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Abstract 

Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized by recycling to arable land. 

This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in 

agriculture. It is, however, important that the Sewage sludge is free from high concentrations of 

harmful substances. In the spring of 2013 passive samplers (ecoscope) were used to track sources of 

metals in the waste water system of Västra strandens waste water treatment plant in Halmstad. The 

results showed differences in the level of metal contaminants in terms of both individual metals and 

the total load of metals. The results suggest that there is a possible source of cadmium upstream the 

measuring point that is called Kärleken ANB 492. This is supported by the measurement at point (P2) 

downstream that also showed the presence of high levels of cadmium. Silver at two sampling points 

(P2 and Karl XI ANB 465) have elevated values compared to other sampling points. The 

measurements performed in combined systems have probably been affected by the snow melting 

and the winter conditions that prevailed during the exposure period. High levels of zinc occurred 

mainly in areas with combined systems which indicate that surface water is a likely source for this 

metal. Further investigations have to be done to track specific sources of heavy metals so that 

measures can be taken to reduce them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Avloppsslam innehåller flera viktiga näringsämnen som kan utnyttjas genom återföring till åkermark. 

Detta gäller speciellt fosfor som är en ändlig resurs och ett viktigt näringsämne inom jordbruket. För 

att detta ska kunna ske och att miljömålet Giftfri miljö ska uppnås är det viktigt att detta sker utan 

negativ påverkan på människans hälsa och miljö.  Detta ställer dock höga krav på att avloppsslammet 

inte innehåller för höga halter av miljöskadliga ämnen och naturvårdsverket har konstaterat att 

halten miljöskadliga ämnen i avloppsslam behöver minska för att spridning på åkermark ska vara 

långsiktigt hållbart. 

Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad har anslutit sig till certifieringssystemet Revaq vars 

syfte är att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk genom ett aktivt uppströmsarbete. Målet 

med detta examensarbete är att bidra till Laholmsbuktens VA:s uppströmsarbete för att identifiera 

och kartlägga källor till metallföroreningar som når Västra strandens avloppsreningsverk.  

Under våren 2013 utfördes spårning av metaller i ledningsnätet med syfte att identifiera 

föroreningskällor. Spårningen utfördes med hjälp av passiva provtagare (ecoscope) på 14 punkter i 

ledningsnätet utvalda av personal på Laholmsbuktens VA. Resultaten från dessa mätningar 

sammanställdes i tabellform och området uppströms varje provtagningspunkt identifierades och en 

lista över tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter uppfördes för varje område.  

Resultaten från ecoscopemätningarna visade på skillnader i halten metallföroreningar mellan de olika 

mätpunkterna både vad gäller enskilda metaller och den totala belastningen av metaller.  Resultaten 

tyder på att det finns en möjlig källa till kadmium uppströms mätpunkten som kallas Kärleken ANB 

492. Detta styrks av att även mätpunkten (P2) nedströms visar på förekomst av höga halter 

kadmium. För silver visade sig två provtagningspunkter (P2 och Karl XI ANB 465) ha förhöjda värden 

jämfört övriga provtagningspunkter. De mätningar som utförts i kombinerade system har 

förmodligen påverkats av snösmältning och det vinterväglag som rådde under mätperioden. Höga 

halter zink förekom främst i områden med kombinerade system vilket tyder på att dagvatten är en 

trolig källa för denna metall, något som även tidigare studier visat (Ekvall & Strand, 2001). Däremot 

gick det inte att slå fast några specifika verksamheter som orsakade utsläpp av metaller. För detta 

krävs det att ytterligare mätningar utförs.  
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Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen av min kandidatutbildning till miljövetare på 

högskolan i Halmstad. Iden till examensarbetet uppstod under ett möte med Laholmsbuktens VA. Att 

vara en del av det verkliga arbetet vid reningsverket inspirerade och det kändes intressant att 

fördjupa sig inom ett område som i framtiden kan bidra till bättre resursanvändning samtidigt som 

människors hälsa och miljön skyddas. 

 

Jag vill tacka Sylvia Waara och Niklas Karlsson för handledning under arbetets gång. Jag vill även 

tacka Christina Fröjdlund, Marie Gunnarsson och Mattias Leijon på Laholmsbuktens VA för iden till 

examensarbetet samt all hjälp under arbetets gång.   
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2 INLEDNING 

Fosfor är en ändlig resurs men samtidigt ett viktigt näringsämne inom jordbruket och därmed också 

för vår matförsörjning. Därför är det viktigt att ett kretslopp skapas där den fosfor som förs bort från 

åkrarna via lantbrukets produkter återförs på ett hållbart sätt och utan att orsaka negativ påverkan 

på människors hälsa eller miljö (Naturvårdsverket, 2010). Idag sker återföringen av fosfor från avlopp 

till jordbruksmark främst genom spridning av slam från reningsverk.  

I avloppsvattnet som kommer till reningsverket finns dock miljöstörande ämnen som mikroplaster, 

tungmetaller, läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara organiska föreningar. Den största delen 

av metallerna kommer att hamna i avloppsslammet (Cantinho, et al., 2016). En långsiktig spridning av 

avloppsslam på åkermark kan därför leda till en ackumulation av metaller i jorden där den sprids med 

negativa miljöeffekter på hela ekosystem som följd  (Kacprazak, et al., 2017). Tidigare undersökningar 

har visat att förhöjda nivåer metallföroreningar i marken också leder till högre koncentrationer av 

metaller i grödor som växer i den, vilket långsiktigt kan utgöra en fara för människors hälsa (Edelstein 

& Ben-Hur, 2018). 

Inom EU regleras slamkvaliteten av ett EG-direktiv från 1986 (86/278/EEG). I direktivet regleras 

värden för 7 metaller, bly, kadmium, krom, koppar, nickel, kvicksilver och zink. Direktivet anses idag 

föråldrat och många EU-länder har infört strängare krav, däribland Sverige. Reglerna för hur mycket 

metaller slam som används inom jordbruket i Sverige får innehålla finns i förordningen 1998:994. 

Gränsvärden för spridning på åkermark finns i SNFS 1994:2 (Svenskt Vatten, 2013). 

Utöver lagkraven finns det även ett frivilligt certifieringssystem för kvalitetssäkring av avloppsslam, 

REVAQ. REVAQ-certifieringen ska säkerställa att slamkvaliteten ständigt förbättras och att det slam 

som sprids på åkermark uppfyller hårda kvalitetskrav (REVAQ, 2012). För att uppfylla de allt hårdare 

kraven på slamkvaliteten krävs det ett aktivt arbete för att förhindra att föroreningar når avloppet. 

Detta kallas uppströmsarbete och är en viktig del för att skapa ett kretslopp för återföring av 

näringsämnen från avlopp till åkermark (Svenskt Vatten, 2012). 

Metallföroreningar i avloppsvatten kommer från många olika källor t.ex. industrier, hushåll, sjukhus, 

tandläkare, biltvättar osv. Även dagvatten, dvs regn- eller smältvatten som rinner av från t.ex. vägar, 

hustak och annan mark, kan föra med sig metallföroreningar till avloppsvattnet. Tidigare studier har 

visat att större verksamheter ofta bidrar med en relativt begränsad del av utsläppen och att den 

största delen istället kommer från mer diffusa källor som t.ex. byggnadsmaterial (Sörme, 2001) 
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(Cantinho, et al., 2016) (Larm, 1994). Eftersom det inte finns något enkelt svar på varifrån 

föroreningarna kommer är det också svårt att göra något åt problemet. Det krävs mer kunskap om 

hur läget är idag för att veta hur problemet ska angripas och kvalitetskraven uppnås.  

Detta examensarbete är en del av Laholmsbuktens VA:s uppströmsarbete för att identifiera och 

kartlägga källor till metallföroreningar som når Västra strandens avloppsreningsverk (ARV) i 

Halmstad. Västra strandens ARV är sedan 2012 certifierade enligt REVAQ, detta innebär ett 

kontinuerligt arbete för att minska tillförseln av oönskade spårelement till reningsverket vilket ska 

leda till en ständig förbättring av slamkvaliteten (REVAQ, 2012). Under våren 2013 utfördes spårning 

av metaller i ledningsnätet med syfte att identifiera föroreningskällor. Spårningen utfördes med hjälp 

av passiva provtagare (ecoscope) på 14 punkter i ledningsnätet. De metaller som undersöktes var 

arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel, vanadin, zink, silver. Provtagningspunkterna är 

utvalda av Laholmsbuktens VA utifrån resultat från inledande mätningar gjorda våren 2012.  

Enligt reglerna i REVAQ prioriteras varje år ett antal spårelement, utifrån dess koncentration i 

slammet och slammets fosforinnehåll. För dessa tas en handlingsplan fram som beskriver mål för 

årlig reduceringen fram till 2025. De ämnen på Västra strandens ARV som är prioriterade 2013 är 

zink, nickel, silver, kvicksilver och kadmium.  

2.1 MÅL OCH SYFTE 

Målet med examensarbetet är att bidra till Laholmsbuktens VA:s arbete för att minska mängden 

metaller i sitt slam och uppnå de reduceringsmål för prioriterade metaller som satts upp. Syftet med 

examensarbetet är att analysera resultaten från ecoscopemätningarna och försöka identifiera 

potentiella föroreningskällor samt ge förslag på fortsatt arbete för att minska metallföroreningarna. 

Målet med examensarbetet är också att genom en litteraturstudie ge kunskap som även kan 

användas av andra som vill reducera förekomsten av metaller i avloppsvatten samt ge en förståelse 

för varför detta är viktigt. 

2.2 AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet har avgränsats till att enbart belysa metallföroreningar i avloppsvattnet och 

slammet. Övriga aspekter som organiska föreningar eller hygieniska aspekter tas inte upp. 

Alla metaller som undersöks med ecoscopen har beaktats. Särskild vikt lades dock på de metaller 

som är prioriterade vid Västra strandens ARV 2013 (förutom kvicksilver som inte ingår bland de 

metaller som undersöktes med ecoscopen eftersom kvicksilver inte var prioriterad 2012 och de 

metaller som skulle analyseras valdes ut efter dessa).  
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3 BAKGRUND 

3.1 SLAMSPRIDNING PÅ ÅKERMARK 

Slammet från våra reningsverk innehåller näringsämnen som är viktiga för jordbruket. Det är 

framförallt fosfor men det finns även andra näringsämnen som svavel, kväve, kalium och dessutom 

mullämnen (Naturvårdsverket, 2010). Fosfor är en ändlig resurs och bryts som råfosfat i sedimentära 

och magmatiska bergarter. Osäkerheten är stor om hur mycket råfosfat som är tillgängligt och hur 

länge det kommer att räcka. Beräkningarna skiljer sig mellan årtionden till hundratals år bland annat 

beroende på hur mycket efterfrågan kommer att förändras i framtiden. En annan viktig aspekt är att 

råfosfat innehåller varierande mängder kadmium (för sedimentära bergarter ca 100 mg Cd/kg fosfor 

eller högre och för magmatiska bergarter ca 10 mg Cd/kg fosfor).  Detta begränsar tillgången 

eftersom det idag inte finns några kommersiella metoder för att rena råfosfat från kadmium (Svenskt 

Vatten, 2013). Tillförseln av fosfor till det svenska jordbruket domineras av importerat mineralgödsel 

och foder (totalt ca 18 000 ton/år). Bortförselen av fosfor uppgår till 30 000 ton/år. Beräkningar visar 

att fosfor från avloppsslam kan tillföra ca 5600 ton/år (Svenskt Vatten, 2013).  

Idag sprids mellan 25 och 30 procent av avloppsslammet på jordbruksmark i Sverige (Dir 2018:67). 

Detta innebär att 70 procent av fosforn inte tas tillvara. Inom EU används omkring 40 % av det 

producerade avloppsslammet till jordbruksändamål. Användningen skiljer sig dock mycket åt mellan 

länderna. I Belgien, Danmark, Spanien, Frankrike, Irland och Storbritannien användes mer än 50% av 

avloppsslammet inom jordbruket medan det i andra länder endast är några få procent. I vissa länder 

inom EU är det förbjudet att sprida slam på åkermark (Kacprazak, et al., 2017).  

