål är i huvudsak att ”fånga” olika typer av källors bidrag av
läkemedelsrester till Malmös vatten.
4.3
Preliminär tidplan
Preliminär tidplan framgår nedan.
Tabell 2: Preliminär tidplan vad gäller provtagning av läkemedelsrester för Malmö Stad.

Provtagningsplan

Dec 2018

Provtagning reningsverk

Jan 2019

Provtagning ute i fält

Jan 2019

Analysresultat

Feb 2019

Sammanställning utkast

Mars 2019

Leverans

Mars 2019
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4.4

Omfattning, provtagningsplan och
provtagningsplatser
En provtagningsplan togs fram i samarbete med miljöingenjör Ewa Romberg samt
erfaren ledningsnätspersonal på VA SYD John Hägg och Ricky Merikanto.
Följande provtagningspunkter beslutades gemensamt, utifrån den konceptuella
modellen.
- Ett prov i en utgående spillvattenbrunn invid SUS, Malmös sjukhus, i syfte att få
vetskap om koncentrationen i spillvattnet från sjukhuset var hög.
- Ett prov i en utgående spillvattenbrunn vid ett vårdboende, för att jämföra
koncentrationen i spillvattnet från vårdboenden med bostadsområde och sjukhus.
- Ett prov i ett villaområde-flerbostadsområde, även det i syfte att jämföra bidraget
från ett bostadsområde med vårdboendets bidrag och sjukhusets bidrag.
- Ett prov nära Hamnutloppet, som är dagvattenutloppet från Malmö stad. Om det
återfanns höga halter av läkemedel här, skulle det behövas flera prover uppströms
för att lokalisera källorna.
- Ett prov någonstans i Malmö kanal, i syfte att få ett grepp om halten i Malmös
kanaler.
- Ett inkommande prov vid Sjölunda reningsverk, i syfte att se den totala belastningen
från verksamhetsområdet.
- Ett utgående prov vid Sjölunda reningsverk, i syfte att beräkna total mängd utsläpp
till recipienten från verksamhetsområdet.
- Ett inkommande vid Klagshamn reningsverk, i syfte att se den totala belastningen
från verksamhetsområdet.
- Ett utgående vid Klagshamn reningsverk, i syfte att beräkna total mängd utsläpp til
recipienten från verksamhetsområdet.

Figur 5 Provtagningspunkter
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Då det tas prov från utgående brunn, vid sjukhuset tex, kan ett
”bräddningsbidrag”, beräknas med hjälp av bräddningsstatistiken. Därför utgick
provtagning vid bräddutloppen, som annars rekommenderas i den konceptuella
modellen, eftersom det endast fanns 10 prov till förfogande.
Ytterligare ett prov i dagvattnet togs, i flerbostadsområdet Gyllins trädgårdar.
Provet togs i Risebergabäcken för att få resultat från dagvattnet i området.

Tabell 3 Provtagningspunkter

Prov‐
punk
t
1

Kategori

Koordinat

Vårdboende

X: (ÖST) 117 024
Y: (NORD) 6164273

Övrigt

SWEREF 99 13 30
Spillvatten

X: (ÖST) 118470,9202 Y:
(NORD)6163152,8004

Spillvatten

RisebergaBäcken

X: (ÖST) 122141,6762
Y: (NORD) 6158851,575

Ytvatten

4

VillaOmråde

X (ÖST) 124003,03
Y (NORD) 6163222,184

Spillvatten

5

Reningsverk
Inkommande

X: (ÖST) 112569,4162
Y: (NORD) 6155792,9257

Spillvatten

6

Reningsverk
Utgående

X: (ÖST) 112262,3167
Y: (NORD) 6155795,8904

Spillvatten

7

UTGÅR
Läkemedels
Industri -

X: (ÖST) 114854,2616
Y: (NORD) 6162957,4697

Spillvatten

Kanal 1
Ytvatten
närmast
Hamnen

X: (ÖST) 118177,798
Y: (NORD) 6164977,6202

9

Kanal 2
Ytvatten
Kanalen

X: (ÖST) 119088,7278
Y: (NORD) 6164565,5457

10

Reningsverk
inkommande

X: (ÖST) 121229,3557
Y: (NORD) 6167985,6102

Spillvatten

11

Reningsverk
Utgående

X: (ÖST) 121221,9135
Y: (NORD) 6167794,4806

Spillvatten

2

Sjukhus

3

8

Ytvatten

Ytvatten

4.5
Provtagningsmetodik
För att erhålla representativa analysresultat kan prover antingen tas slumpmässigt,
systematiskt eller i en kombination därav. Den enklaste metoden för att ta
slumpmässiga prover är stickprovstagning. Då variationen mycket sannolikt antas
vara stor skulle en stickprovstagning kräva många omgångar för att få ett resultat
som meningsfullt kan utvärderas. Således rekommenderades någon form av
samlingsprovtagning för att erhålla representativa data. Allra helst
rekommenderas flödesproportionell provtagning. Proven tas i mörk glasflaska.
Proverna bör tas i största utsträckning vid first flush, då koncentrationen antas
vara högst vid det tillfället.
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Provtagning

På grund av de resurser som tilldelas projektet, valdes i detta fall ändå
stickprovtagning, med en kombination av samlingsprov, förutom vid
reningsverken som har flödesproportionell provtagningsutrustning.

Kanal Närmast Hamnen

Figur 6 Bild över provtagningsställen.

Fältprovtagare och representanter från ledningsnätet från VA SYD, samt två
projektmedlemmar från ÅF deltog i provtagningen, som ägde rum v 7, 2019.
Provflaskor erhölls från ALS Scandinavia. Blankprov bedömdes ej nödvändigt.
Spillvatten brunnar: Prover togs direkt ur utgående spillvattenbrunnar med hjälp
av pump med vilken vatten pumpades upp ur brunnarna. Det togs 2 flaskor à 1
liter per flaska per provställe.
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Dagvattenprov: Det togs 2 flaskor à 1 liter per flaska per provställe. Reningsverk:
Prov togs ur befintlig provtagningsutrustning på utgående och inkommande
vatten i reningsverken. Dessa prov är således de mest representativa då de är
tagna flödesproportionellt. Även här togs 2 flaskor à 1 liter per flaska, per
provställe.
Tidsaspekt: Då det praktiskt var svårt att hinna ta proven vid first flush,
registrerades istället tidpunkten för provtagningen.
Provberedning och analyser

Prover skickades till ett ackrediterat laboratorium för bestämning av
läkemedelsresternas koncentration. ALS Scandinavia AB, som är ackrediterat
laboratorium, anlitades.
4.6
Recipienter
Den huvudsakliga recipienten för läkemedelsrester från Malmö Stad är Öresund.
Andra vattenförekomster där ledningsnätet har bräddpunkter är:





Malmö inre kanal
Malmö hamn
Risebergabäcken
Sege kanal (Sege å)

Slutligen når alla dessa vattenförekomster Öresund
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4.7

Malmöspecifika källor för läkemedelsrester
Reningsverk

Nedan information är hämtad ur Miljörapporterna för reningsverken från 2017 och
2018.
Avloppsledningsnätet i Malmö har indelats i sju avloppsområden varav fem är
anslutna till Sjölundaverket och två till Klagshamnsverket tillhörande VA SYD. VA
SYD har 622 km huvudledningar för dagvatten i Malmö, varpå 380 utlopp
förekommer. Det kombinerade nätet som går till avloppsreningsverken (Klagshamn
och Sjölunda) är 311 km långt.

