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     Läkemedelsre st er sk a re nas med hjälp av    

Det finns i dag cirka 1 200 aktiva läkemedelssubstanser på den svenska mark-
naden. Många av dessa substanser passerar människokroppen och hamnar i av-
loppsvattnet där de påverkar djur som lever i vatten och i förlängningen kanske 
också människor. Nu har Tekniska verken i Linköping, med utgångspunkt från 
ett försök med att ozonbehandla avloppsvattnet, beslutat att bygga den första 
permanenta reningsanläggningen för läkemedelsrester i avloppsvatten.

miljö
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Det används i dag cirka 1 200 
aktiva läkemedelssubstanser 
på den svenska marknaden. 

Många av dem uppmäts i avloppsvat-
ten i så höga halter att det innebär 
miljöstörande effekter. Till exempel 
blir fiskar och groddjur sterila och 
byter kön när de får i sig könshor-
moner som finns i p-piller. Ett annat 
uppmärksammat exempel är det för-
ändrade beteendet hos abborrar som 
exponeras för det ångestdämpande 
medlet oxazepam.

I utloppet från reningsverk har 
man också funnit förhöjda halter av 
multiresistenta bakterier. Orsaken till 
detta är troligen att låga halter av anti-
biotika som finns i de biologiska re-
ningsstegen gör att bakterier, som bär 
på eller tar upp resistensgener, kan 
anrikas genom ett selektionstryck i 
denna miljö. 

Substanser som släpps ut via av-
loppsreningsverk kan också ackumu-
leras i den näringskedja som finns i 
vattnet och orsaka effekter hos till ex-

empel fiskätande fåglar och däggdjur, 
inklusive människor. 

Läkemedel är oftast kemisk stabila 
föreningar som ska klara den sura 
miljön i magsäcken och den enzym-
rika aktiviteten i tarmen. De passerar 
i hög grad genom människokroppen 
och hamnar framför allt via urinen i 
avloppsvatten. Substanser som inte är 
vattenlösliga omvandlas i levern till 
en vattenlöslig form som sedan kan 
utsöndras via njurarna. Mer fettlös-
liga substanser utsöndras i vissa fall 
genom gallan och tarmen. 

Substanser som omvandlas i krop-
pen går ofta opåverkade genom led-
ningsnätet och syns därför inte i ana-
lysen av det vatten som kommer till 
reningsverket. Modersubstansen åter-
bildas dock, i vissa fall, under vägen 
genom reningsverket vilket gör att 
koncentrationen synbarligen ökar ge-
nom reningsprocessen. Ett exempel är 
betablockeraren metoprolol där den 
uppmätta halten ökar med minst 100 
procent från inlopp till utlopp. Ytter-

ligare ett problem är att de utgående 
koncentrationerna ibland kan vara så 
låga att de är omöjliga att upptäcka, 
men trots det ändå vara högre än eller 
nära etablerade risknivåer. 

Laglöst område
Problemen som kan orsakas av läke-
medelsrester i miljön har inte debat-
terats på allvar förrän på senare tid. 
Förekomst av läkemedelsrester i av-
loppsvatten och andra svårnedbryt-
bara organiska substanser finns inte 
reglerat i svensk lagstiftning men 
några läkemedelssubstanser finns 
numera med på bevakningslistan till 
EU:s och Europarådets prioämnesdi-
rektiv. Det finns också bedömnings-
grunder för så kallade särskilt förore-
nande ämnen (SFÄ) där diklofenak, 
östradiol och etinylöstradion ingår. 

Även inom området för återanvänd-
ning av renat avloppsvatten, saknas 
standarder och lagstiftning. Troligt-
vis kommer det inom en snar framtid 
att tillkomma regleringar inom även 

  ozon vid Linköpings avlopp s reningsverk
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dessa områden för att minska påverkan 
från läkemedel på vattenmiljön. Under 
de senaste åren har man, både inom 
Sverige och internationellt, tagit ett 
flertal initiativ och det finns nu en stor 
vilja hos många aktörer att minska fö-
rekomsten av läkemedelsrester och an-
dra substanser i avloppsvattnet.

Eftersom nuvarande vattenrenings-
tekniker har utvecklats främst för att 
avlägsna partiklar, biologiskt tillgäng-
ligt och lätt nedbrytbart organiskt ma-
terial samt kväve och fosfor är tekni-
kerna oftast inte anpassade för att rena 
bort mikrobiellt stabila kemiska föro-
reningar. Men eftersom utsläpp av lä-
kemedelsrester innebär en potentiell 
risk för att störa ekosystemen så kan 
reningsverken behöva komplettera 
sina behandlingsprocesser med ytter-
ligare system för att minska dessa ut-
släpp. 