På uppdrag av regeringen redovisade naturvårdsverket 2013 rapporten ”Hållbar återföring av fosfor” 

där man föreslår skärpta kvalitetskrav på det avloppsslam som sprids på åkermark jämfört med nu 

gällande lagstiftning. Detta eftersom man ansåg att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö inte skulle kunna 

nås med gällande lagstiftning (Naturvårdsverket, 2013a).  

 I Tyskland har man valt att fasa ut slamspridning på åkermark och istället infört ett krav på 

återvinning av fosfor direkt ur slammet. Även i Sverige har regeringen beslutat om att tillsätta en 

utredning som ska föreslå hur ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Som skäl anger 

man att det är centralt för den långsiktiga försörjningen av gödselmedel att fosfor återvinns och att 

ett förbud mot att sprida slam minskar riskerna för förorenade jordar och att mikroplaster sprids i 

miljön (Dir 2018:67). 
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Tabell 1. Gränsvärden för spridning av slam på åkermark i Sverige (i g/ha, år) och gränsvärden för användning inom 
jordbruket och förslag till nya gränsvärden från naturvårdsverket (i mg/kg TS) samt värden från EG-direktivet. 

Metall Gränsvärde för spridning 
på åkermark (g/ha år) 
2000 

Gränsvärde för 
användning inom 
jordbruk (mg/kg TS) 
1998 

Förslag till 
gränsvärden 
(mg/kg TS) 2010 

EG direktiv 
86/278/EEC 
1986 (mg/kg 
TS) 

Bly 25 100 100 750–1200 

Kadmium 0,75 2 1,3 20–40 

Koppar 300 600 600 1000–1750 

Krom 40 100 100 1000–1500 

Kvicksilver 1,5 2,5 1 16–25 

Nickel 25 50 50 300–400 

Silver - - 8 - 

Zink 600 800 800 2500–4000 

 

3.2 REVAQ 

REVAQ är ett certifieringssystem vars syfte är att kvalitetssäkra reningsverkens uppströmsarbete och 

slamkvalitet. REVAQ ägs idag av Svenskt Vatten, en branschorganisation som företräder 

vattentjänstföretagen i Sverige och är framtaget i samarbete med LRF, Lantmännen och Svensk 

Dagligvaruhandel. Certifieringssystemets arbete har som mål att minska inflödet av farliga ämnen till 

reningsverk, vilket ska leda till en ständig förbättring av slamkvaliteten och en hållbar återföring av 

växtnäring till jordbruksmark. Certifieringssystemet ska även erbjuda alla aktörer en öppen och 

transparent information om slammets sammansättning och hur det har producerats. På så sätt kan 

användaren av slammet kontrollera att dess krav uppfylls. 

Certifieringens långsiktiga mål är att det inkommande avloppsvattnet till reningsverket inte ska ha 

högre värden av spårelement och oönskade organiska ämnen än vad klosettvatten har. För slam som 

används på jordbruksmark är det långsiktiga målet att halterna av icke essentiella spårelement inte 

får tillföras i högre takt än vad det förs bort, dvs. halterna får inte öka. Som delmål har man satt upp 

att senast 2025 får inte ackumuleringstakten av de icke essentiella spårelementen överstiga 0,2 % 

per år. Undantag gäller för kadmium som inte får ackumuleras alls efter 2025. För de essentiella 

spårelementen gäller att de inte får ackumuleras i sådan utsträckning att det påverkar 

mikroorganismer eller grödor negativt. I REVAQ-certifieringen finns även krav gällande icke organiska 

ämnen och hygieniska parametrar.   

Certifieringsprocessen börjar med en ansökan till certifieringsorganet. Slamproducenten ska också 

översiktligt beskriva bl.a. deras process, organisation samt kvalitets- och förbättringsarbete. Därefter 

gör certifieringsorganet en inledande granskning och bedömning av slamproducentens inskickade 
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dokument och ger en skriftlig återkoppling. Nästa steg är certifieringsrevisionen som görs hos 

slamproducenten, här granskas att kraven i certifieringen uppfylls. När alla krav är uppfyllda utfärdas 

certifikatet som är giltigt i tre år. Efter utfärdandet ska övervakande kontroller ske (egenkontroll, 

andrapartsrevision och tredjepartsrevision) för att säkerställa att slamproducenten fortlöpande följer 

reglerna i certifieringen. 

I inledningsskedet ska slamproducenten utföra kemiska analyser i tre på varandra följande 

månadssamlingsprov av de 60 spårelement som anges i naturvårdsverkets rapport 5148. Alla 

spårelement som har en ackumuleringstakt högre än 0,20 % per år i mark vid spridning av slammet 

ska identifieras. Beräkning av ackumuleringstakten görs med hjälp av uppgifter i naturvårdsverkets 

rapport 5148. Detta görs för att identifiera vilka spårelement som är prioriterade. Ett spårelement 

bedöms som prioriterat om det är icke essentiellt och har en ackumuleringstakt som är högre än 0,20 

% per år. För de essentiella spårelementen görs en bedömning om åtgärder behövs. Ett antal 

metaller (bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink) regleras även av gränsvärden i 

lagstiftningen. För dessa gäller att de ska vara prioriterade om tillförseln vid maximal fosforgiva (22 

kg/ha) är mer än hälften av det lagstiftade gränsvärdet. Kadmium är alltid prioriterat oavsett halt. 

Efter de tre första proven görs sedan varje år en analys av samtliga 60 spårelement i ett 

årssamlingsprov. Reglerna för vilka ämnen som ska prioriteras är samma som vid de inledande 

analyserna. En handlingsplan ska tas fram för de prioriterade ämnena som visar hur mycket ämnet 

ska reduceras (i gram) i slammet på fem års sikt och fram till 2025. 

I slamproducentens arbete för att få ett så rent slam som möjligt ingår att identifiera de 

verksamheter som har negativ påverkan på slamkvaliteten. Detta utförs genom bl.a. provtagningar 

och/eller schablonvärden samt genom att begära in kemikalieförteckningar från de verksamheter 

som avleder processvatten till reningsverket. Alla A-verksamheter som är anslutna till reningsverket 

ska inventeras innan certifikatet kan fås, B-verksamheter inom två år och alla prioriterade B- och U-

verksamheter inom 5 år. Bedömningar och beräkningar ska göras för flöde, fosfor och prioriterade 

spårelement till reningsverket och från hushåll, A- och B-verksamheter, tillskottsvatten samt övriga 

verksamheter (REVAQ 2012).  

3.3 LAHOLMSBUKTENS VA 

Laholmsbuktens VA (LBVA) är ett samarbete mellan Halmstads och Laholms kommuner. LBVA 

ansvarar sedan 1 januari 2011 för driften av dagvatten, spillvatten och dricksvattenverksamheten i de 

båda kommunerna (Laholmsbuktens VA, 2011). 
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3.4 VÄSTRA STRANDENS AVLOPPSRENINGSVERK 

Västra strandens tillrinningsområde är ca 4595 hektar och omfattar Halmstad tätort och ett antal 

närliggande tätorter. Av det totala tillrinningsområdet utgör ca 265 hektar bebyggelse, varav 128 

hektar hårdgjorda ytor, med kombinerat avloppssystem. Längden på de spillvattenförande 

ledningarna är 485 km, av dessa är 65 km kombinerat system. 67 850 fysiska personer är anslutna till 

reningsverket. Det totala inkommande årsflödet är ca 12 000 000 m3/år. Reningsverket är REVAQ-

certifierat sedan början av 2012. 

Anslutna till reningsverket finns ett 20-tal tillståndsprövade industrier med större utsläpp av 

spillvatten. Ett antal livsmedelsindustrier (Arla foods i Kvibille, Krönleins Bryggeri AB, BE-chark och 

Viking Malt AB) utgör de största belastningskällorna till Västra stranden. Andra större anslutna 

verksamheter är FMTS brandövningsplats, Nyhems ytbehandling och Hallands sjukhus Halmstad. Ett 

stort antal restauranger och ett mindre antal mekaniska verkstäder, biltvättar, lackerare samt 

grafiska företag är också anslutna till reningsverket. 

Det mekaniska reningssteget består av tre rensgaller och ett luftat sandfång där avloppsvattnet 

grovrensas och tyngre partiklar som sand och grus men även fett avskiljs. Därefter leds 

avloppsvattnet till det biologiska reningssteget där BOD- fosfor- och kväveavskiljning sker i 

aktivslambassänger. Efter den biologiska reningen följer flotationssteget där man tillsätter 

fällningskemikalier efter behov för att uppnå tillräcklig fosforrening. Det renade vattnet passerar 

sedan ett dammsystem innan det släpps ut i Nissan. 

Slammet som bildas i reningsprocessen på Västra strandens avloppsreningsverk, plus externt slam 

från övriga reningsverk i kommunen samt från privata trekammarbrunnar och slutna tankar, 

förtjockas innan det rötas och därefter avvattnas. Slammet förs sedan till en slamplatta i Fyllinge där 

det mellanlagras (Laholmsbuktens VA, 2011).  

4 MATERIAL OCH METOD 

Examensarbetet innehåller en del bestående av en litteraturstudie och en del där resultaten från 

ecoscopeprovtagningarna analyserades.  

Litteraturstudien ger en bakgrund till uppströmsarbete och sammanfattar kunskap från tidigare 

studier om förekomster och källor till metaller i avloppsvatten. En del av studien beskriver också kort 

hälso- och miljöeffekterna av de metaller som undersökts. Litteraturstudien användas sedan som 

underlag vid analys av provtagningsresultaten från Ecosopen.  
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I den andra delen av examensarbetet sammanställdes resultaten från ecoscopeprovtagningarna. Där 

ges en kort beskrivning av området uppströms varje provtagningspunkt samt eventuella B- och C-

verksamheter redovisas, för uppgifter om B- och C-verksamheter användes en lista från miljö- och 

hälsoskyddskontoret. En jämförelse gjordes sedan för varje metall mellan provtagningspunkterna för 

att se var förekomsterna var som störst. Sedan identifierades möjliga källor och/eller förslag på 

fortsatt arbete gavs. 

I arbetet har kartverktyget dpWater använts för att få uppgifter om placering av provtagningspunkter 

och ledningsnätets utformning. 

De sökmotorer som använts för sökning efter vetenskapliga studier är OneSearch (tidigare Summon), 

Google Scholar, Web of Science och Pubmed. 

De sökord som använts i sökmotorerna är sewage sludge, wastewater treatment plants, sources of 

heavy metals, passive sampling, stormwater, wastewater, sludge on farmland, cadmium, lead, nickel, 

chromium, zinc, silver, vanadium, copper, cobalt, arsenic. 

4.1 TIDIGARE MÄTNINGAR 

I maj 2012 utförde Laholmsbuktens VA mätningar av metaller i fyra punkter i ledningsnätet, se bilaga 

1. De fyra punkterna benämndes P12 (pumpstation), Vallgraven, P3 (pumpstation) och SNB 548. Allt 

inkommande spill- och avloppsvatten till Västra strandens AVR rinner igenom någon av dessa 

punkter, förutom en mindre delström som rinner på efter Vallgraven. Mätningarna utfördes i två 

omgångar under samma vecka (7/5-11/5). Första mätningen varade i 48 timmar och den andra i 62 

timmar. Resultaten från de två mätningarna visade, med hänsyn taget till flödet, att det största 

mängderna av de analyserade metallerna kom uppströms Vallgraven och P12, se bilaga1.  

Laholmsbuktens VA beslutades därför att vidare undersökningarna skulle utföras uppströms dessa 

två mätpunkter. De beslutade också att undersökningarna skulle ske med passiva provtagare och 

man valde att använda sig av en typ som heter ecoscope och levererades av analysföretaget 

AlControl. 