Figur 7 Karta över upptagningsområde (markerat i rosa) från Sjölunda och Klagshamns
avloppsreningsverk. Källa: VA SYD, bearbetad av ÅF.
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4.7.1.1 Klagshamns avloppsreningsverk.
På ledningsnätet inom Klagshamnsverkets upptagningsområde finns 8
bräddavlopp. Bräddning kan ske till Limhamns hamn och till Sibbarp.
Bräddavloppens läge framgår av figur 8, nedan.

Figur 8 Bräddpunkter på ledningsnätet i Malmö (Källa Klagshamns reningsverks Miljörapport 2017)

Mängden vatten som bräddar från ledningsnätet är beroende av hur mycket det
regnar och på regnens intensitet och varaktighet. Den beräknade volymen för
bräddningarna på ledningsnätet under 2017 uppgick till totalt ca 25 900 m3, se
tabell 4.
Tabell 4 Bräddvolymer Klagshams arv 2017

En grov uppskattning av vattenbalansen för Klagshamnsverket med
tillrinningsområde har gjorts med utgångspunkt från uppmätt flöde samt
uppskattade dagvattenmängder och bräddade volymer från avloppssystemet. Det
totala flödet uppgick 2017 till 8 557 000 m3 . Mängden spillvatten från hela
upptagningsområdet har uppskattats till ca 6 700 000 m3. Mängden
tillskottsvatten har uppskattats till cirka 20 % av det totala avloppsvattenflödet till
Klagshamnsverket. Se tabell 5 nedan
Tabell 5: Flöden Klagshamns arv 2017
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4.7.1.2

Sjölunda avloppsreningsverk

Inom Sjölunda avloppsreningsverks verksamhetsområde fanns ca 140
pumpstationer och regleranordningar. På ledningsnätet inom upptagningsområdet
finns 21 bräddavlopp. Bräddning kan härvid ske till Malmös kanaler,
Risebergabäcken, Malmö hamn samt Sege kanal. Bräddpunkternas läge framgår
av tidigare figur 8.
Varje mellanstor och större pumpstation har minst en reservpump att koppla in vid
behov. I de större pumpstationerna finns flera pumpar (mellan tre och nio) vilka
aktiveras automatiskt i olika kombinationer allt efter tillrinningen. Fasta
reservkraftaggregat för fullständig elförsörjning till anläggningen vid eventuellt
strömbortfall finns vid de tre största pumpstationerna Turbinen, Rosendal och
Spillepengen inom Sjölundaverkets tillrinningsområde.
Den totala bräddvattenvolymen inom Sjölundaverkets upptagningsområde under
2017 har beräknats till cirka 80 200 m3 vilket motsvarar cirka 0,2 % av det totala
avloppsvattenflödet till Sjölunda avloppsreningsverk. Se tabell 6.
Tabell 6 Bräddvolymer Sjölunda arv 2017

En uppskattning av vattenbalansen för Sjölundaverket med tillrinningsområde har
gjorts i tabell 7. Det totala flödet uppgick till cirka 38,2 Mm3 , varav 38,1 Mm3 kom
till Sjölundaverket och ca 0,08 Mm3 bräddades på ledningsnätet. Mängden
spillvatten från Malmö har uppskattats till omkring 24,8 Mm3 baserat på
renvattenförbrukningen. Mängden tillskottsvatten uppgick till cirka 9,8 Mm3, varav
dagvatten utgjorde cirka 4,2 Mm3. Spillvattenmängden från ABMA (Burlöv,
Lomma och Hjärup) och Svedala kommun (Bara/Klågerup) har uppskattats till
cirka 2,5 Mm3, baserat på renvattenförbrukningen. Avloppsvattenflödet från
ABMA och Svedala kommun har uppmätts till totalt 3,6 Mm3 . Se tabell 7.
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Tabell 7 Flöden, Sjölunda arv 2017

Sjukhus

Skånes Universitetssjukhus, SUS, tidigare kallat Malmö allmänna sjukhus, MAS
är beläget mitt i Malmö. Informationen nedan är hämtad från SUS hemsida.
SUS är Sveriges tredje största sjukhus och inom SUS jobbar ca 12 000
medarbetare med över 100 olika yrken.
En vanlig dag, 2017, sker i genomsnitt följande på SUS:
 23 barn föds
 429 besök på akutmottagningarna
 5058 besök inom primärvården (besök måndag-fredag)
 190 patienter opereras (baserat på ett snitt från operationer måndag-fredag)
 1149 patienter vårdas (sluten vård)
 232 patienter skrivs in (slutenvård)

Figur 9 SUS, Malmö

Vattenförbrukningen för sjukhuset är 243 383 m3 /år (VASYD, 2019). Ett flertal
utloppsbrunnar finns för spillvattnet och prov har tagits i en utav utgående
brunnar, se kap 5.
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Vårdboenden

Antal vårdboenden i upptagningsområdet uppgår till 57 st. Flödena från dem har
antagits vara i paritet med normalförbrukningen. Flödena når reningsverket via
spillvattnet, och på vägen finns risk för att bräddning till recipient sker.

Villaområde/bostadsområden

Enligt SCB finns ca 150 000 hushåll i Malmö stad, 2017, se tabell 8. Av dessa är
ca 17% småhus och 75% flerbostadshus. Antal villaområden/bostadsområden går
inte att beräkna då dessa varierar i storlek.
Tabell 8 Hushållstatistik SCB, 2017
Andel hushåll eft er boende form och kommun de n 31 dece mber 2017
Småhus
Kommun
Malmö

Flerbostadshus

ägande bostadsrätt
15,5

1,7

hyresrätt

bostadsrätt

hyresrätt

0,3

35,7

39,3

Specialbostad

Övrigt

Uppgift saknas

Samtliga

Antal hushåll

2,7

1,8

3,0

100

153 291
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5

Analysresultat

5.1
Osäkerheter kring analysresultatet
Generellt måste påpekas att resultatet från denna relativt lilla screening bör
bedömas som en ögonblicksbild. Mätvärdena är osäkra då det endast tagits ett
fåtal prov. Variationer som påverkar resultatet är bland annat dygnsvariationer,
flödesvariationer och årstidsvariationer vilka inte är representerade i denna
rapport.
Ett exempel som belyser variationerna är analysresultaten från i Kristianstads
reningsverk, uppmätta under 2016/2017. För 6 ämnen som analyserats, däribland
diklofenak och metoprolol, varierade halterna med en faktor 2-12 beroende på
ämnen och årstid. Diklofenak och metoprolol var lägst under sommarmånaderna
och ungefär dubbelt så högt under vinterhalvåret. (Svahn, 2017)
Massbalans

Eftersom tillgång till data är begränsande är uppskattningar och beräkningar grova
och översiktliga.
Massbalansberäkning, teori

Tabell 9 redovisar analysresultatsmall från provtagningarna på de olika
provtagningsställena. Nederst summeras totalhalterna ihop av alla olika
läkemedelsrester. (Här kan vara intressant att studera olika läkemedelshalter
beroende på område, tex är det en trolig tes att det finns högre halter av
blodtryckssänkande i provet från vårdboendet, än från villaområdet)
Tabell 9 Mall för analysresultat
Läkemedelssubstans
konc ng/l

1

2

3

3

Provpunkt
4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diklofenak
Metoporlol
Oxazepam
Ibuprofen
Östradiol
Atenolol
Citalopram
Cyklofosfamid
Diazepam
Enalapril
Etinyllöstradiol
Fluoxetin
Furosemid
Hydroklortiazid
Ifosfamid
Ketoprofen
Sertralin
Simvastatin
Terbutalin
Warfarin
Totalhalt