Pilottester i Linköping
För att minska belastningen av läke-
medelsrester från avloppsvatten till 
Stångån har Tekniska verken i Linkö-
ping, i samarbete med IVL Svenska 
Miljöinstitutet genomfört pilottester 
med ozonering för att använda som 
underlag för planeringen av fullskale-

anläggningen vid Linköpings största 
avloppsreningsverk, Nykvarnsverket. 
(Ozonering innebär att man bubblar 
ozongas genom avloppsvattnet där 
ozonet reagerar med och bryter ner 
föroreningar i vattnet.)

Ozonoxidation anses allmänt som 
en av de mest lämpliga tekniska lös-
ningar när den används som ett avslu-
tande steg i existerande reningsverk. 
Man behöver dock ta hänsyn till de 
möjliga ekologiska effekterna av själva 
ozonbehandlingen eftersom det i pro-
cessen kan uppstå giftiga nerbryt-
ningsprodukter. 

Systemet som valdes i Linköping be-
stod av ett extra reningssteg med ozo-
nering före ett befintlig avslutande bio-
logiskt reningssteg. Tidigare studier 
har visat att ett biologiskt aktivt re-
ningssteg efter ozonoxidation verkar 
som en stabiliserande barriär som 
minskar en eventuell ökning av gifter 
i ekosystemet.

Inte försämra vattenkvalitet eller 
skada liv
Att inte släppa ut några läkemedels-
rester överhuvudtaget är inte realis-
tiskt även om försiktighetsprincipen 

generellt bör tillämpas, det vill säga att 
man ska vidta de åtgärder som krävs 
för att motverka skada på miljön och 
välja bästa möjliga teknik. Ansatsen 
i projektet har varit att utsläpp av lä-
kemedelsrester inte ska försämra vat-
tenkvalitet eller på något sätt skada liv. 

Effektiviteten hos ett avloppsre-
ningsverk anges ofta som en procentu-
ell minskning av ämnen från in- till 
utflöde, men när det gäller möjliga gif-
tiga effekter i vattnet är det den totala 
koncentrationen av ämnen i vattnet 
som är avgörande. Därför använde man 
i projektet olika metoder för att avgöra 
om det fanns och vilken effekt vissa 
prioriterade substanser hade i behand-
lat avloppsvatten. 

Förutom dimensionerings- och 
drifttekniska aspekter, undersöktes 
också eventuella störningar av ozonbe-
handlingen på efterföljande biologiska 
reningsprocessen och om denna pro-
cess kan minska eventuell ökad giftig-
het efter ozonbehandlingen. 

Pilottester vid Nykvarnsverket ge-
nomfördes under andra halvåret 2014. 
I undersökningen ingick kartläggning 
av både dygnsvariation och massflöde 
över hela anläggningen, dos-respons-
undersökningar för olika ozondoser, 

Pilotförsöket i Linköping innebar ett extra reningssteg med ozonering (den blå streckade ramen).O3=ozon, MBBR=Moving Bed Bio Reactor, 
vilket är ett biologiskt reningssteg där biofilmen växer på plastbärare.
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försök med belastningsstyrd ozondos 
och ekotoxikologiska studier. 

Utifrån de inledande mätningarna 
skapade man en prioritetslista för läke-
medelssubstanser vid Nykvarnsverket. 
Listan bygger på riskkvoten mellan 
koncentrationen i utgående vatten (EC) 
och den högsta koncentration av en 
substans där toxiska effekter på den 
akvatiska miljön inte påvisats (NOEC), 
enligt tillgänglig vetenskaplig littera-
tur, samt att man tagit hänsyn till den 
specifika säkerhetsfaktorn för varje 
substans och utspädning i just Stån-
gån. En hög risk definierades som en 
riskkvot på 1 eller högre och vid inter-
vallet 0,1–1 definierades risken som 
måttlig. 

Fem ämnen (oxazepam, metoprolol, 
östron, trimetoprim och etinylöstradi-
ol) klassades som hög risk och sju äm-
nen klassades som måttlig risk efter 
inventeringen av nuvarande rening 

utan ozonering. Vid försöket med en 
ozondos på 5 mg O3/L återstod endast 
en substans med hög risk (oxazepam, 
riskkvot 2) och två substanser med 
måttlig risk (metoprolol, riskkvot 0,5 
och östron, riskkvot 0,13). Vid högre 
doser kan koncentrationen av dessa 
substanser minskas ännu mer, men då 
ökar samtidigt den eventuella risken 
för ökning av gifter i ekosystemet på 
grund av ozoneringen samt att resurs-
förbrukningen vid reningen tilltar, vil-
ket bidrar till den totala miljöpåverkan 
av det extra reningssteget. 