4.2 PASSIV PROVTAGNING-ECOSCOPE 

Passiv provtagning är en provtagningsteknik som baseras på ett fritt flöde av analytmolekyler från 

det provtagna mediet till ett mottagningsmedie i provtagningsanordningen. Flödet drivs av 

koncentrationsskillnaden mellan dessa och pågår till jämvikt har uppstått eller till dess att 

provtagningsperioden stoppas. Det finns många olika typer av passiva provtagare som kan designas 

för att analysera en mängd olika ämnen både i luft och vatten. Även levande organismer kan 
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användas som en form av passiva provtagare t.ex. genom att analysera vävnaden hos en växt som 

har växt i en förorenad miljö. Passiv provtagning lämpar sig bra för att övervaka långsiktiga trender 

av de föroreningar man är intresserad av. Detta eftersom ingen extern energikälla krävs och 

exponeringstiden därför kan vara lång (Vrana, et al., 2005).   

 Ecoscope är en typ av passiv provtagare som används för undersökningar av föroreningar i vatten, 

t.ex. i sjöar och vattendrag eller avloppssystem. De är lämpliga att använda då provtagningen ska ske 

under en längre tid och syftet är att fånga upp både tillfälliga och kontinuerliga utsläpp i 

avloppsnätet. ecoscopen är små och lätta vilket gör att det är enkelt att placera ut dem även i trånga 

avloppsledningar (AlControl, 2013 a). Den rekommenderade exponeringstiden är beroende på hur 

smutsigt vattnet är. I avloppsvatten bör provtagningen enligt ALcontrol ske i två veckor medan 

provtagningen för process och dagvatten bör vara fyra veckor (AlControl, 2013 b).  

Med ecoscope kan både metallföroreningar och organiska föroreningar analyseras. Om det är 

organiska föreningar som ska analyseras prepareras ecoscopet med ett lösningsmedel omgivet av ett 

dialysmembran. Över membranet sker under exponeringstiden ett passivt upptag av organiska, 

opolära föroreningar från vattenfasen i provpunkten till lösningsmedelsfasen i ecoscopet. Vid analys 

av metaller används istället en jonbytare som tar upp de vattenlösliga metalljonerna (AlControl, 2013 

b).  

När ecoscope med jonbytare kommer till laboratoriet vägs först mängden jonbytarmassa. Sedan 

löses jonbytarmassan upp i en vätska. Med hjälp av ICP-MS bestäms sedan koncentrationen av 

metaller i extraktet. Resultatet fås då i µg/l. Från detta subtraheras värdet för blanken och sedan 

räknas halterna om till µg metall/kg jonbytarmassa med hjälp av den invägda mängden 

jonbytarmassa. För detektionsgränser, se bilaga 2 

Resultaten fås som en halt i relation till jonbytarmassans vikt. Vid metallanalys ges resultatet i µg /kg 

jonbytarmassa, detta kan inte översättas till en halt i vattnet vilket gör att denna provtagningsmetod 

endast kan användas som en jämförande diagnostik mellan olika provpunkter som provtagits 

samtidigt (AlControl, 2013 b). 

De ackumulerade substansmängderna av varje förorening i provtagaren beror på momentanhalten i 

omgivande vatten och under hur lång tid provtagningen skett, dvs. exponeringstiden. Däremot 

påverkas inte upptaget i någon större utsträckning av flödets storlek (AlControl, 2013 b). Mätningar 

med ecoscope ger endast en grov uppskattning på förekomsten av metaller. Man måste dock även ta 

hänsyn till i vilka halter metallerna finns (Holmqvist, 2013). 
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Ecoscope är en mätteknik som endast ger en grov uppskattning av metallhalterna i avloppsvatten. De 

ska främst användas för att ge en indikation på eller bekräfta misstankar om höga metallhalter. Det 

är därför svårt att dra slutsatser av enskilda mätningar, flera mätningar vid olika tidpunkt i samma 

provtagningspunkt krävs för att ett mer säkert resultat ska fås.   

4.3 PROVTAGNING MED ECOSCOPE  

Ecoscopen levererades i plastflaskor fyllda med avjoniserat vatten. De placerades sedan ut i 

nedstigningsbrunnar i ledningsnätet (12 stycken), en pumpstation (P2) och ett gammalt 

avloppsreningsverk (Kvibille) av personal på Laholmsbuktens VA. De bands fast i en lina som 

förankrades i brunnens innerkant och hängdes ner i brunnarna. I tabell 2-4 nedan redovisas samtliga 

provtagningspunkter samt exponeringstid. När ecoscopen togs upp ur brunnarna gjordes en 

anteckning om de t.ex. inte låg i vatten eller om mycket fett hade ansamlats på instrumenten. 

Ecoscopen placerades sedan i plastflaskorna med det avjoniserade vattnet och skickades till 

ALcontrol i Linköping för analys med ICP-MS.  

Under tiden som ecoscopen låg ute kom det nederbörd i form av regn under den 17-18 februari. En 

nederbördsmätare vid Västra strandens ARV användes för att ge en grov uppskattning av 

nederbördsmängden. Nederbördsmätaren visar att det kom 14 mm regn, detta kan givetvis variera 

inom tillrinningsområdet, under de berörda dygnen. När ecoscopen placerades ut var snödjupet 

mellan 0,5-1 dm. Under exponeringstiden smälte det mesta av snön bort och när ecoscopen togs upp 

var det barmark.  

Tabell 2 Provtagningspunkter uppströms Vallgraven. 

Nummer Provtagningspunkt Exponeringstid Anteckning 

1 ARV Kvibille 130205-130301  

2 Holm SNB 11082 130205-130301 Låg ej i vatten 

3 Kärleken ANB 42 130205-130301  

4 Tegelbruket SNB 9815 130205-130301  

5 P2 130205-130301 Mycket fett 

6 Torsgatan ANB 455 130206-130304  

7 Karl XI:s väg ANB 465 130207-130305  

8 Vallgatan SNB 6220 130206-130304 Dåligt flöde 

9 Rondellen ANB 1328 130206-130304  

10 Rondellen ANB 56  130206-130304 Dåligt flöde, mycket 
slam 

 

Tabell 3 Provtagningspunkter uppströms P12 

Nummer Provtagningspunkt Exponeringstid Anteckning 

11 Stationsgatan ANB 426 130206-130305  

12 Stålverksgatan SNB 917 130207-130305  
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13 Stålverksgatan ANB 1530 130207-130305 Lågt flöde, låg ej i 
vatten 

 

Tabell 4 Missad delström till Västra Strandens ARV 

Nummer Provtagningspunkt Exponeringstid Anteckning 

14 Patrikshillvägen ANB 83 130206-100304 Mycket flöde 

 

5 RESULTAT 

5.1 UPPSTRÖMSARBETE 
Uppströmsarbete innebär att man förhindrar att oönskade ämnen kommer in i avloppsystemet 

genom att stoppa det redan vid källan, innan det når avloppet, som kan vara hushåll, industri, andra 

verksamheter eller diffusa källor. Ett utökat uppströmsarbete kan innebära inte bara ett renare slam 

som krävs för att återföra fosfor utan ger även andra positiva effekter som: färre störningar i de 

biologiska reningsstegen, en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i reningsverken, minska behovet 

av flera reningssteg, de behandlade vattnet är renare när det når recipienten och ett steg mot 

miljömålet giftfri miljö. Detta leder till att både ekonomiska värden och naturvärden sparas (Svenskt 

Vatten, 2012). 

5.2 DAGVATTEN 
Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner av från t.ex. vägar, hustak och annan mark. 

Dagvattnet kan antingen ledas till avloppsreningsverket via ett kombinerat system eller ledas direkt 

till en sjö eller ett vattendrag. Avrinningen från hårdgjorda ytor, som t.ex. vägar, hustak och 

parkeringar, är betydligt snabbare än avrinningen vid naturliga förhållanden (Stockholms vatten, 

2011). Detta kan orsaka problem vid kraftigt regn i områden med många hårdgjorda ytor och 

kombinerade system. Tillströmningen av avloppsvatten till avloppsreningsverket kan då bli så stor att 

kapaciteten överskrids, vilket kan leda till bräddning, vilket betyder att orenat vatten släpps ut i 

recipienten (Larm, 1994). 

Dagvatten kan även föra med sig föroreningar, speciellt från hårdgjorda ytor där avrinningen är 

snabb och naturlig rening saknas (Stockholms vatten, 2011). Källor till tungmetaller i dagvatten kan 

vara t.ex. atmosfärisk deposition, trafik och byggnadsmaterial (Sörme & Lagerkvist, 2002). Den 

atmosfäriska depositionen uppkommer när luftburna föroreningar (aerosoler) som innehåller 

tungmetaller faller till marken. Dessa föroreningar kan sedan vid regn sköljas med dagvattnet ner i 

avloppsledningsnätet. Detta sker framförallt vid atmosfärisk deposition på hårdgjorda ytor 
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(Westerlund, et al., 2003). Vid nederbörd innehåller ofta dagvattnet högre värden av förorenande 

ämnen i början av avrinningen, så kallad first flush. När föroreningarna spolats bort av det första 

regnet sjunker halterna i avloppsvattnet. Metaller i dagvatten förekommer både som bundet till 

partiklar eller i löst form (Sansalone & Buchberger, 1997).  

Från trafik kommer tungmetaller från motoravgaser och från slitage på bromsar, däck och motorer 

(Westerlund, et al., 2003). Hur förorenat vägdagvattnet är beror på flera variabler såsom 

trafikintensitet och vilka meteorologiska och miljömässiga förhållanden som råder vid platsen. En 

kraftig minskning av bly i vägdagvatten har observerats p.g.a. minskad användning av blyad bensin 

(Legret & Pagotto, 1999).  

Studier har visat att tungmetaller såsom bly, kadmium och zink ökar i vägdagvatten på vintern. En 

orsak är användning av kloridbaserat vägsalt som ökar korrosionen på bl.a. bilar (Legret & Pagotto, 

1999). Höga halter av tungmetaller i dagvatten kan uppstå vid snösmältning. När nederbörden faller 

som snö och inte smälter ackumuleras föroreningar i snön under en längre tid. Vid snösmältning 

kommer dessa föroreningar att frigöras under en kort tid. Tidigare studier har visat att tungmetaller 

förekommer i högre koncentrationer i dagvatten vid snösmältningsperioder än vid enbart regn och 

att de högsta koncentrationerna förekommer vid regn på snö (Westerlund, et al., 2003). 

5.3 INDUSTRIER 
Enligt ”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen” 

(ABVA) har en kommun inte skyldighet att ta emot avloppsvatten som på något sätt avviker 

väsentligt från hushållsspillvatten (Svenskt Vatten, 2012). Ofta är det inte avloppsvatten från en 

enskild verksamhet som orsakar för höga värden av miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet och slammet 

utan den samlade effekten av alla anslutna verksamheter. Därför är det viktigt att varje enskild 

verksamhet arbetar för att minska sina utsläpp av t.ex. metaller till avloppsvattnet (Svenskt Vatten, 

2012).  

Resultat från tidigare studier har visat att bidragen av tungmetaller från större industrier till 

reningsverken är små. En studie gjord vid Henriksdals reningsverk i Stockholm visar att endast 4 % 

eller mindre av mängden tungmetaller till reningsverket kommer från större industrier. Däremot kan 

tillskottet från mindre verksamheter t.ex. biltvättar och mindre verkstadsindustrier utgöra en 

betydande källa (Sörme & Lagerkvist, 2002). 

5.4 HUSHÅLL 
 Även hushållen bidrar med tungmetaller till avloppet. Dricksvatten kan innehålla koppar som 

korroderat från vattenledningarna. Mat innehåller essentiella metaller såsom zink och koppar, men 
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även små mängder av t.ex. kadmium, som följer med urin och fekalier till avloppet (Sörme & 

Lagerkvist, 2002).  

5.5 TUNGMETALLER  
Av de tungmetaller som finns i avloppsvattnet kommer generellt sett den största delen att hamna i 

slammet (Cantinho, et al., 2016). Eftersom tungmetaller är grundämnen kommer de inte att brytas 

ned och kan inte försvinna ur ett ekosystem på annat sätt än att de transporteras därifrån. Detta gör 

att även små halter tungmetaller i slammet kan leda till att en skadlig ackumulation byggs upp. 

Därför är det viktigt att tillförseln till avloppsvattnet minskar (Kacprazak, et al., 2017) (Svenskt 

Vatten, 2012).    