Totalhalterna av läkemedelsresterna multipliceras med årsmedelvärdet på
flödena från de olika källorna. Flöden uppskattas med hjälp av VA SYDs
miljörapport och flödesstatistik. Därefter multipliceras resultatet med de antal av
de specifika källorna som beräknas/uppskattas i Malmö stads verksamhetsområde,
för att erhålla antal kg läkemedelsrestersbelastning, från respektive källa.
Slutligen summeras de olika källornas bidrag och redovisas som en uppskattad
totalbelastning i kg läkemedelsrester som belastar Malmö stad. Detta kan sedan
jämföras med inkommande koncentration till reningsverken, för att beräkna hur
stort respektive bidrag är av totala flödet av läkemedelsrester till reningsverket.
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5.2

Resultat
Totalt bidrag från utgående spillvatten

Tabell 10 redovisar analysresultaten från provtagningarna på de olika
provtagningsställena.Nederst summeras totalhalterna ihop av alla olika
läkemedelsrester.
Några av analysresultaten har förhöjda rapporteringsgränser, (se bilaga med analysresultat)
vilket beror på en spädningsfaktor, eftersom proverna i sig hade stora matrisstörningar vid
analysen, (ALS, 2019) . Detta påverkar också tillförlitligheten i resultaten, särskilt då det rör
sig om mycket små mängder.
Tabell 10 :Analysresultat. Högsta uppmätta halter, över 5000 ng/l, (0,05 mg/l) är markerade
med mörkgrön färg.

LäkemedeEn del av
lssubstans
Atenolol
Citalopram
Cyklofosfamid
Diazepam
Diklofenak
Enalapril
Etinylöstradiol (17alfa-)
Fluoxetin
Furosemid
Hydroklortiazid
Ibuprofen
Ifosfamid
Ketoprofen
Metoprolol
Naproxen
Noretisteron
Oxazepam
Paracetamol
Ranitidin
Salbutamol
Sertralin
Simvastatin
Terbutalin
Warfarin
Östradiol (17beta-)
Totalhalt

konc
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
mg/l

Sjölunda
Reningsverk ink

Sjölunda
Reningsverk utg

Klags
hamn
Reningsverk ink

Klags
hamn
Renings
verk utg

660
220
410
320
160
110
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
580
280
520
390
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1200
660
720
800
380
370
410
510
11000
160
7600
0
0
0
0
0
310
110
280
98
1700
650
1700
750
2700
380
1900
450
0
0
0
0
650
250
510
410
73000
0
13000
0
760
130
210
170
0
0
0
0
220
57
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
180
140
0
0
36
0
15
0
93696
3517
27375
4128
0,093696 0,003517 0,027375 0,004128

Sjukhus
"MAS"

Vård
boende
"Tuppen"

Bostadsområde
/Gyllins
trädgård

330
94
0
330
510
0
0
0
0
0
0
0
140
53
710
470
0
0
0
0
0
0
76
0
15000
0
0
870
0
130
5400
24000
10000
0
0
0
790
75
0
4400
150
440
1900
0
0
78
0
62
2500
0
0
450000
7500
36000
11000
0
0
360
0
0
230
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
100
0
6,7
493980
32458
47342
0,49398 0,032458 0,047342

Riseberga- Kanal1
bäcken
Ytvatten
mot
Hamnen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kanal2
Ytvatten
Kanal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,9
8,9
8,9E-06

Totalt bidrag från utgående spillvatten beräknades till= 158 kg/år, se avsnitt 5.3.1.
Varav:
 Bidrag från Sjölunda arv = 126 kg/år,
 Bidrag från Klagshamns arv = 32 kg/år
Storleksordningen stämmer bra överens med tidigare uppskattade värden ur
LUSKA projektet, (Svahn, 2017). LUSKA, Läkemedelsutsläpp från skånska
avloppsreningsverk 2017, är en tidigare studie som är gjort på området som visar
på en uppskattning av läkemedelsutsläpp från Sjölundaverket på 158,9 kg/år och
från Klagshamns rv, på 31,2 kg/år. (Svahn, 2017) Undersökningen baseras på
uppmätta utgående värden från ett antal reningsverk i Skåne vilka sedan
multiplicerats med utgående flöden från verken. Studien har även gjort en total
uppskattning av antal kg läkemedelsrester/år som härör från skånska reningsverk.
Den uppskattningen uppgår till nästan 600 kg läkemedel per år som belastar
recipienterna i Skåne. Den verkliga summan är högst sannolikt mycket högre då
endast 21 substanser analyserats i utgående flöden. Dessa 21 ämnen utgör bara en
liten del av flera hundratals substanser som används för behandling av olika
sjukdomar. (Svahn, 2017)
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Analysresultat per ämne - reningsverk

Figur 11 och Figur 12 visa utgående halter av respektive ämne från de två
reningsverken.

Figur 11 Sjölunda reningsverk utgående halter av läkemedelsrester

Figur 12 Klagshamns reningsverk utgående halter av läkemedelsrester
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Analysresultat sjukhus

Analysresultaten av de tagna proverna visar att den största källan till
läkemedelsrester i spillvattnet är, som även antagits i konceptuella modellen,
sjukhuset. I figur 13 visas förhållandena per kategori läkemedelsrester från
sjukhusprovets resultat.
Cancer

0

ng/l

Blodfetter hjärt och kärl

82

ng/l

Hormon

178

ng/l

Astma/Lungor

360

ng/l

Ångest depression

3060

ng/l

Högt bloddtryck

6070

ng/l

Magsår

11000

ng/l

Hjärtsvikt/njursvikt

15000

ng/l

Smärta infl

458230

ng/l

Figur 13: Analysresultat per kategori läkemedel från Malmös sjukhus, SUS (även kallat MAS,
Malmös allmänna sjukhus)

Den största halten som påvisas i utgående spillvatten brunn är smärtstillande
preparat, framförallt ämnet Paracetamol, se figur 14 nedan.

Figur 14 Halter av olika läkemedelsrester från sjukhuset.

Om Paracetamol-halten tas ur diagrammet visas de övriga ämnenas variation
tydligare, Se figur 15. Halten av Furosemid, som är ett kraftigt vätskedrivande
läkemedel och används vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, samt
för behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt samt vid njursvikt och Rantidin
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som minskar produktionen av magsyra är betydande. Även Metoprolol, mot
högt blodtryck, Oxazepam, ångestdämpande, samt de inflammationshämmande
ämnena Ibupfrofen och Naproxen är närvarande.

Figur 15 Halter av läkemedelsrester från SUS, (Utan Paracetamol)

Intressant är dock att resultatet visar på att:
 Ingen cytostatika, (cellgift) har detekterats, dock är endast ett prov analyserat.
 Den allra största halten kommer från smärtstillande preparat,
främst Paracetamol.
 Diklofenak och Ibuprofen har lägre halt i sjukhusets spillvatten än från
bostadsområdet.
 Ångestdämpande preparat fanns i spillvattnet.
 Hormonpreparat detekterats i sjukhusets spillvatten.
Analysresultat Kanalen

I kanalen detekterades endast hormonpreparatet Östradiol, i en halt av 8,9 ng/l.
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Analysresultat vårdboende och bostadsområde

I figur 16 visas förhållandena per kategori läkemedelsrester från vårdboendets
analysresultat.