Även om den totala miljöpåverkan 
inte undersökts i detta projekt så har 
aspekter som resurseffektivitet funnits 
med bland annat i form av försök med 
en belastningsanpassad styrning som 
kan minska energiförbrukningen vid 
ozonframställningen. 

Resultaten från försöken med ozo-
nering var överlag positiva för övriga 

tester. Ekosystemet påverkades inte ne-
gativ av de testade ozondoserna när det 
gäller östrogenaktivitet, grön- och röd-
alg, Nitocra- och Ames-tester. Bromid 
oxideras till den cancerogena förening-
en bromat vid kraftig oxidering. Vid 
rimliga ozondoser kunde bromat dock 
inte upptäckas. Mängden av bakterier 
i det behandlade vattnet minskades 
kraftigt redan vid relativt låga ozondo-
ser. Genomförda aktivitetsmätningar 
på bärarmaterial i den biologiska re-
ningen efter ozonbehandlingen visade 
ingen negativ påverkan på biologin. 
Kvävereningen under försöket har 
fungerat mycket bra förutom vid stör-
ningar som inte var kopplade till själva 
ozoneringsförsöken. 

Resultaten från pilotförsöket har 
spridits genom rapportering i IVL:s och 
Svenskt Vattens rapportserier och har 
presenterats vid branschforum både i 
Sverige och utomlands. 

Mätningar av läkemedelsrester i avloppsvattnet som gjordes under pilotförsöket 2014. Utifrån dessa värden kunde kvoten mellan mängden av 
utsläppta läkemedelsrester ställas i relation till en halt som man ansett inte har effekt på vattenlevade djur och växter.

 Substans  EC  NOEC  Säkerhets  Utspädning  EC/PNEC
  (μg/L)  (μg/L)  faktor  Recipient  Kvot

 Oxazepam 0,30 1,8 1 000 27 6,3

 Metoprolol 3,09 1 50 27 5,7

 Östron* <0,023 0,008 100 27 2,3

 Trimetoprim 0,14 0,29 100 27 1,9

 Etinylöstradiol* <0,158 0,00003 10 27 1,2

 Östradiol <0,146 0,0004 10 27 0,9

 Propranolol 0,13 0,5 50 27 0,5

 Levonorgestrel* <0,432 0,0008 10 27 0,5

 Diklofenak 0,48 0,5 10 27 0,4

 Amlodipin 0,09 10 1 000 27 0,3

 Karbamazepin 0,57 1 10 27 0,2

 Fluoxetin 0,01 0,029 10 27 0,1

 Paracetamol 0,26 30 100 27 0,03

 Östriol* <0,08 0,075 10 27 0,02

 Koffein 11,63 1 000 50 27 0,02

 Furosemid 0,78 142 100 27 0,02

 Naproxen 0,33 32 50 27 0,02

 Ciprofloxacin 0,06 1,2 10 27 0,02

 Citalopram 0,30 105 100 27 0,01

 Ibuprofen 0,28 10 10 27 0,01

 Atenolol 2,39 1 000 100 27 0,01

 Tetracyklin 0,05 310 1 000 27 0,01

 Sertralin 0,03 9 50 27 0,01   
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* För etinylöstradiol och Levonorgestrel har EC 0,1 ng/L använts, för östradiol EC 1 ng/L, för östron och östriol EC 5 ng/L
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Baserat på de positiva resultaten har 
styrelsen för Tekniska verken i Linkö-
ping beslutat att den första storskaliga 
permanenta reningsanläggningen i 
Sverige, för läkemedelsrester i kommu-
nalt avloppsvatten, ska byggas vid Ny-
kvarnsverket i Linköping. Anläggning-
en planeras att vara färdig i slutet av 
2016.
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SEX PROJEKT FÖR AVANCERAD VATTENRENING
Att komplettera reningsverken med avancerade reningsmetoder kan minska utsläp-
pen av läkemedelsrester och andra svårbehandlade föroreningar som inte minskas i 
reningsverkens nuvarande processer. 

Regeringen satsar 32 miljoner kronor genom Havs- och vattenmiljöanslaget för åren 
2014–2017 för att främja avancerad rening av avloppsvatten. Havs- och vattenmyndig-
heten ansvarar för anslaget och har beslutat att finansiera totalt sex projekt. 

Linköping tekniska verken är ett av projekten och det enda som är slutrapporterat. De 
andra fem projekten fortsätter under 2015. De tekniker som ingår i projekten är främst 
ozonering men även adsorption till aktivt kol/biokol och andra behandlingstekniker ut-
värderas och testas för att anpassas till svenska förhållanden. Både mindre och större 
reningsverk omfattas och även källsorterande teknik ingår. 

Mer information om de olika projekten finns på www.havochvatten.se.

MARGARETA LUNDIN UNGER
utredare, Havs- och vattenmyndigheten