Historiskt sett har de främsta källorna till tungmetaller i slam varit industrier. På senare år har dessa 

utsläpp minskat på grund av bättre rening och i vissa fall att många industrier flyttat ut från städerna 

(Sörme & Lagerkvist, 2002). 

5.5.1 Kadmium 

Förekomst och användning 

I jordskorpan förekommer kadmium främst tillsammans med zink i sulfidmalmer. Detta leder till att 

kadmium är en biprodukt vid framställning av zink men även bly och koppar (Hägglund, et al., 1999). 

Zinkprodukter kan innehålla spår av kadmium (Svenskt Vatten, 2012). Nickel-kadmium batterier var 

tidigare det största användningsområdet för kadmium (Livsmedelsverket, 2013). Kadmium som 

hamnar i naturen orsakar en bestående förorening av mark och sediment vilket ger långvariga 

effekter (årtionden till årtusenden). Vid försurning ökar dess rörlighet drastiskt (Svenskt Vatten, 

2012).  

En viktig källa till kadmium i åkermark är användning av fosforinnehållande konstgödsel (Moulis & 

Thévenod, 2010). Kadmium förs även till åkermark via luftföroreningar och spridning av rötslam och 

stallgödsel (Livsmedelsverket, 2013). Kadmium är den metall som orsakat mest debatt när spridning 

av slam på åkermark diskuteras. För de avloppsreningsverk som certifierar sitt slam enligt REVAQ är 

kadmium alltid ett prioriterat ämne oavsett vad slamanalyserna visar. Målet är att ingen 

ackumulation av kadmium ska ske på åkermark efter 2025 (REVAQ, 2012). 

Kadmium är ett utfasningsämne och det råder ett kadmiumförbud i Sverige sedan 1982. Det finns 

dock vissa undantag för: 

• Varmvattenberedare 

• Konstnärsfärger (färgpigment) 

• Flygsektorn (på bromsskivor) 
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• Elektriska apparater och maskiner 

Källor till kadmium i avloppsvattnet: 

• Bilvårdsanläggningar (Levlin, et al., 2001). 

• Dagvatten på grund av korrosion av material som innehåller kadmium eller zink förorenat 

med kadmium (Levlin, et al., 2001). 

• Tvätterier där man tvättar verkstadskläder (Levlin, et al., 2001). 

• Ytbehandlings- och verkstadsindustrier (Levlin, et al., 2001) 

• Konstnärsfärger (Svenskt Vatten, 2012). 

• Hushåll (främst via livsmedel) (Svenskt Vatten, 2012). 

Exponering och hälsoeffekter 

Kadmium är en giftig tungmetall som bioackumuleras i växter, människor och djur. Kadmium tas upp 

av odlad gröda och kan på så sätt nå människan. För icke-rökare är den främsta exponeringskällan av 

kadmium via födan. Endast 3-5 % av det intagna kadmiumet tas upp i mag-tarmkanalen. Den långa 

halveringstiden 10-30 år gör dock att skadliga mängder kadmium kan byggas upp även vid låga 

exponeringsnivåer under längre tid. De största bidragen till födointag av kadmium är via 

spannmålsprodukter, nötter och baljväxter, grönsaker, potatis och köttprodukter. The Scientific 

Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) föreslog ett högsta tolerabelt veckointag (TWI) 

till 2,5 µg/kg kroppsvikt. Genomsnittexponeringen för vuxna européer ligger nära eller strax över 

detta värde (EFSA, 2009).   

Kadmium är toxiskt (skelettet, lungorna och njurarna) och cancerogent vid högre doser men nyare 

studier har visat att även exponering vid låga doser under en längre tid har negativa hälsoeffekter. 

Vid låga doser under längre tid skadas levern och njurarna och leder till benskörhet. Studier visar 

också att det inte verkar finnas något tröskelvärde under vilket man inte kan se några hälsoeffekter 

(Moulis & Thévenod, 2010). 

5.5.2 Bly 

Förekomst och användning 

I miljön förekommer bly främst i oorganisk form (EFSA, 2010). Bly är ett utfasningsämne och idag är 

det största användningsområdet för bly bilbatterier och andra ackumulatorer. Det används också 

som fiskesänken, i elektronik, vikter och kabelmantling (Livsmedelsverket, 2012). Tidigare användes 

bly som tillsatts i bensinen, men även i färg, denna användning är nu utfasad. I takt med att blyad 

bensin har fasats ut och en minskad användning av bly i färg har blyhalterna i miljön minskat. Bly har 

dock inte helt försvunnit från miljön och kommer inte att göra så för en lång tid. Stora mängder bly 
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finns fortfarande runt vägarna som ett arv från användningen av den blyade bensinen, vilket kan 

orsaka förhöjda blyhalter i dagvatten från vägar (Kayhanian, 2012). 

Potentiella källor till bly i avloppsvatten är: 

• Biltvättar (Svenskt Vatten, 2012). 

• Dagvatten från trafikplatser och industritomter (Levlin, et al., 2001). 

• Sediment i ledningsnätet (Svenskt Vatten, 2012). 

• Golvskurvatten (Svenskt Vatten, 2012). 

Exponering och hälsoeffekter 

Bly är en giftig, icke essentiell metall som är potentiellt bioackumulerande (Svenskt Vatten, 2012). De 

primära exponeringskällorna för människan är via födan och vatten men även via luft, damm och 

förorenad jord. Spannmålsprodukter är den födokälla som bidrar mest (EFSA, 2010). Ett tecken på att 

utfasningen av bly har gett resultat är att blyhalten i blod hos människor har minskat 

(Livsmedelsverket, 2012). 

Inne i kroppen konkurrerar bly med andra essentiella ämnen såsom järn, kalcium och zink. Detta är 

särskilt allvarligt för barn eftersom de behöver mer mineraler för att växa och utvecklas (Kayhanian, 

2012). Bly kan ge neurologiska skador redan vid låg exponering. Även här är barn och foster är 

särskilt känsliga. Andra hälsoeffekter är förhöjt blodtryck, njursjukdom och påverkan på 

blodkroppsbildningen (Livsmedelsverket, 2012). Det verkar också hämmande på mikrobiell 

nedbrytning (Svenskt Vatten, 2012). 

Enligt EFSA ligger exponeringen av bly hos barn och gravida kvinnor nära eller över det hälsobaserade 

referensvärdet på 0,5 µg bly/kg kroppsvikt. De anser därför att det är viktigt att blyhalterna minskar 

både i livsmedel och i miljön (EFSA, 2010). 

5.5.3 Nickel 

Förekomst och användning 

Nickel har hög rörlighet i mark, speciellt i sur mark. Nickel förekommer antingen i ren metallisk form 

eller i förening med t.ex. klorid, nitrat, sulfat eller karbonat (Barceloux, 1999). 

Den dominerande användningen för nickel är i rostfritt stål. Andra användningsområden är i batterier 

och i förnicklade produkter (t.ex. ”kromade” ytor). 

 Källor till nickel i avloppsvattnet är: 

• Ytbehandlings- och verkstadsindustrier där förnickling eller bearbetning av rostfritt stål sker 

(Levlin, et al., 2001). 
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• Utsläpp från trafik (Svenskt Vatten, 2012). 

• Fällningskemikalier (Svenskt Vatten, 2012). 

• Bilvårdsanläggningar, vilka kan ge 2-3 gånger högre nickelhalt än från hushållsspillvatten 

(Svenskt Vatten, 2012). 

Exponering och hälsoeffekter 

Nickel är en metall som är essentiell för människan men har i höga koncentrationer en toxisk verkan 

(Svenskt Vatten, 2012). Hälsoeffekterna för nickel är inte helt fastställda. Kronisk exponering kan leda 

lungfibros, hjärtkärlsjukdomar och njursjukdomar. Det anses också vara möjligt cancerogent. En 

effekt som däremot är väl känd är kontaktallergi (Denkhaus & K., 2002).  

5.5.4 Krom 

Förekomst och användning 

I naturen förekommer krom inte som en ren metall utan endast i trevärd eller sexvärd form 

(Barceloux, 1999). Av dessa är det den trevärda som dominerar i avloppsvatten där den bildar 

svårlösliga föreningar (Svenskt Vatten, 2012). 

Den dominerande användningen för krom är liksom för nickel i rostfritt stål.  Krom används också i 

ytbehandlingen av förkromade produkter. Avgassystem, impregnerat virke och garvat läder är andra 

användningsområden (Svenskt Vatten, 2012).  

Källor till krom i avloppsvatten är: 

• Verkstads- och ytbehandlingsindustrier (Svenskt Vatten, 2012). 

• Biltvättanläggningar (Svenskt Vatten, 2012). 

• Dagvatten (Svenskt Vatten, 2012). 

Exponering och hälsoeffekter 

Trevärt krom är ett essentiellt spårämne för människan (Barceloux, 1999). Om halterna är för höga är 

det giftigt och kan ge upphov till lungcancer, astma, och skador på DNA och kromosomer. Det 

förekommer som trevärt eller sexvärt krom i naturen och är potentiellt bioackumulerbart (Svenskt 

Vatten, 2012). 

5.5.5 Zink 

Förekomst och användning 

Zink används framförallt vid förzinkning av produkter, plåt och mässing för att förhindra korrosion. 

Exempel på förzinkade produkter är bilplåt, takplåt, fasader, kylskåp, vattenkranar, rörkopplingar och 
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skruvar/spik. Andra användningsområden är i rostskyddsfärger, stabilisator i golvmattor, däck och 

andra gummiprodukter och brunstens- och alkalibatterier (Svenskt Vatten, 2012).  

Stora utsläpp av zink sker till miljön, källor till zink i avloppsvattnet är: 

• Trafik (däck, bromsar, asfalt) (Svenskt Vatten, 2012). 

• Läckage från galvaniserade ytor (lyktstolpar, vägräcken, tak) som utsätts för slitage, av t.ex. 

nederbörd och vind, till dagvatten (Levlin, et al., 2001) (Davies & Shokouhian, 2001). 

• Bilvårdsanläggningar, ytbehandlings- och verkstadsindustrier (Levlin, et al., 2001) 

Utsläpp från hushåll till avloppsvattnet kommer främst från livsmedel och hygienprodukter som 

innehåller zink (Svenskt Vatten, 2012). 

Exponering och hälsoeffekter 

Zink är en essentiell metall med flera viktiga funktioner hos människan. Den är involverad i flera 

metaboliska processer i kroppen, t.ex. proteinsyntesen, genexpression, tillväxt och immunförsvaret 

(Samman, 2007). De flesta studier behandlar effekterna av zinkbrist hos människan men några 

studier har visat att ett högt intag av zink, t.ex. via kosttillskott, kan leda till kopparbrist eftersom 

zinken konkurrerar ut kopparn, vilket kan orsaka nedsatt immunförsvar. Att få i sig sådana höga 

doser enbart via normal föda är dock osannolikt (Fosmire, 1990). Det kan vid höga halter ha 

giftverkan på vattenlevande organismer och växter och det är potentiellt bioackumulerbart (Svenskt 

Vatten, 2012).  

5.5.6 Silver 

Förekomst och användning 

Silver har antibakteriella egenskaper vilket innebär att det tidigare har använts inom sjukvården. 

Denna användning har nu minskat på grund av risken för resistens. Däremot har användningen ökat i 

konsumentprodukter, där dess antibakteriella egenskaper eftersträvas, i t.ex. strumpor, sportskor, 

sängkläder som ytmaterial och i kosmetika och skönhetsprodukter. Det har också använts i grafisk 

och fotografisk verksamhet och vid tandvårdsmottagningar i amalgam och röntgenfilm. Även om 

denna användning har minskat anses en potentiell källa till silver vara sediment i rör från tidigare 

läkar- och tandläkarmottagningar vara. Det är dessutom en vanlig bruksmetall som används i t.ex. 

bestick och smycken men även i elektrisk utrustning (Svenskt Vatten, 2012) (Diener & Palme, 2012). 

Ytterligare ett användningsområde är kosttillskott. Silverkoncentrationerna i avloppsvattnet har visat 

på en stadig minskning fram till för ett par år sedan. Denna nedgång har avtagit under de senaste 

åren, vad detta beror på är okänt men en tänkbar orsak är den ökande användningen av silver i 
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konsumentprodukter (Diener & Palme, 2012). Svenskt Vatten anser att silverhalten i dagens slam 

behöver minska ytterligare för att ackumuleringstakten i mark ska minska (Svenskt Vatten, 2012). 