Figur 16 Analysresultat per läkemedelskategori Vårdboende

Smärtstillande preparat dominerar även här. Läkemedel mot ångest och
depression finns närvarande samt mot högt blodtryck. Dock visade
resultatet i stickprovet ingen indikation på hormonpreparat, astma,
blodfettsänkare, cancermediciner eller magsårsmedicin. Nedan i figur 17
redovisas de olika ämnena.

Figur 17 Halter av läkemedelsrester från Vårdboende "Tuppen"
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Figur 18 Analysresultat per läkemedelskategori Analysresultat per läkemedelskategori
Bostadsområde

Figur 19 Halter av läkemedelsrester från Bostadsområde

Intressant att notera är att även här är de smärtstillande preparaten dominerande i
spillvattnet. Även läkemedel mot högt blodtryck och hormonpreparat finns
representerade här dock i lägre halter. Intresseväckande är även att det är dubbelt
så hög halt av blodtryckssänkande mediciner från bostadsområdet än från
vårdboendet. Högsta halten av diklofenak uppmättes även i bostadsområdets
spillvatten, den var t o m nästan sju gånger högre än i sjukhusets spillvatten.
Analysresultat Risebergabäcken, och Kanal 1, närmast
Hamnen.

Inga läkemedelsrester detekterades i ytvattnet i Risebergabäcken, eller i
ytvattnet närmast hamnutloppet.
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5.3

Massbalansberäkning
Massbalansberäkning

En teoretisk massbalansberäkning utförs genom att multiplicera totalhalterna av
läkemedelsrester med årsmedelvärdet på flödena från de olika källorna. Därefter
multipliceras resultatet med antal av de specifika källorna som
beräknas/uppskattas i Malmö stads verksamhetsområde för att erhålla antal kg
läkemedelsrestersbelastning från respektive källa. Slutligen summeras de olika
källornas bidrag ihop och redovisas som en uppskattad totalbelastning i kg
läkemedelsrester som belastar reningsverken. De enskilda källornas bidrag kan
sedan jämföras med inkommande koncentration till reningsverken, för att beräkna
hur stort respektive bidrag är av totala flödet av läkemedelsrester till
reningsverket.
Problematik:
För att modellen ska kunna fungera är det viktigt att ingående data är
representativa för verkligheten. Då endast ett fåtal stickprov gjorts, samt att
uppskattat bräddflöde är svårt att definiera, har modellen som redovisas i denna
rapport reviderats till att utgå från de analyser där proverna är
flödesproportionerligt tagna samt uppmätta flöden. Då återstår endast de
provtagningar som gjorts vid reningsverken.
Belastning från reningsverken
Utsläpp av läkemedel, X kg, från reningsverken blir således
X [kg/år] = VFlöde Spillvatten rv [m3] /år * C utgående rv [kg/m3]
Bidrag från Sjölunda arv:
35 700 000 m3/år * 3,52 *10-6 kg/m3 =125,7 kg =126 kg/år
Bidrag från Klagshamns arv:
7 637 000 m3/år * 4,13 *10-6 = 31,54 = 32 kg/år
Totalt bidrag från utgående spillvatten beräknades till= (126+32)= 158 kg/år
Eftersom så få enstaka prov utgjort underlag för massbalansberäkningen är
osäkerheten i resultatet stor.
Belastning från bräddning
Tyvärr går ej att uppskatta ett totalt bidrag från de olika delområdena då
mätosäkerheten är så stor i gjorda provtagningar. För att få en mer detaljerad
kunskap om mängderna från respektive bräddningskälla måste fler analyser vid
bräddpunkterna tas med flödesproportionell provtagning. Då ledningsnätet är ett
ett sammanhängande nät med bidrag från många olika ställen är det svårt att
uttala sig något från resultatet av enstaka stickprovtagningar. Halterna i det
bräddade vatten är även så pass utspädda att det kan vara svårt att detektera på
laboratoriet. Om noggrannare mätningar görs kan följande teori användas för att
få ett begrepp om antal kg läkemedel som belastar Malmö stads vatten via
bräddning :
Bidrag, Y kg, från bräddat vatten till kanalerna:
Y = Vbräddflöde [m3] * Ctot (bräddat vatten, källa) [kg/m3]
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Massbalans resonemang

Då osäkerheten i stickprovstagningen är så pass hög har, som ovan beskrivits,
massbalansen reviderats. Det som däremot kan tolkas ur resultaten, är källornas
olika halter i spillvattnet från respektive källa, relativt varandra, se figur 20.

Figur 20 Jämförelse läkemedelsrester från olika källor

Tydligt är att sjukhusets spillvatten innehåller högst halt av dessa
läkemedelsrester. Intressant resultat är att spillvattnet från bostadsområdet
innehåller likartad halt som vårdboendet, (t o m något högre halt). Detta tyder
på att tesen att vårdboende skulle bidra med mer läkemedelsrester än
bostadsområden inte stämmer, utan vårdboenden kan enligt detta analysresultat
jämställas med resten av samhället.
Sjukhuset
Flödet från sjukhuset har erhållits ur driftstatistik, genom att använda
dricksvattenförbrukningen från sjukhuset. Det har därefter multiplicerat med
uppmätta koncentrationen i spillvattnet vid Sjukhuset. Uppskattat bidrag, Z, från
sjukhuset till totala utsläppet:
Z kg (sjukhus) = V(sjukhus) [m3] * Ctot (sjukhus) [kg/m3] =
243 383 000 [dm3] * 0,00049398 [g/dm3] = 120226,3 g = 120,2 kg
Totalt inkommande till reningsverket Sjölunda är 3345 kg. Då sjukhusets
spillvatten går till Sjölunda reningsverk, bidrar sjukhuset med ungefär 4 % av de
läkemedelsrester som belastar reningsverket. Se nedan beräkning:
120/3 345 = 0,03594 = 3,6% = Ca 4%
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Bostadsområde / Hushåll

Uppskattat bidrag från hushåll till totala utsläppet har beräknats enligt följande
resonemang och antaganden:
Varje person använder i snitt ca 180 liter/person per dygn. För att få ett uppskattat
flöde från ett hushåll, antas att det bor ca 3 personer i varje hushåll. Det motsvarar
ett uppskattat flöde på 180 * 3 = 540 liter/dygn.
Då 150 000 hushåll finns i Malmö, motsvarar det ett flöde på 540 liter/dygn
*150 000 = 81 000 000 liter /dygn, vilket motsvarar 81 000 m3 /dygn.
= 29 565 000 m3/år
Om koncentrationen antas vara 0,047 mg/l från ett hushåll, som labresultatet
visade, blir bidraget från hushållen
Z kg

hushåll

= Vhushåll [m3] * Ctot (hushåll) [kg/m3]=

29 565 000 000 dm3/år * 0,0473 mg/dm3 = 1398,42 kg= ca 1400kg/år

1400/3345= 0,418, vilket motsvarar ca 42%.
Dessa siffror är högst osäkra då ett flertal antaganden gjorts, m a p
koncentration och flöden, samt att endast ett stickprov är taget.
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6

Förslag på åtgärder inom Malmö stad

Halterna från sjukhuset är störst och ett första steg för att minska bidraget från
läkemedelsrester i spillvattnet till reningsverken, är att arbeta uppströms.
Rekommenderad åtgärd är således:



Kompletterande flödesproportionella provtagningar för att erhålla
signifikanta data, med låga rapporteringsgränser, på utgående halter av
läkemedelsrester från sjukhuset respektive reningsverken.
En utredning i vilken en reningsanläggning vid sjukhuset jämför med
kompletterande reningssteg vi reningsverken, ur ett drifts och
kostnadsperspektiv.

 Övriga rekommenderade åtgärder:
 Fortsatt separering av ledningsnätet.
 Fortsatt arbete att minska tillskottsvatten.
 Bygga utjämningsmagasin för avloppsvatten i syfte att minska bräddningar.

För att rena de läkedelsrester som passerar reningsverken, rekommenderas att
extra reningssteg vid verken installeras. En förstudie rekommenderas för att välja
bästa lämplig teknik på respektive reningsverk.
För att i största möjliga mån begränsa bidragen från bräddningspunkter på
ledningsnätet bör utjämningsmagasin byggas. En sammanställning av de olika
åtgärdsförslagen återfinns i tabell 11.
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Tabell 11 Förslag på åtgärder inom Malmö stad

Källa

Reningsverk

Utmaning

Åtgärd

Rena utgående
vatten
Begränsa
bräddning

Implementera ytterligare reningssteg
på utgående flöde.
Kompletterande provtagningar och
utredning huruvida en separat rening
på utgående flöde vid sjukhusen är
kostnadseffektivt.

Vårdboende

Begränsa
bräddning

Uppströmsarbete/info till
allmänheten om att läkemedel ska
lämnas tillbaka till apotek

Villa område

Begränsa
bräddning

Uppströmsarbete/info till allmänheten
om att läkemedel ska lämnas tillbaka till
apotek
Uppströmsarbete/Ställa fortsatt höga
krav industriavlopp.
Reservkraft pumpstationer /
bräddmagasin där det är möjligt.
Fortsatt separering av
ledningssystemet.
Fortsatt arbete att minska
tillskottsvatten och åtgärda
ledningsnätet.

Sjukhus

Läkemedelsindustri Begränsa
källan/utsläpp
Bräddning
Begränsa
bräddning
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7

Tekniker för avancerad rening

7.1
Aktuella tekniker
Det finns ett antal tillgängliga tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester
och andra oönskade ämnen. En översikt av dessa framgår av figur 21. Teknikerna
kan indelas i fyra olika reningsmetoder: fysikaliska, oxidativa, biologiska samt
adsorptiva. Dessa kan även kombineras för en optimerad rening från
mikroföroreningar.

Figur 21. Schematisk skiss av olika kompletterande reningstekniker. (Naturvårdsverket, 2017)