Exponering och hälsoeffekter 

Dess antibakteriella egenskaper påverkar även bakterier ute i naturen och markens mikroorganismer 

(Svenskt Vatten, 2012). Silver är icke-essentiellt för människan och det är den spårmetall som 

bioackumuleras snabbast. Tester utförda på laboratorium har visat att silver är en av de mest toxiska 

metallerna för vattenlevande organismer (Diener & Palme, 2012). 

Det finns få kända effekter på människan från exponering av silver via födan. En känd effekt som kan 

uppstå vid långvarig tillförsel av silver via t.ex. kosttillskott är sjukdomstillståndet Argyria som 

missfärgar huden och gör den grå (Livsmedelsverket, 2007). 

5.5.7 Vanadin 

Förekomst och användning 

Vanadin förekommer inte i naturen i ren metallisk form utan endast i olika föreningar, t.ex. 

vanadinpentoxid (V2O5) och vanadylsulfat (VOSO4), med oxidationstal mellan -1 till +5. Det är en 

korrosionsresistent metall som används i många legeringar, t.ex. i härdat stål i verktyg och maskiner. 

Det används också som katalysator vid framställning av svavelsyra, tillverkning av halvledare och av 

gula pigment och keramik (Barceloux, 1999). 

Exponering och hälsoeffekter 

I försök på djur vanadinföreningar orsakat skador på njurar, mjälte, lungorna och blodtrycket, 

reproduktion och arvsmassan. Kliniska studier på människor har visat på besvär med mage och tarm 

vid intag av vanadin. På grund av brist på studier gjorda på hälsoeffekterna av vanadin och 

vanadinföreningar i födan har dock inte något tolerabelt dagligt intag kunnat bestämmas (EFSA, 

2008). Det genomsnittliga dagliga intaget har uppskattats till 30-40 mikrogram. Via kosttillskott kan 

det dagliga intaget öka med mellan 15 och 200 gånger, livsmedelsverket konstaterar att biverkningar 

inte kan uteslutas vid dessa intag och avråder därför friska personer från att använda sådana 

kosttillskott.  (Livsmedelsverket, 2012).  

5.5.8 Koppar 

Förekomst och användning 

Koppar har omfattande användningsområden i samhället. Den används som elektrisk ledare, i rör och 

varmvattenberedare i tappvattensystemet och som takbeläggning (Svenskt Vatten, 2012). Andra 

användningsområden är i legeringar (mässing och brons), köksredskap, mynt och 

korrosionsresistenta konstruktionsmaterial (Bradberry, 2007). 
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Källor till koppar i avloppsvatten: 

• Koppar tillförs avloppsvatten framförallt genom korrosion från kopparrör och annan 

utrustning som innehåller koppar i tappvattensystemet (Svenskt Vatten, 2012). En studie har 

visat att så mycket som 59 % av den koppar som når avloppsreningsverken kan komma från 

hushåll (Sörme & Lagerkvist, 2002). 

• Dagvatten från koppartak och från trafik (slitage av bromsbelägg) (Svenskt Vatten, 2012). 

• Biltvättar (Svenskt Vatten, 2012). 

• Verkstadsindustrier (Svenskt Vatten, 2012). 

Exponering och hälsoeffekter 

Koppar är en essentiell metall för människan. Negativa hälsoeffekter kan uppstå både vid för lågt och 

för högt intag av koppar. Tolerabelt dagligt intag fastställt av EFSA är 5 mg per dag. Det dagliga 

intaget från födan för vuxna ligger på 1-2 mg per dag. Hur mycket koppar som tas upp av kroppen 

respektive utsöndras regleras av levern. Vid långvarig exponering av för höga kopparvärden kan 

levern skadas, vid akut förgiftning har kopparn en irriterande effekt på mag- tarmkanalen 

(Livsmedelsverket, 2013).  

Koppar har även hög giftighet för vattenlevande organismer, t.ex. alger (Ahmed & Häder, 2010), och 

marklevande organismer (Svenskt Vatten, 2012). 

5.5.9 Kobolt 

Förekomst och användning 

Kobolt är en relativt ovanlig och oreaktiv magnetisk metall som i naturen förekommer i förening med 

arsenider, oxider eller sulfider. Den används som legeringsmetall och i katalysatorer och pigment. 

Kobolt ingår, tillsammans med volfram, i hårdmetall som används i skärande verktyg och 

höghastighetsborr (Barceloux, 1999). 

Exponering och hälsoeffekter 

Kobolt är ett essentiellt ämne som ingår i bildandet av vitamin B12. Födan är den huvudsakliga källan 

till kobolt för människan (Barceloux, 1999). Det är potentiellt bioackumulerbart och kan orsaka 

växtskador vid för höga halter i mark (Svenskt Vatten, 2012).  

5.5.10 Arsenik 

Förekomst och användning 

Den dominerande användningen av arsenik (främst arsenik(V)oxid) har varit till träimpregnering. 

Denna tillämpning är nu i stort sett borta på grund av ändrade regler och utveckling av andra 
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alternativ. Detta har lett till att mängden arsenik som används i Sverige har minskat kraftigt de 

senaste åren, 2007 var mängden endast en tiondel av mängden 2001. Numera är metallvaruindustrin 

den bransch som använder mest arsenik (Kemikalieinspektionen, 2011). De viktigaste 

utsläppskällorna är förbränning för el- och värmeproduktion samt industriella utsläpp 

(Naturvårdsverket, 2013b). 

Exponering och hälsoeffekter 

De främsta källorna till för den svenska befolkningen är kost, dricksvatten och tobaksrökning. Det 

mesta av arseniken som vi får i oss via födan är organisk arsenik som är relativt atoxiskt. Den 

oorganiska arseniken absorberas i hög grad i tarmen och fördelas till de flesta organen i kroppen med 

de högsta halterna i hud, hår och naglar. Arsenik är cancerframkallande och kan vid 

långtidsexponering orsaka perifera nervskador, hudsjukdom, blodbrist och skador på blodkärl 

(Naturvårdsverket, 2008)  
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5.6 RESULTAT FRÅN TIDIGARE MÄTNINGAR VID VÄSTRA STRANDENS ARV 

Utifrån den mätning som utfördes i maj 2012 kan konstateras att koncentrationen av samtliga 

metaller i Vallgraven ökar mellan mätomgång 1 och 2, se bilaga 1. För samtliga metaller (undantag 

kvicksilver) rör det sig om minst en fördubbling av koncentrationerna och för bly mer än 9 gånger. 

Något sådant tydligt mönster går inte att se mellan de två mätomgångarna vid någon annan punkt. 

Under mätomgång 2 kom det ca 15 mm nederbörd i form av regn, vilket kan ha påverkat resultaten. 

Studier som har gjorts av Stockholm Vatten visar på ökat inflöde av framförallt bly, kadmium och zink 

vid regn och höga flöden i ledningsnätet. Ökningen varar bara under en begränsad period eftersom 

föroreningar och partiklar spolas bort från hårdgjorda ytor och sedimenten i ledningsnätet 

(Pettersson & Wahlberg, 2010). 

5.7 RESULTAT FRÅN ECOSCOPEMÄTNINGARNA 

För att lättare kunna jämföra de olika provtagningspunkterna skapades ett stapeldiagram för varje 

metall. Detta för att lättare kunna jämföra de olika provtagningspunkterna med varandra. Värdena 

som presenteras i stapeldiagrammen kommer från Alcontrols analysrapporter där blank är 

subtraherat från analysresultatet för varje metall. De provtagningspunkter där analysresultatet 

endast angavs som ”mindre än” togs inte med i stapeldiagrammen. 

Resultaten från två provtagningspunkter togs bort: 

Holm SNB 11082: Vid inhämtning av Ecoscopet låg det ej i vatten. Det är omöjligt att säga under hur 

lång tid det ej har legat i vattnet och därför svårt att jämföra med övriga Ecoscope. Dessutom 

påverkas jonbytarmassans upptag av metaller om Ecoscopen ”går torrt”, vilket ytterligare påverkar 

resultatet (Holmqvist, 2013). 

Stålverksgatan ANB 1530: Ecoscopet hade spolats upp på en betongkant och låg ej i vatten. 

Nedan visas resultaten från ecospemätningarna för respektive metall. 
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Figur 1. Arsenikhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 0,025 µg As/kg jonbytarmassa. 

Figur 1 visar resultaten för arsenik. Det överlägset högsta värdet arsenik uppmättes på Vallgatan SNB 

6220, tre gånger högre än det näst högsta på Stationsgatan ANB 426. Även Stationsgatan ANB 426 

skiljer sig tydligt från värdena vid övriga provtagningspunkter. I hälften av provpunkterna uppmättes 

ett värde som var mindre än 10 µg As/kg jonbytarmassa. 

 

 

Figur 2. Blyhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 17 µg Pb/kg jonbytarmassa 

Figur 2 visar resultaten för bly. Det högsta värdet uppmättes på Stålverksgatan SNB 917. Även 

halterna vid provtagningspunkterna P2, Vallgatan SNB 6220 och Rondellen ANB 56 skilde sig från 

övriga mätpunkter. 
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Figur 3. Kadmiumhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 2,5 µg Cd/kg jonbytarmassa 

Figur 3 visar resultaten för kadmium. Mätningen på Kärleken ANB 492 gav det högsta värdet för 

kadmium. Även höga värden i punkterna P2 och Vallgatan SNB 6220. P2 ligger nedströms Kärleken 

ANB 492 och kan ha påverkats av det. Värdet på Vallgatan SNB 6220 var 14 gånger högre än 

nedströms liggande Rondellen ANB 56.    

 

Figur 4. Kobolthalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 2,8 µg Co/kg jonbytarmassa 

Figur 4 visar resultaten för kobolt. Det högsta värdet uppmättes vid Stålverksgatan SNB 917, värdet 

var mer än 2 gånger större än för övriga provtagningspunkter. 
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Figur 5. Kopparhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 98 µg Cu/kg jonbytarmassa 

Figur 5 visar resultaten för koppar. Högst halter uppmättes på Stationsgatan ANB 426, Stålverksgatan 

SNB 917, Vallgatan SNB 6220 och P2. Även här visar Vallgatan SNB 6220 på ett betydligt större utslag 

än nedströms liggande Rondellen ANB 56. 

 

 

Figur 6. Kromhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 508 µg Cr/kg jonbytarmassa. 

Figur 6 visar resultaten för krom. Värdet för blank är större än tillskottet för någon av 

provtagningspunkterna. Man kan därför inte säga att någon provtagningspunkt gav något signifikant 

utslag i förhållande till blank. Resultatet tyder på att det inte förekommer krom i höga halter i 

avloppsnätet.  
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Figur 7. Nickelhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 340 µg Ni/kg jonbytarmassa. 

Figur 7 visar resultaten för nickel. Värdet för blank är större än tillskottet för någon av 

provtagningspunkterna. Man kan därför inte säga att någon provtagningspunkt gav något signifikant 

utslag i förhållande till blank. Resultatet tyder på att det inte förekommer nickel i höga halter i 

avloppsnätet.  

 

Figur 8. Vanadinhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 3,6 µg V/kg jonbytarmassa. 

Figur 8 visar resultaten för vanadin. Rondellen ANB 56 och Stålverksgatan SNB 917 skiljer sig från 

övriga mätningar. Utslaget i Rondellen ANB 56 är mer än fyra gånger större än i någon av 

delströmmarna. 
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Figur 9. Zinkhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 295 µg Zn/kg jonbytarmassa. 

Figur 9 visar resultaten för zink. Högst värde uppmättes på Stålverksgatan SNB 917. 

 

Figur 10. Silverhalterna i respektive provtagningspunkt. Blank: 0,55 µg Ni/kg jonbytarmassa. 

Figur 10 visar resultaten för silver. Karl XI ANB 465 och P2 var de enda punkterna där värdet skiljer sig 

signifikant från blank. Dessa två punkter gav ett utslag som var mer än två gånger större än övriga. 
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6 DISKUSSION 

6.1 ANALYS AV RESULTATEN FRÅN ECOSCOPEMÄTNINGARNA 
Nedan diskuteras och analyseras resultaten från ecoscopemätningarna. Analysen fokuserar på de 

prioriterade metallerna kadmium, zink och silver. För varje område har en bedömning gjorts av vilka 

prioriterade metaller som, i förhållande till övriga provtagningspunkter, finns i höga halter och som 

därför är intressanta att fortsätta analysera. För övriga icke prioriterade metaller konstateras endast 

om halterna är höga relativt övriga mätningar. Nickel tillhör också de prioriterade metallerna men 

eftersom analysresultaten visade att inte någon provtagningspunkt skiljde sig signifikant från blank 

har inte denna metall analyserats vidare. Detsamma gäller även för krom. 

6.1.1 ARV Kvibille 

Figur 11 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering.  

 

Figur 11. Området uppströms Gamla ARV i Kvibille, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 

Området består av ett spillvattenledningsnät som täcker Kvibille samhälle. En B-verksamhet ansluten, 

ARLA OST Kvibille, inga anslutna C-verksamheter. 
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Halterna för både de prioriterade metallerna och övriga metaller är låga jämfört med övriga 

provtagningspunkter.  

Slutsats och förslag till fortsatt arbetet 

Eftersom metallhalterna i denna provtagningspunkt är låga och tillrinningsområdet dessutom är litet 

kan man anta att tillskottet av metaller från detta område till reningsverket är begränsat. Inget 

förslag till fortsatt arbete. 

6.1.2 Kärleken ANB 492 

Figur 12 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering. 

 

Figur 12. Området uppströmsprovtagningspunkten ANB 492, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 

Området uppströms provtagningspunkten utgörs av delar av Kärlekens bostadsområde samt 

ytterligare ett mindre bostadsområde (Hålan). Ledningsnätet är ett kombinerat system och utöver 

dagvatten från bostadsområdet är även dagvatten från Norra infarten (väg 26) anslutet, en sträcka 

på ca 1000 m. Inga B- eller C-verksamheter finns inom området. Vid vidare undersökningar 

konstaterades att det inte heller fanns några U-verksamheter i området. 

Av de prioriterade metallerna var halterna av kadmium och zink höga. 
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Kadmium: Halterna av kadmium från Kärleken ANB 492 skiljer sig med mer än en faktor två från 

övriga punkter förutom P2, som ligger nedströms Kärleken ANB 492 och Vallgatan SNB 6220. 

Eftersom kadmium kan förekomma som förorening i zinkprodukter kan den relativt höga halten av 

zink vara ett bidrag. Detta är förmodligen inte hela förklaringen eftersom det är svårt att se någon 

sådan korrelation vid övriga provtagningspunkter. Därför är det troligt att det finns en eller flera 

okända källor till kadmium inom området som kräver vidare undersökningar.  

Zink: Det fjärde högsta värdet för zink. Tidigare studier har visat att höga halter av zink kan 

förekomma i dagvatten från trafik, speciellt i samband med vinterväglag/snösmältning, på hårt 

trafikerade vägar (Ekvall & Strand, 2001). Det är därför troligt att en potentiell källa till zink från detta 

område är dagvatten från Norra infarten då det under ecoscopens exponeringstid både förekom 

vinterväglag och snösmältning. En tidigare undersökning från Frankrike har även visat på högre halter 

av tungmetaller i samband med användning av salt för halkbekämpning (Legret & Pagotto, 1999). Då 

det är troligt att det under perioden förekom halkbekämpning med salt kan även resultaten från 

denna undersökning påverkats av detta både vad gäller zink och kadmium. Ytterligare en källa kan 

vara dagvatten från plåttak som kan innehålla höga halter zink.  

I provpunkten uppmättes höga värden även för koppar och kobolt.  

Slutsats och förslag på fortsatt arbete 

I området finns inga B-, C- eller U-verksamheter som kan bidra till den höga kadmiumhalten. 

Misstankarna om att det finns en oidentifierad kadmiumkälla på kärleken stärks av att höga halter 

även uppmättes nedströms i P2.  

Det är troligt att ett bidrag till den relativt höga halten zink är utsläpp från trafik förstärkt av den 

snösmältning som förekom under perioden. Detta stärks av att det inte finns några B- eller C-

verksamheter inom området som kan bidra med zink. 

Det fortsatta arbetet bör fokuseras på att undersöka orsaken till den höga kadmiumhalten. Ett första 

steg kan vara att utföra en ny ecoscopemätning uppströms den brunn där dagvattnet från Norra 

infarten är anslutet för att se om dagvattnet är en källa. 
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6.1.3 Tegelbruket SNB 9815 

Figur 13 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering. 

 

Figur 13. Området uppströms SNB 9815, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 

Ledningsnätet uppströms provtagningspunkten är ett spillvattenledningsnät som täcker delar av 

bostadsområdet Kärleken samt hela bostadsområdet Sofieberg. Inom området finns en C-

verksamhet, tankstället Jet Slottsmöllan.  

Halterna för både de prioriterade metallerna och övriga metaller är låga jämfört med övriga 

provtagningspunkter.  

Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

Resultaten från Ecoscopemätningarna visar på låga halter av metallföroreningar jämfört med övriga 

provtagningspunkter. Det är därför inte sannolikt att bidraget av metallföroreningar från detta 

område är stort. Inga förslag till fortsatt arbete. 
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6.1.4 P2 

Figur 14 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering. 

 

Figur 14. Området uppströms provtagningspunkten P2, den svarta punkten markerar ecoscopets placering. 

P2 ligger nedströms provtagningspunkterna Holm, Kvibille, Kärleken och Tegelbruket. Dessutom 

tillkommer Slottsmöllans industriområde samt området mellan Norra infarten och Nissan och delar 

av centrum. Förutom delströmmen från Kärleken och mindre områden längst ut i nätet domineras 

området av ett duplikat system. En C-verksamhet finns i området, Go- karthallen Slottsmöllan. 

Halterna av kadmium, zink och silver var höga i denna provtagningspunkt.  

Kadmium: Kadmiumhalten är den tredje högsta. Det är troligt att mätningen här har påverkats av 

den höga halten från delströmmen Kärleken ANB 492. Det går dock inte att utesluta att det finns 

ytterligare källor även nedströms Kärleken ANB 492. 

Zink: Halten är jämförlig med halterna i provpunkterna uppströms. Därför är det svårt att avgöra om 

det sker större tillskott härifrån. 

Silver: Silverhalten är den näst högsta. Halten är minst dubbelt så hög här som för någon av 

delströmmarna.  
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För övriga metaller uppmättes höga halter bly, koppar och vanadin. Bly har det näst högsta värdet i 

denna punkt och skiljer sig väsentligt (4x) från halterna som uppmätts uppströms. Detta tyder på att 

det finns en blykälla inom området. Även för vanadin och koppar är halterna högre i P2 än vad de är 

uppströms.  

Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

Eftersom flera delflöden bidrar till det totala flödet i denna punkt är det svårt att avgöra varifrån 

föroreningarna kommer. Det är dock tydligt att ett tillskott av silver sker. Det är inte troligt att Go-

karthallen, som är den enda C-anläggningen i området, släpper ut några större mängder silver. I listan 

från miljö- och hälsoskyddskontoret finns även två U-verksamheter som kan vara potentiella källor, 

ett företag som arbetar med fotografisk verksamhet och ett guld- och silversmide. Tidigare användes 

silver i fotografisk verksamhet och även om användningen har upphört kan silver ligga kvar i 

avloppsrören (Diener & Palme, 2012). Andra potentiella källor som bör kontrolleras är 

tandvårdsmottagningar. Ytterligare mätningar bör göras för att avgränsa antalet potentiella källor. 

6.1.5 Vallgatan SNB 6220 

Figur 15 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering. 

 

Figur 15. Området uppströms provtagningspunkt SNB 6220, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 
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Två ledningar går från brunnen längs Vallgatan och Hantverksgatan fram till Kyrkogatan. Längden på 

var och en av de två ledningarna är ca 100m. På Vallgatan är det ett kombinerat system och längs 

med Hantverksgatan är det ett duplikat system. Inga B- eller C-verksamheter i området. 

Av de prioriterade metallerna uppmättes höga halter kadmium och zink.  

Av övriga metaller uppmättes höga halter arsenik, bly och koppar. Arsenikhalten var den klart högsta 

av alla provpunkter. 

Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

När ecoscopen togs upp konstaterades att det var lågt flöde i brunnen. Analysen av jonbytarmassan 

visade på höga halter av flera metaller. Det är möjligt att ecoscopet legat torrt i brunnen på grund av 

det låga flödet eller kommit i kontakt med sediment i botten av brunnen vilket kan påverka resultatet 

kraftigt (Holmqvist, 2013). Det var stora skillnader för flera metaller mellan Vallgatan SNB 6220 och 

Rondellen ANB 56 som ligger nedströms. För t.ex. kadmium uppmättes 96 µg Cd/kg jonbytarmassa 

vid Vallgatan men endast 6,6 µg Cd/kg jonbytarmassa i Rondellen ANB 56. Detta tyder på en osäker 

mätning. Eftersom endast ett tjugotal fastigheter är anslutna uppströms denna provpunkt och flödet 

är lågt är det inte troligt att bidraget av metaller från detta område är särskilt stort även om 

metallhalterna skulle vara höga. Det finns inte några uppenbara källor till de höga metallhalterna. 
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6.1.6 Torsgatan ANB 455 

Figur 16 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering. 

 

Figur 16. Området uppströms provtagningspunkt ANB 455, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 

Området består av framförallt av villor och flerbostadshus samt bl.a. restauranger butiker och 

frisörer kring Brogatan. Ledningsnätet är jämt fördelat mellan kombinerat och duplikat system. Inga 

B- eller C-verksamheter finns i området. 

Av de prioriterade metallerna uppmättes hög halt av zink. Kadmiumhalten utmärkte sig inte och 

silverhalten var låg.  

Zink: Den näst högsta halten av zink uppmättes i denna punkt. Inga B- eller C-verksamheter som kan 

bidra till det höga värdet. Det är ej heller troligt att endast hushållen kan stå för de höga värdena. 

Eftersom det är ett kombinerat system är förmodligen bidraget från dagvatten större. Tidigare 

studier har visat att ett betydande tillskott av zink till avloppsvatten kan komma från 

byggnadsmaterial såsom fasader och tak. I ett område som detta med kombinerat system och utan 

andra kända utsläppskällor kan det därför vara en möjlig förklaring till det höga värdet i denna punkt 

(Davies & Shokouhian, 2001).  

Även galvaniserade ytor har visat sig vara en betydande källa (Sörme, 2001). 
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Kadmium: Det sjätte högsta värdet för kadmium, halten är i nivå med flera andra 

provtagningspunkter. Detta gör det svårt att avgöra om det finns någon källa eller om det är ett 

relativt normalt bakgrundsvärde för kadmium i avloppsvatten. 

För de övriga metallerna uppmättes det fjärde högsta värdet för kobolt och femte högsta för bly. 

Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

Både området och förekomsten av metaller liknar det på Kärleken ANB 492. Till skillnad från området 

på Kärleken kommer det inget dagvatten från någon större väg till Torsgatan ANB 455 trots det är 

halten för zink hög. I området finns inga bilvårdsanläggningar eller ytbehandlingsindustrier som är 

välkända källor. Det är inte heller en metall som normalt släpps ut från hushåll i större mängder. 

Detta gör det troligt att dagvatten står för en betydande del av föroreningarna. För att undersöka 

detta kan det vara lämpligt att göra ytterligare ecoscopemätningar i området. 

6.1.7 Karl XI ANB 465 

Figur 17 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering. 

 

Figur 17. Området uppströms provtagningspunkt ANB 465, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 

Området täcker delar av Halmstads centrum, området kring Karl XI:s väg samt bostadsområden upp 

mot sjukhuset. Ledningsnätet varierar mellan ett duplikat och kombinerat system. Enligt 

ledningsnätskartorna når dagvatten från vägar endast i begränsad omfattning avloppsnätet utan 
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rinner i separata ledningar. Två C-verksamheter finns inom området, Hallands sjukhus Halmstad och 

Krönleins Bryggeri AB.  