Nedan beskrivs först de tekniker som bedöms vara tillgängliga och realistiska att
implementera idag och därefter beskrivs några tekniker som bedöms vara under
utveckling. Största delen av informationen nedan kommer från Naturvårdsverkets
rapport om avancerade reningstekniker, (Naturvårdsverket, 2017).
Ozonering (O3) är en metod där olika ämnen oxideras med ozon. Vanligaste
applikationen för nedbrytning av organiska mikroföroreningar är som slutpolering
efter huvudreningsprocessen eller integrerat i huvudreningsprocessen.
Nedbrytningsgraden av svårnedbrytbara organiska föreningar beror bland annat på
ozondos och kontakttid, men påverkas även av halten av andra organiska ämnen i
det behandlade vattnet. Halten löst organiskt kol, DOC, är en avgörande
parameter. En fördel med ozonering är att det är en flexibel teknik med möjlighet
att styra ozondoser, och att samma reningseffekt kan förväntas över
anläggningens livstid. Ozonering kräver en aktiv övervakning och styrning för att
få en optimerad process, där tekniker för detta är under utveckling. En nackdel vid
ozonering är bildandet av andra ämnen, vilka kan ha ekotoxikologiska effekter.
Tekniken kräver därför en efterbehandling för att minimera riskerna med
nedbrytningsprodukter. Vidare är energiförbrukningen relativt hög. Första
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generationens ozonrening finns i Schweiz och Tyskland, och byggs i Sverige på
Nykvarnsverket i Linköping.
LIWE LIFE är ett företag som utvecklar andra generationens mer energieffektiva
ozonreningsteknik, och denna teknik kommer byggas in i Lidköpings nya
reningsverk. För att minska utsläpp blandas vattnet med ozongas i en mindre
mängd än vad som vanligen är brukligt. Detta kompenseras av vattenkorridorer
med trånga passager för att förlänga vattnets exponering och för att skapa
turbulens och ökad kontakt. Ozonet tillsätts genom keramiska filter på botten av
kanalen. Tekniken förväntas eliminera 80-99% av läkemedelsrester och man
räknar med att minska den årliga kemikalieanvändningen i Lidköping med 250
ton genom denna process. Processen kompletteras även med skivfilter för rening
av mikroplaster. (LidköpingsKommun, 2019)
Aktivt kol
Den grundläggande principen för aktivt kol är vidhäftning, adsorption, av
föroreningar på det aktiva kolets yta. Det är ett finfördelat kol med små håligheter,
porer. Dessa håligheter bildar en stor yta där adsorption och kemiska reaktioner
kan ske. (SvensktVatten, Dricksvattenteknik 3-Ytvatten, 2010). Ytan för aktivt
kol är normalt mellan 500 och 1500 m2/gram. (Cecen, 2012). Den huvudsakliga
användningen av aktivt kol är för att avskilja ämnen från en vätska eller gas, och
det används bland annat inom vattenrening, som läkemedel vid förgiftning,
förädling av gaser, gasmasker och destillering av alkoholhaltiga drycker.
Granulerat aktivt kol (GAK)
Vid användning av GAK placeras kolet i filterbäddar i ett separat reningssteg. När
kolet har blivit mättat (dvs fullt, alla platser för adsorption av ämnen är upptagna)
behöver kolet ersättas med nytt kol för att bibehålla reningseffektiviteten. Det
använda kolet regenereras, som är en typ av tvättning av kolet, och kan sedan
användas på nytt. Tekniken har använts länge inom olika tillämpningar inom
vattenrening, och har en god avskiljningsgrad för läkemedelsrester. För att få en
effektiv rening krävs att föroreningsgrad och halt av suspenderade ämnen i det
vatten som ska renas minimeras. Metoden har förhållandevis låg elförbrukning
vid drift, men har en hög resursförbrukning vid tillverkning och regenerering av
det aktiva kolet. En utveckling av aktivt kol baserat på olika biosubstrat pågår.
Pulveriserat aktivt kol (PAK)
Behandling med aktivt kol kan även göras med pulveriserat aktivt kol (PAK).
Reningsprocessen är även här baserad på adsorption av föroreningar på kolet.
Skillnaden är att här tillsätts kolpulvret i det biologiska steget, före slutfiltrering, i
till exempel ett sandfilter. Till skillnad från GAK, avlägsnas PAK med slammet
kan därför inte regenereras och användas igen. En fördel med PAK är att det
endast kräver installation av lagringsutrymme och doserutrustning och att
doseringen kan anpassas efter inkommande belastning. Däremot innebär PAKdosering ofta en kontaminering av avloppsslammet, vilket begränsar
möjligheterna att använda det som gödningsmedel på åkermark.
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Ulfrafiltrering (UF)
Membrantekniker finns, där läkemedlen filtreras bort, under tryck. Det innebär
dock att läkemedlen inte bryts ned, utan hamnar i hög koncentration i retentatet,
som måste tas om hand. Beroende på membranval kan partiklar och även större
lösta molekyler ner till ca 10 nm avskiljas. Tekniken med UF finns i fullskala i
huvudreningen på avloppsreningsverk, då som membranbioreaktorer(MBR), men
ultrafiltrering är mer ovanligt som efterföljande reningssteg. Ultrafiltrering (UF)
används även inom dricksvattenrening som mikrobiologisk barriär. Fördelar med
ultrafiltrering är att tekniken utgör en fysikalisk barriär före tex ett ozon-, eller
aktivtkol-reningssteg. Det har en bra reningseffekt på partiklar, mikroplaster,
patogener och bakterier och därmed även på multiresistenta bakterier.
En nackdel med tekniken är att den avskiljer inte ämnen som är lösta i
vattenfasen, varpå de flesta läkemedelsrester inte tas bort med UF. Tekniken
kräver också användning av kemikalier och ger en högre energiförbrukning.
Vidare anses tekniken i allmänhet vara dyrare än andra tekniker men utvecklingen
av membranen har lett, och fortsätter leda, till lägre kostnader. Om vattnet ska
återcirkuleras kan membranteknik vara ett bra alternativ, men då krävs tätare
membran, såsom RO/Omvänd osmos).
Biologiskt aktiva filter (BAF) är vanliga filter (till exempel sandfilter eller aktivt
kol) som utöver filtrering även har en biologisk aktivitet, som bryter ner vissa
föroreningar. En fördel med denna teknik är att den baseras på traditionella
sandfilter- eller GAK-system som är en vedertagen teknik på avloppsreningsverk.
GAK som filtermedia är fördelaktigt då adsorption av föroreningar och stor
specifik yta skapar goda förutsättningar för etablering av biologin och avskiljning
av läkemedelsrester. Ett stort antal mikroföroreningar bryts inte ner i varken
biofilmssystem eller aktivslamsystem, varför BAF med aktivt kol har den högsta
avskiljningsgraden.
Kombinationen av pulveriserat aktivt kol (PAK) och ultrafilter (PAK-UF)
kan användas som integrerat, eller kompletterande, reningssteg vid befintliga
avloppsreningsverk. Det integrerade reningssteget utgörs av en MBR-process där
PAK tillsätts till MBR-reaktorn. I detta fall kommer den befintliga
slamhanteringen påverkas med en negativ påverkan på slam kvalitén som följd.
Vid användning av PAK - UF som reningssteg efter huvudreningen, kan det
uppkomna retentatet hållas skiljt från det övriga slammet, som produceras vid
avloppsreningsverket, så det inte påverkar kvalitén på det.
Kombination ozonering-biologiskt aktivt filter (med granulerat aktivt kol)
Denna teknikkombination består av ozonering och en därefter en biologisk rening
med granulerat aktivt kol (GAK) som filtermaterial. Den ger en flerstegsrening,
med både oxidativ och biologisk nedbrytning, samt adsorption av föroreningar
och biprodukter som bildas vid ozonering. Ozoneringssteget medför även en
dynamisk styrning av reningseffektiviteten. Denna kombinationen har testats både
med och utan membranfiltrering som förbehandling före ozonering och ger en
närmast komplett rening av läkemedelsrester och andra föroreningar, förutom
mikroplaster.
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Kombination ultrafiltrering-biologiskt aktivt filter(med granulerat aktivt
kol) Detta system kombinerar membranseparation med ett biologiskt och
adsorberande filter. Membranen kan vara integrerade i avloppsreningsverket och
då kallas systemet membranbioreaktor (MBR) med efterföljande biologiskt och
adsorberande filter (BAF(GAK)). Att det aktiva kolet inte tillsätts i
membransteget innebär en mindre belastning av membranen och att en negativ
påverkan på slamkvaliteten kan undvikas, jämfört med systemet med pulveriserat
aktivt kol (PAK). Reningsgraden i BAFsystemet bestäms helt av biologin samt av
adsorptionsförmågan hos filtermaterialet. Kombinationen av UF som avlägsnar
mikroplaster och multiresistensbakterier, och aktivt kol som avskiljer
läkemedelsrester inklusive antibiotika, medför att en eventuell multiresistens
nedströms avloppsreningsverket kan förhindras med denna teknikkombination.
Exempel på tekniker under utveckling
Här beskrivs ett antal tekniker som bedöms vara under utveckling. De
förekommer idag framför allt i pilotskala. Hur snabbt dessa tekniker är redo för
implementering beror på ett antal faktorer, såsom till exempel reningsresultat i
större skala och konkurrenskraft avseende investerings-och driftskostnader.
Omvärldsfaktorer som till exempel behovet att återanvända avloppsvatten kan
också vara av betydelse.
OSMOS/NANOFILTERING Denna teknik har mycket mindre filterstorlek än
ultrafiltrering (0,001-0,01 μm). Här krävs ofta förbehandling med UF, så
nanofiltren inte ska sätta igen så snabbt. En bred rening kan åstadkommas med
nanofiltren men inte för alla substanser (till exempel inte för diklofenak), då krävs
RO. Dessutom bildas ett koncentrat som behöver behandlas med till exempel ozon
eller GAK, vilket innebär att membransteget inte har något riktigt berättigande
avseende läkemedelsrening (Christian Baresel, 2017). Tekniken är mest relevant
vid frågeställningar där det är aktuellt att återanvända det renade avloppsvattnet.
Avancerade oxidativa processer (AOP) Dessa processer omfattar avancerad
oxidation, med UV eller titandioxid (TiO2), i kombination med ozon. Vissa
läkemedelssubstanser kan mineraliseras fullständigt med denna metod, medan
andra är betydligt mer motståndskraftiga och svårare att ta bort (Christian Baresel,
2017). AOP har potential som kompletterande reningsteknik vid förekomst av
höga läkemedelskoncentrationer eller då periodvisa krav förekommer på
läkemedelsrening där andra presenterade tekniker inte räcker till. Nackdelar är att
tekniken kräver ett partikelfritt vatten och fristående reaktorvolymer. (Christian
Baresel, 2017)
Biologiskt aktivt kol (BAK) En utveckling av aktivt kol kommer troligen att
kunna ge en mer resurseffektiv rening med GAK/BAF och PAK. Eftersom 1020% av det aktiva kolet förbrukas vid regenerering är det intressant att hitta
material av icke-fossilt ursprung, till exempel tillverkning av biokol från
avloppsreningsverkens avloppsslam. Processen är under utveckling och kräver
fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser. Adsorptionstester har genomförts
med olika typer av biokol, där vissa kunde reducera läkemedelsrester i
försöksvattnet med en kapacitet jämförbar med kommersiellt aktivt kol. (Christian
Baresel, 2017) (Naturvårdsverket, 2017).
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8

Omvärldsanalys

8.1
Nationellt
I Sverige använder vi mer än 1 000 olika aktiva substanser i cirka 7 600 olika
läkemedel. Till detta kommer ett ungefär lika stort antal hjälpämnen och även
förpackningsmaterial. De flesta nya läkemedel som godkänns för försäljning i
Sverige är nya fabrikat av redan tidigare kända och använda substanser. Ändå
tillkommer nya substanser varje år. Kännedomen är mycket liten om hur de
ämnen som ingår i läkemedlens påverkar människor, växter och djur via mark och
vatten i miljön. (Britta Hedlund, 2018). Naturvårdsverket har ännu inte beslutat
om krav på läkemedelsrening i Sverige, men Sverige är ett av de länder som är i
framkant vad gäller problematiken kring läkemedelsrening av avloppsvatten.
Roslagsvattens reningsverk i Knivsta blev först i Sverige med att rena läkemedel
från avloppsvatten, 2015. Även Tekniska Verken i Linköping ligger i framkant,
och har efter försök med ozonoxidation beslutat att införa sådan rening i full
skala.
Havs- och vattenmyndigheten(HaV)