Av de prioriterade metallerna uppmättes en hög halt silver. För övriga prioriterade metaller var 

halterna bland de lägsta. 

Silver: Den högsta halten silver fanns i denna punkt. En möjlig källa är sjukhuset. Silver har använts 

och används, om än i mindre omfattning, fortfarande inom sjukvården. Det är dessutom möjligt att 

silver ligger kvar i sediment i ledningarna och på så sätt kontaminerar avloppsvattnet något som man 

sett i tidigare undersökningar (Svenskt Vatten, 2012). Anslutna till denna provtagningspunkt finns 

även två tandvårdsmottagningar. Även inom tandvården har det historiskt använts silver, en 

användning som nu har minskat.  Men det är troligt att det även här finns silver kvar i sediment i 

ledningsnätet. 

Metallhalterna för övriga metaller är låga jämfört med övriga provtagningspunkter. 

Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet i denna punkt bör fokusera på fortsatta undersökningar av silver. Ett lämpligt 

första steg är att utföra mätningar i utgående spillvatten från sjukhuset.  



36 
 

6.1.8 Stationsgatan ANB 426 

Figur 18 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering.

 

Figur 18. Området uppströms provtagningspunkten ANB 426, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 

Området täcker delar av hamnområdet. Ledningsnätet är duplikat förutom den sista biten fram till 

brunnen. Inom området finns det en B-verksamhet, Hamnverksamheten hamn och stuveri, och två C-

verksamheter, Viking Malt AB och Gips recycling Sweden AB.  

Av de prioriterade metallerna uppmättes det femte högsta värdet för kadmium. Halten av zink var 

bland de lägre och för silver var halten låg. 

För övriga metaller uppmättes det högsta respektive näst högsta värdet för koppar och arsenik. 

Halten arsenik skiljer sig med mer än en faktor två från övriga provpunkter förutom Vallgatan. 

Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

Ytterligare undersökningar kan vara lämpliga för att finna källan till kadmium. Men det vore även 

intressant att undersöka var de höga arsenikhalterna kommer ifrån eftersom halten i denna 

mätpunkt sticker ut från övriga uppmätta värden.  
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I hamnområdet har det förekommit olika typer av potentiellt miljöskadlig verksamhet under en lång 

tid. Det är därför inte omöjligt att det är gamla synder som ligger bakom de höga arsenikhalterna.  

6.1.9 Stålverksgatan SNB 917 
Figur 19 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering. 

 

Figur 19. Området uppströms provtagningspunkten SNB 917, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 

Området består av delar av hamnområdet, Vilhelmsfält, kolonistugorna vid östra stranden, Larsfrid, 

Andersberg, Eurostop Stenalyckan, Snöstorp, Brogård, Skedala, Fyllinge, Kistinge industriområde, 

Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna. Inom området finns både stora bostadsområden 

och industriområden. Ett stort antal B- och C-verksamheter (11 B- och 41 C-verksamheter) är 

anslutna (dessutom en A-verksamhet, E.ON:s gasturbinkraftverk på Turbingatan).  

Av de prioriterade metallerna uppmättes den fjärde högsta halten kadmium och den högsta halten 

zink, för silver var halten låg. 

Kadmium, zink: Det finns ett stort antal verksamheter i området som är potentiella källor, t.ex. 

ytbehandlings- och verkstadsindustrier, biltvättar, bensinmackar och lackeringsverkstäder. 

Även för övriga metaller var halterna höga relativt övriga mätpunkter. 
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Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

Eftersom området till denna provtagningspunkt är så stort och det finns ett stort antal potentiella 

utsläppskällor är det svårt att göra en bedömning utifrån det erhållna resultatet. Därför bör 

ytterligare mätningar utföras uppströms provtagningspunkten för att på så sätt få en tydligare bild av 

varifrån metallerna härstammar. 

6.1.10 Patrikshillvägen ANB 83 

Figur 20 visar området uppströms provtagningspunkten samt ecoscopets placering. 

 

Figur 20. Området uppströms provtagningspunkt ANB 83, den svarta punkten visar ecoscopets placering. 

Området består bl.a. av bostadsområdena Rotorp och Mickedala samt ett mindre 

verksamhetsområde vid Flygaregatan. Ledningsnätet är en blandning av duplikat och kombinerat 

system. Inga B-eller C-verksamheter finns inom området.  

Halterna för de prioriterade metallerna var låga jämfört med övriga provtagningspunkter.  

För övriga metaller uppmättes de tredje högsta halterna av kobolt och vanadin. 
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Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

Undersökningen tyder på att detta område inte är någon stor källa till metallföroreningar. 

6.2 FELKÄLLOR 
Att finna specifika metallföroreningar utifrån resultaten från ecoscopemätningarna visade sig vara 

mycket svårt. Ecoscope är en mätteknik som endast ger en grov uppskattning av metallhalterna i 

avloppsvatten. De ska främst användas för att ge en indikation på eller bekräfta misstankar om höga 

metallhalter. Det är därför svårt att dra slutsatser av enskilda mätningar, flera mätningar vid olika 

tidpunkt i samma provtagningspunkt krävs för att ett mer säkert resultat ska fås.  

Ytterligare en osäkerhetsfaktor i denna undersökning är att områdena uppströms flera mätpunkter 

är stora, med många anslutna abonnenter. Inom ett område kan det därför finnas en 

föroreningskälla som inte upptäcks på grund av utspädning från övriga anslutningar. Mätning med 

ecoscope ger inte heller någon bild av den totala mängden förorening som passerar en mätpunkt 

eftersom den inte tar hänsyn till vattenflödet i punkten. Den totala mängden förorening från en 

mätpunkt där ecoscopen visar på höga halter men där det är lågt flöde kan bidra med mindre mängd 

förorening än en punkt med låga halter men högt flöde. För att underlätta arbetet att finna de källor 

som påverkar inflödet av föroreningar mest skulle därför ecoscopen kompletteras med flödesmätare 

i utvalda punkter för att på så sätt ge en bättre bild av föroreningsmängderna.  

Vad gäller metallerna krom och nickel som inte skiljde sig signifikant från blank finns det även en 

möjlig felkälla. Enligt Bo Wigilius på Alcontrol i Linköping fungerar jonbytarmassan i ecoscopen dåligt 

för analys av krom och nickel. Detta beror på att jonbytarmassan innehåller små mängder av krom 

och nickel som kan frigöras vid analysproceduren. Det krävs därför kraftigt påverkat vatten för att 

resultaten från analyser av dessa metaller ska visa på signifikanta skillnader jämfört med blank 

(Wigilius, 2015). Det kan därför vara intressant att använda en annan analysmetod för att spåra dessa 

metaller. Inte minst eftersom de mätningar som utfördes ett år tidigare i maj 2012 visar att både 

krom och nickel förekommer i avloppsvattnet. 

6.3 SLUTSATSER OCH FÖRLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Några specifika verksamheter som utgör källor till en eller flera metaller har inte kunnat identifieras. 

Däremot kunde skillnader i metallhalter konstateras mellan de olika mätpunkterna både för enskilda 

metaller och för den totala belastningen av metaller. Ytterligare undersökningar krävs för att 

specifika föroreningskällor ska hittas. Utifrån analysen av ecoscopemätningarna kan följande 

slutsatser dras: 
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• Resultatet tyder på att en källa till kadmium finns på uppströms Kärleken ANB 492. Något 

som styrks av att även P2 nedströms Kärleken ANB 492 hade en hög kadmiumhalt.  

• De mätningar som utförts i kombinerade system har förmodligen påverkats av snösmältning 

och det vinterväglag som rådde under exponeringstiden. Vilket kan ha gett en missvisande 

bild av resultaten i provtagningspunkterna med stort inflöde av dagvatten och speciellt 

vägdagvatten. Höga halter zink förekom främst i områden med kombinerade system vilket 

tyder på att dagvatten är en trolig källa för denna metall, något som även tidigare studier 

visat. 

• De två områdena, ARV Kvibille och Tegelbruket SNB 9815, visade båda på låga metallhalter. 

Det är därför inte troligt att några större utsläppskällor till metaller finns här. 

• Utifrån resultaten från den tidigare mätningen och Ecoscopemätningarna kan konstateras att 

förekomsten av tungmetaller i avloppsvattnet uppströms Vallgraven i högre grad än 

uppströms P12 påverkas av dagvatten. 

Utifrån analysen av ecoscopemätningarna kan följande förslag till fortsatt arbete ges. 

• Orsakerna till de höga halterna silver i mätpunkterna P2 och Karl XI ANB 465 relativt övriga 

mätpunkter bör undersökas vidare.  

• Ytterligare utredning krävs för att för att identifiera orsakerna till de höga halterna kadmium 

från Kärleken ANB 492 

• Undersök om en annan typ av provtagningsmetod kan användas för att identifiera källor till 

krom och nickel. Detta för att utesluta att ecoscopen ger en missvisande bild av dessa 

metaller.  

• Fler mätningar behöver utföras uppströms Stålverksgatan SNB 917. Eftersom området till 

denna provtagningspunkt är så stort och det finns ett stort antal potentiella utsläppskällor 

behöver området delas upp i mindre delar för att få en tydligare bild av varifrån metallerna 

härstammar. 

6.4 KÄLLKRITIK 
Mycket av den litteratur som jag har använt vad det gäller källor till metaller i avloppsvatten i arbetet 

kommer från rapporter från Svenskt vatten. Detta på grund av den stora erfarenhet som samlats där 

speciellt för de specifikt svenska förhållandena. Detta är kunskaper som bygger på erfarenheter av 

tidigare undersökningar vid reningsverk runt om i Sverige men även på tidigare forskning inom 

området. Jag har även använt mig av vetenskapliga artiklar men det har inte varit helt enkelt att göra 

direkta jämförelser med mina egna resultat och tidigare vetenskapliga undersökningar. En orsak till 
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detta är svårigheter att jämföra resultaten från ecoscopemätningarna med andra typer av 

provtagningsmetoder.  

6.5 SLUTDISKUSSION 
Att minska mängden metallföroreningar i avloppsvatten och därmed i avloppsslammet har även 

samhälleliga och etiska aspekter. Att skapa ett kretslopp där näringsämnen återförs till åkermark bör 

uppmuntras och är nödvändigt för att vi ska nå miljömålen. Men det får inte ske på bekostnad av att 

värdefull åkermark förorenas eller att livsmedel får potentiellt hälsoskadliga halter av metaller. Det vi 

gör med vår åkermark idag kommer påverka många generationer framåt och med tanke på jordens 

ökande befolkning och den press som åkermark runt om i världen redan idag utsätts för har vi ett 

stort ansvar att bevara den i ett så gott skick som möjligt så att även kommande generationer kan få 

tillgång till en trygg livsmedelsförsörjning.  

Trenden för mängden metaller i inkommande vatten till reningsverken och halterna i 

avloppsslammet har under en lång tid varit sjunkande (Cantinho, et al., 2016). I Tyskland minskade 

innehållet av samtliga sju metaller som regleras i EU-direktivet kraftigt mellan 1977-2012. Mest 

minskade kadmium som reducerades med 95,4 procent (Fijalkowski, et al., 2017). Framförallt 

minskade nivåerna kraftigt under 1970- och 1980-talen men har därefter har stabiliserats. De stora 

minskningarna på 70- och 80-talen berodde främst på minskade utsläpp från industrin som en följd 

av hårdare lagkrav och ny teknik (Cantinho, et al., 2016).  

För att bedöma toxiciteten räcker det dock inte bara att ta hänsyn till den totala mängden metaller 

utan också i vilken form metallerna förekommer och hur tillgängliga de är för levande organismer. Ny 

teknik och analysmetoder har bidragit till upptäckten av nya föroreningar (mikroplaster, antibiotika, 

läkemedelsrester, nanopartiklar, patogener) i avloppsslam (Fijalkowski, et al., 2017). Tidigare studier 

har konstaterat förekomst av olika typer av antibiotika i avloppsslam i koncentrationer tillräckliga för 

att främja antibiotikaresistens. Kunskapen om hur mixen av olika antibiotika och metaller samverkar i 

slammet är idag dålig och studier har visat att även låga halter tungmetaller och antibiotika kan 

samverka och orsaka tillväxt av multiresistenta bakterier (Östman, et al., 2017). En växande 

vetenskaplig kunskap om interaktionen mellan jord och växter har visat att det finns risk för 

människors hälsa och miljön även med dagens kvalitetskrav på slam och den ackumulationstakt i 

mark som det innebär (Kacprazak, et al., 2017). 

Spridning av avloppsslam på åkermark är av tidigare nämnda orsaker kontroversiellt och det finns 

skilda uppfattningar om det är en långsiktigt hållbar lösning. Flera länder har beslutat om förbud mot 

spridning av avloppsslam på åkermark. Sverige har också tagit ett steg i den riktningen i och med att 

regeringen tillsatt en utredning som ska komma med förslag på hur ett förbud mot spridning av 
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avloppsslam på åkermark ska utformas. I beslutet trycker man särskilt på att avloppsslam har visat sig 

innehålla mikroplaster och att ett förbud är nödvändigt för att uppnå miljömålet Giftfri miljö. Man 

slår också fast att de förslag som tas fram inte får hindra utvinning av biogas från avloppsslam genom 

rötning (Dir 2018:67). Återvinning av fosfor till kretsloppet är även en del i att nå miljömålet God 

bebyggd miljö. I målet står det att ”användning av energi, mark, vatten och naturresurser ska ske på 

ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt” (Naturvårdsverket, 2018). I det tidigare 

miljömålssystemet fanns det ett delmål, under God bebyggd miljö, att 60 % av fosforn i avloppsslam 

senast 2015 skulle användas som växtnäring och av detta skulle minst hälften återföras till åkermark 

(Naturvårdsverket, 2012).  

Att utvinna fosfor direkt ur slammet har tack vare teknisk utveckling av nya metoder för detta blivit 

ett intressant alternativ till spridning av slam på åkermark. Man kan då utnyttja fosforn som resurs 

men slipper de negativa effekter som kommer av slamspridningen. Det finns ett antal metoder att ta 

till vara på fosfor ur avloppsslammet. Det kan t.ex. ske genom att avloppsslammet eldas i ett 

kraftvärmeverk och fosforn utvinns sedan ur askan eller så löser man ut fosforn direkt ur 

avloppsslammet på kemisk väg (Levlin, et al., 2014) (Werther & Ogada, 1999). Det pågår idag en 

debatt om vilken metod som skall användas för att uppnå största möjliga nytta utan skadlig påverkan 

på miljön och människors hälsa.  

Kacprazak, et al., 2017 argumenterar i en studie för att det bäst lämpade alternativet för hanteringen 

av avloppsslammet ska beslutas med hjälp av ”decision making tools” som t.ex. livscykelanalyser och 

marknadsanalyser för de resurser man kan få från avloppsslammet. De menar att olika 

tillvägagångssätt kan krävas beroende på om det är ett stort reningsverk i ett storstadsområde som 

producerar stora mängder slam jämfört med ett mindre reningsverk på landsbygden. I de första fallet 

är det framförallt maximering av energiutvinning ur slammet som ska vara det främsta målet medan 

det i de andra fallet är materialåtervinning (Kacprazak, et al., 2017). 

Oavsett vad som i slutändan sker med slammet är ett aktivt uppströmsarbete, där föroreningarna 

identifieras och förhindras att komma in i avloppssystemet viktigt. Detta för att få ett användbart 

slam och i slutändan uppnå miljömålet Giftfri miljö. Rening i slutskedet, på reningsverket, är inte bara 

energikrävande och dyrt utan gifterna försvinner inte från miljön utan flyttas bara till en annan plats. 

Behandlingen av avloppsslammet är uppskattad till att utgöra ungefär 50 procent av 

avloppsreningsverkens kostnader. Med ett renare slam och effektiva metoder för att ta tillvara på 

dess resurser kan kostnaderna minska  (Kacprazak, et al., 2017). 

Som tidigare nämnts kommer dock endast en liten del av metallföroreningarna i avloppsvattnet från 

industrier och att de diffusa och svåridentifierade källorna dominerar (Sörme & Lagerkvist, 2002). 
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Arbetet med att identifiera specifika punktkällor måste därför kompletteras med ett bredare arbete 

för att minska användningen av de farligaste tungmetallerna som kadmium, bly och arsenik i 

samhället. Detta kan ske dels genom lagstiftning dels genom konsumentupplysning till allmänheten. 

För andra metaller är det inte möjligt eller ens önskvärt att användningen minskas. Studier har t.ex. 

visat att byggnadsmaterial är en stor källa till koppar och zink i avloppsvattnet (Levlin, et al., 2001). 

Att av detta skäl byta ut allt materiel som läcker metaller är inte ekonomiskt eller tekniskt 

försvarbart. Därför kan det krävas andra lösningar för att i slutändan minska metallhalterna i 

avloppsslammet. Att skilja dagvatten från spillvatten genom att bygga duplikata system eller att satsa 

på förbättrade reningstekniker i reningsverken är sådana åtgärder som kan krävas tillsammans med 

ett aktivt uppströmsarbete för att nå ett långsiktigt hållbart kretslopp av näringsämnen i vårt 

samhälle. 

Sörme, et al., 2003 menar i en studie att avloppsreningsverken endast i begränsade omfattning kan 

påverka de källor som bidrar till metaller i avloppsvattnet.  I studien delar författarna in 

tungmetallskällor i tre kategorier; totalt inflytande, begränsat inflytande, inget inflytande, beroende 

på vilken möjlighet avloppsreningsverken har att påverka föroreningskällorna. Totalt inflytande 

definieras som att avloppsreningsverket har ”full kontroll över den specifika föroreningskällan”. I 

studien konstateras att endast ett fåtal tungmetallskällor ingår i denna kategori, exempelvis nickel 

som finns i fällningskemikalier som används i avloppsreningsverken. Begränsat inflytande definieras 

som en källa avloppsreningsverket kan påverka genom att t.ex. kontrollera att en verksamhet följer 

lagstiftning och riktlinjer som finns rörande utsläpp av tungmetaller till avloppsnätet. Den tredje 

kategorin, inget inflytande, innebär att avloppsreningsverket inte har någon möjlighet att påverka 

föroreningskällan genom lagstiftningen. Denna kategori inkluderar en stor mängd diffusa 

tungmetallskällor från t.ex. trafik, byggnadsmaterial, mat, dricksvatten och kvicksilver från amalgam i 

tänder. Sörme, et al. konstaterar att inflödet av tungmetaller till avloppsreningsverken främst 

kommer från föroreningskällor som de har ”begränsat inflytande” eller ”inget inflytande över” 

(Sörme, et al., 2003). 

Problem med metallföroreningar i avloppsvatten kan därför inte endast ses som ett isolerat problem 

för branschen utan bör ses som en del av ett större komplext miljöproblem som måste hanteras av 

alla delar av samhället. 
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8 BILAGOR 

 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provpunkt Analys Prov datum

prov 

timmar

Resultat

mg/l

Q

m3 g Prov datum

prov

timmar

Resultat

mg/l

Q

m3 g

tot antal gram

under ca. 4 dygn

P12 Pb 7-9/5-12 48 0,00430 24000 103 10-11/5-12 62 0,00390 31000 121 224

P12 Cd 7-9/5-12 48 0,00015 24000 3,6 10-11/5-12 62 0,00020 31000 6,2 10

P12 Cu 7-9/5-12 48 0,02600 24000 624 10-11/5-12 62 0,04400 31000 1364 1988

P12 Cr 7-9/5-12 48 0,00850 24000 204 10-11/5-12 62 0,00550 31000 171 375

P12 Hg 7-9/5-12 48 0,00004 24000 1,0 10-11/5-12 62 0,00002 31000 0,5 1,6

P12 Ni 7-9/5-12 48 0,01300 24000 312 10-11/5-12 62 0,00750 31000 233 545

P12 Ag 7-9/5-12 48 0,00014 24000 3,4 10-11/5-12 62 0,00016 31000 4,9 8

P12 Bi 7-9/5-12 48 0,00064 24000 15 10-11/5-12 62 0,00068 31000 21 37

P12 Zn 7-9/5-12 48 0,16000 24000 3840 10-11/5-12 62 0,17000 31000 5270 9110

Vallgraven Pb 7-9/5-12 48 0,00380 27500 105 10-11/5-12 62 0,03300 35500 1172 1276

Vallgraven Cd 7-9/5-12 48 0,00015 27500 4,1 10-11/5-12 62 0,00052 35500 18 23

Vallgraven Cu 7-9/5-12 48 0,04600 27500 1265 10-11/5-12 62 0,15000 35500 5325 6590

Vallgraven Cr 7-9/5-12 48 0,00230 27500 63 10-11/5-12 62 0,02100 35500 746 809

Vallgraven Hg 7-9/5-12 48 0,00002 27500 0,4 10-11/5-12 62 0,00003 35500 1,2 1,6

Vallgraven Ni 7-9/5-12 48 0,00320 27500 88 10-11/5-12 62 0,01400 35500 497 585

Vallgraven Ag 7-9/5-12 48 0,00068 27500 19 10-11/5-12 62 0,00180 35500 64 83

Vallgraven Bi 7-9/5-12 48 0,00110 27500 30 10-11/5-12 62 0,00740 35500 263 293

Vallgraven Zn 7-9/5-12 48 0,13000 27500 3575 10-11/5-12 62 0,61000 35500 21655 25230

P3 Pb 7-9/5-12 48 0,00230 11200 26 10-11/5-12 62 0,00320 14400 46 72

P3 Cd 7-9/5-12 48 0,00010 11200 1,1 10-11/5-12 62 0,00009 14400 1,3 2

P3 Cu 7-9/5-12 48 0,02200 11200 246 10-11/5-12 62 0,04200 14400 605 851

P3 Cr 7-9/5-12 48 0,00230 11200 26 10-11/5-12 62 0,00260 14400 37 63

P3 Hg 7-9/5-12 48 0,00001 11200 0,1 10-11/5-12 62 0,00003 14400 0,39 0,5

P3 Ni 7-9/5-12 48 0,00280 11200 31 10-11/5-12 62 0,00220 14400 32 63

P3 Ag 7-9/5-12 48 0,00029 11200 3,2 10-11/5-12 62 0,00080 14400 12 15

P3 Bi 7-9/5-12 48 0,00100 11200 11 10-11/5-12 62 0,00110 14400 16 27

P3 Zn 7-9/5-12 48 0,11000 11200 1232 10-11/5-12 62 0,15000 14400 2160 3392

SNB 548 Pb 14-16/5-12 48 0,00140 12300 17 17-18/5-12 62 0,00130 15900 21 38

SNB 548 Cd 14-16/5-12 48 0,00011 12300 1,4 17-18/5-12 62 0,00012 15900 1,9 3,3

SNB 548 Cu 14-16/5-12 48 0,02100 12300 258 17-18/5-12 62 0,01800 15900 286 545

SNB 548 Cr 14-16/5-12 48 0,00140 12300 17 17-18/5-12 62 0,00140 15900 22 39

SNB 548 Hg 14-16/5-12 48 0,00002 12300 0,3 17-18/5-12 62 0,00001 15900 0,22 0,48

SNB 548 Ni 14-16/5-12 48 0,00250 12300 31 17-18/5-12 62 0,00260 15900 41 72

SNB 548 Ag 14-16/5-12 48 0,00014 12300 1,7 17-18/5-12 62 0,00016 15900 2,6 4,3

SNB 548 Bi 14-16/5-12 48 0,00130 12300 16 17-18/5-12 62 0,00110 15900 17 33

SNB 548 Zn 14-16/5-12 48 0,08100 12300 996 17-18/5-12 62 0,09200 15900 1463 2459
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Bilaga 2 

Detektionsgränser:  

µg/l 

As 0,02 

Pb 0,2 

Cd 0,02 

Co 0,05 

Cr 0,5 

Ni 0,5 

V 0,5 

Zn 3 

Ag 0,1 

Cu 0,5 
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