HaV har under perioden 2014 till 2017 avsatt 32 miljoner kronor till finansiering
av projekt som syftar till avancerad rening av avloppsvatten från läkemedelsrester
och miljöfarliga ämnen. Svenskt Vatten och dess medlemmar deltar aktivt i detta
arbete.
Ett av världens största forskningsprogram inom läkemedelsområdet, MistraPharma,
pågick mellan 2008 och 2015. För att ha möjlighet att snabbt få ta del av ny kunskap
inom detta viktiga område har branschorganisationen Svenskt Vatten deltagit aktivt
i såväl styrelse som i referensgrupp i MistraPharma.
Kommuner och VA Bolag

Utöver MistraPharma deltar flera av Svenskt Vattens medlemmar i projekt som
undersöker möjligheter att rena avloppsvatten från läkemedel. Ett stort
läkemedelsprojekt som Stockholm Vatten drivit tillsammans med Gryaab i
Göteborg är det projekt som slutrapporterades under 2010. (Finnson, 2017).
Många kommuner har dessutom fått bidrag av Naturvårdsverket, se nedan.
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har fram till dec 2018, delat ut bidrag till sexton projekt på
kommunernas avloppsreningsverk på totalt upp till 85 miljoner kronor för att rena
avloppsvatten från läkemedelsrester. Bakgrund till bidraget var ett
regeringsuppdrag om läkemedelsrening på avloppsreningsverk. Naturvårdsverket
konstaterar att det finns behov av att införa avancerad rening av läkemedelsrester i
avloppsvatten. Sådan rening skulle även medföra rening av andra oönskade
ämnen, vilket förstärker nyttan.
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Läkemedelsverket och miljöbedömning av läkemedel

Läkemedelsföretag ska kunna dokumentera miljöeffekter i samband med
godkännandet av nya läkemedel, vilket betyder att miljödata rörande substanser,
tas fram flera år innan det är dags att ansöka om godkännande för en ny substans.
I samband med detta görs ett antal tester där man bland annat undersöker om, och
vid vilka halter, substansen är giftig för vissa alger, kräftdjur och fiskar. Varje
läkemedelsföretag tar fram information och utför en miljöriskbedömning för sina
läkemedelssubstanser. Innan informationen publiceras på Fass.se kontrollerar en
utomstående granskare, IVL (Svenska Miljöinstitutet AB), att bedömningen är
korrekt utförd och följer de krav som modellen ställer. Modellen finns i detalj
beskriven i dokumentet "Environmental Classification of Pharmaceuticals at
www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies".
Mycket förenklat kan man säga att det görs en sammanvägning av substansens
toxicitet (giftighet) och förbrukad mängd i kilogram på svenska marknaden (en
mycket grov uppskattning av den potentiella exponeringen ute i miljön). En
substans som har stor miljöpåverkan men används i liten grad får alltså därmed en
lägre miljörisk, och även det omvända gäller.
På grundnivån kompletteras miljöriskbedömningen med information kring
substansens egenskaper avseende nedbrytbarhet och potential för
bioackumulation, dvs. om substansen kan lagras upp i vattenlevande organismer,
och därmed öka i koncentration ju högre upp i näringskedjan man kommer. En
substans som är svårnedbrytbar och/eller har potential att bioackumuleras kan föra
med sig att exponeringen ökar på sikt eftersom koncentrationen i miljön ökar,
vilket kan öka risken för miljöpåverkan med tiden.
Det är viktigt att man förstår skillnaden mellan miljörisk och miljöfarlighet. Med
miljöfarligheten hos en läkemedelssubstans menas dess egenskaper såsom
toxicitet, förmåga att motstå nedbrytning i naturen och potential att lagras i fett
hos t ex fiskar. Miljörisken, däremot, tar också hänsyn till hur mycket av
läkemedlet som når naturen, dvs. i vilken grad organismen exponeras. Utan
exponering finns ingen miljörisk.
En läkemedelssubstans som anses miljöfarlig och är väldigt potent och toxisk,
behöver därför inte alltid vara den som utgör en stor miljörisk. Ett exempel på
detta är att ett cellgift, som är mycket giftigt men som bara ges till någon enstaka
patient, kan resultera i en försumbar miljörisk, just eftersom den totala mängden
av substansen i miljön blir så låg. Det är självklart mycket viktigt att hantera
sådana läkemedelssubstanser korrekt, men en mindre potent läkemedelssubstans
som skrivs ut i stora mängder skulle lätt kunna förbises om man bara tar hänsyn
till dess miljöfarlighet och inte till den totala mängden av substansen som når
miljön. Just därför är det viktigt att kunna skilja på miljörisk och miljöfara och
därför fokuserar också den svenska miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser
på Fass.se på framförallt miljörisken. (LIF, 2019)
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Miljöbedömningsmodell för läkemedel

Läkemedelsindustriföreningen har tillsammans med sektorns intressenter
utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av
läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnyttjande. Under 2017 har
den miljöbedömningsmodell som testats under 2016, vidareutvecklats och
anpassats till andra pågående processer, främst vad gäller livscykelanalys (LCA)
och naturresursförbrukning. Detta är av stor vikt för att öka jämförbarhet mellan
utförda bedömningar och möjliggöra granskning och validering av
miljöbedömningarna. För produkter som upphandlas för användning inom
slutenvård ställs sedan flera år hållbarhetskriterier i anbudsförfarandet, vilka
reviderats (2016–2017) av Upphandlingsmyndigheten. Om arbetet med
hållbarhetskriterierna faller väl ut, kan dessa resultat komma att ligga till grund
även för miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte i enlighet med förslaget
från Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23).
Parallellt med arbetet att vidareutveckla och testa modellen behöver modellen
också anpassas för att nå största möjliga jämförbarhet med de hållbarhetskriterier
som gäller för den offentliga upphandlingen, och med det arbete som utförs av
UNDP (FN;s utvecklingsprogram) i deras initiativ vad gäller grön upphandling.
Inom ramen för aktiviteten kommer utvecklingen på apoteksmarknaden vad gäller
de olika apoteksaktörernas hållbarhetssatsningar att följas. Idag tas inte hänsyn till
graden av miljöpåverkan av läkemedlet vid bedömning hos TLV för att
läkemedlet ska få vara med på listan över statligt subventionerade läkemedel.
Alla läkemedel genomgår dock miljöbedömningen som redogör dess
miljöpåverkan. (Källa: telefon intervju TLV).
Tidigare studier gjorda på läkemedelsrester i recipient

8.1.6.1 Nationell Screening
En nationell screening av läkemedelsrester i recipienter gjordes av IVL,
2010/2011. (Jerker Fick, 2011) Totalt ingick 101 läkemedel tagna med 54 prover.
Undersökningen fokuserade på diffusa emissioner från tätbebyggda områden med
betoning på inkommande och utgående avloppsvatten från reningsverk och deras
recipienter. Även halter i slammet analyserades. Biotaprover (Aborre) ingick
också från två kontrollsjöar och två av recipienterna samt dricksvatten från Umeå
och Stockholm.
Fyra reningsverk deltog i studien: Stadskvarn arv i Skövde, Henriksdal arv i
Stockholm, Kungsängens arv i Uppsala och Öhn arv i Umeå.
Studien fann att:
 92 olika läkemedelsrester detekterades i inkommande avloppsvatten och
85 substanser i utgående avloppsvatten. Högst halter i utgående vatten var
diklofenak.
 I ytvatten hittades 66 olika substanser, och i de sju biotaproverna återfanns
totalt 23 läkemedelssubstanser.
 I dricksvattenproverna från Stockholm hittades i låga halter, 26
läkemedel, medan i Umeå återfanns endast två läkemedel, Karmazepin
och Trimetopim, också i låga halter. (Jerker Fick, 2011)
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8.1.6.2 LUSKA
Läkedelsutsläpp från skånska avloppsreningsverk 2017, LUSKA, var ett
utvecklings och samarbetsprojekt på högskolan i Kristianstad i samarbete med
Region Skåne och 6 skånska reningsverksaktörer. Deltagare var Höganäs,
Klippan, Höör/Hörby, Svedala, Kristianstad och Simrishamn kommun. Av 21
uppmätta läkemedlen, som valts ut utifrån Läkemedelsverkets förslagna lista från
2015, uppgick det totala utsläppen till de skånska recipienterna anslutna till
reningsverken i studien, till 71 kg/år. De största andelen var metoprolol och
diklofenak. I rapporten uppskattas även total belastning för hela Skåne till ca 600
kg av de uppmätta läkemedelsresterna/år. Sannolikt är mörkertalet mycket sort då
det endast uppmätts 21 ämnen. Användandet idag av läkemedel utgörs flera
hundra olika substanser, vilka inte uppmätts, och rapporten exemplifierar att det
troligen läcker ut flera ton läkemedel årligen i skånsk recipient. (Svahn, 2017)
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8.2

Internationellt
EU

I EU har det funnits krav på miljöriskbedömningar i samband med godkännande
av nya läkemedel sedan 1995. I juni 2006 fastställdes "Guideline on the
environmental risk assessment of medicinal products for human use" som i detalj
beskriver hur miljöriskbedömningarna skall utföras om man söker godkännande
inom EU. En uppdaterad version av guiden kom ut i juni 2012. (LIF, 2019)
Även om miljöbedömningar görs är det fortfarande få kommunala reningsverk
som byggts ut för svårnedbrytbara organiska föreningar, och inga länder, förutom
Schweiz, har lagstiftning för rening av läkemedel. (Michael Cimbritz, 2016).
Schweiz

Schweiz är alltså det land som först drivit fram en lagstiftning som medför
storskalig och omfattande reningsverksutbyggnad. Den nya lagen trädde i kraft
den 1:e januari 2016, och omfattar ca 100 reningsverk, både stora och mindre
reningsverk. Utbyggnaden ska ske under 20 år, och utbyggnaden ska vara
genomförd till 2040. Ett nationellt projekt lade grunden till beslutet om ökad
rening. Projektet, Strategy MicroPoll, pågick under 6 år och innebar en
kvantifiering och toxicitet av olika ämnen. Några viktiga slutsatser från arbetet är:
• Ozon och aktivt kol bedömdes som lämpliga och kostnadseffektiva tekniker
• Ökad rening medför betydande förbättringar i vattenkvalitet
Omställningen ska göras under en 25-årsperiod, vilket väntas skapa utrymme för
optimering och även för val av andra teknologier. De krav som ställs innebär
rening motsvarande ett reduktionskrav på 80 %, och det är både läkemedel och
andra ämnen, såsom bekämpningsmedel och rostskyddsmedel, som innefattas.
Mer detaljerad beskrivning av lagstiftningen och kravställning återfinns i ”Rening
från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar, Rapport Nr 2016-04, Svenskt
vatten Utveckling. (Michael Cimbritz, 2016)
Tyskland

I Tyskland finns ingen lagstiftning som reglerar utbyggnad av avancerad rening,
men trots det har Tyskland fler fullskaleanläggningar för reduktion av
svårnedbrytbara organiska föroreningar, framför allt i Nordrhein-Westfalen och i
Baden Würtemberg. Anledningen är framför allt att skydda dricksvattenkällor och
känsliga recipienter med låg utspädning. Reningsteknikerna är framför allt aktivt
kol men ozonanläggningar förekommer också. Värt att notera är att det finns
några anläggningar med GAK-filtrering. Många anläggningar är byggda som
forskningsprojekt. (Michael Cimbritz, 2016)
Det har även byggts en anläggning i Tyskland, Gelsenkirchen, i anslutning till
sjukhuset. Anläggningen, uppfördes i forskningssyfte.VA-bolaget i området driver
idag anläggningen vidare och står för driftkostnader. Det finns däremot inga
villkor för mikroföroreningar för anläggningen.
Danmark

Även Danmark har en anläggning i anslutning till sjukhuset vid Herlev hospital
utanför Köpenhamn där en membranbioreaktor med efterföljande ozonering och
kolfiltrering uppförts. Anläggningen behandlar allt vatten från sjukhuset och
belastningen motsvarar ca 2 500 pe. Det har genomförts flera studier på
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sjukhusavlopp i Danmark och det har också tagits fram ett konkret förslag med
reglering av maximala koncentrationer av olika läkemedel i sjukhusavloppsvatten.
(Michael Cimbritz, 2016)
Frankrike

Det finns ingen lagstiftning i Frankrike som anger att rening av
mikroföroreningsämnen ska ske på kommunala reningsverk eller utgående vatten
ska uppfylla vissa utsläppskrav avseende mikroföroreningsämnen. Landets
vattenmyndighet jobbar mot att minska utsläpp till ytvatten och formulerar
åtgärdsprogram utifrån listan över prioriterade ämnen. Två reningsverk i
Frankrike har fullskalig rening av mikronäringsämnen, ett i Södra Frankrike och
ett i mitten av landet. (Michael Cimbritz, 2016)
Nederländerna

Inte heller Nederländerna har någon lagstiftning om rening av läkemedelsrester
eller mikroföroreningar, och endast ett kommunalt reningsverk i landet har
avancerad rening. Dock finns en reningsanläggning som renar spillvatten från ett
sjukhus. (Michael Cimbritz, 2016)
USA och Kanada

I USA har miljöriskbedömning av läkemedel ingått i godkännandeproceduren
sedan 1980-talet. Enligt den nuvarande amerikanska riktlinjen är det dock enbart
de substanser som tillverkas i mycket stora volymer som bedöms. I USA finns
många anläggningar för återanvändning av avloppsvatten och största anledningen
till avancerad renings är desinfektion, för att vattnet ska ledas tillbaka till
dricksvattentäkter. Ett stort antal reningsverk har avancerade reningstekniker
såsom membranteknik, oxidations och adsorptions rening (ozon och aktivt kol)
(Michael Cimbritz, 2016). I Kanada, Montreal, finns världens största
ozonanläggning (Medelflöde på 2 500 000 m3/dygn).
Australien

I Australien finns många anläggningar för återanvändning av avloppsvatten. Vid
kusten används omvänd osmos eftersom retentatet kan släppas ut i havet. I
inlandet finns ett antal fullskaleanläggningar med ozonering i kombination med
biologisk filtrering (BAF).
Japan och Kina

I Japan finns mer än 60 ozonanläggningar installerade på olika
avloppsreningsverk, och största syftet är att minska lukt och färg, desinficera för
efterföljande återanvändning samt ta bort läkemedelsrester och andra
mikroföroreningar. Mycket vatten återanvänds i Japan för olika ändamål såsom
toalettspolning, bevattning och landskapsförbättrande åtgärder. Skillnaden mot de
anläggningar som byggs i Europa är att ozonreningssteget ligger sist, efter
sandfiltreringen.
Kina har också olika typer av avancerad rening för olika ändamål och de tekniker
som även återfinns här är membranrening, ozon och UV rening. I vissa städer har
det funnits problem med antibiotikarester och här har ozonrening visat sig vara
effektivt. (Michael Cimbritz, 2016)
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