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Sammanfattning
Läkemedel botar och lindrar sjukdomar men användningen av vissa läkemedelssubstanser har på-
visat negativa effekter på miljön. En orsak till detta är att läkemedelsrester släpps ut till vattendrag
via avloppssystemet och kan ha en skadlig inverkan på vattenlevande organismers reproduktion och
beteende. Den främsta orsaken till att läkemedelsrester återfinns i avloppsvatten beror på att det
utsöndras i urin och fekalier, från bland annat sjukhus.
Syftet med projektet var att utreda vilket eller vilka alternativ för rening av läkemedelsrester, från
avloppsvatten, som kan vara lämpliga för Gävle sjukhus. Projektet utfördes på uppdrag av Region
Gävleborg för att förse dem med underlag för framtida etablering av alternativ för att reducera
utsläppen av läkemedelsrester från Gävle sjukhus avloppssystem.
Studien är en litteraturstudie och avgränsas till att utreda fyra olika renings- och behandlingsmeto-
der: fullskaligt reningsverk, liten reningsanläggning, enskilt avlopp med uppsamlingstank och be-
handling i toaletter. Deras lämplighet bedömdes med avseende på vilken reduceringsgrad (minimalt
75 %) av läkemedelsutsläpp de kan uppnå i avloppsvatten samt anläggningsstorleken (maximalt 100
m2).Reningstekniker som aktivt kol, ozonering och membranrening kan användas. Dessutom kan
specialtoaletter som urinseparerande toaletter, vakuumtoaletter och förbränningstoaletter installe-
ras för att reducera utsläpp på andra sätt. Enzymblock som bryter ned läkemedel är ett ytterligare
alternativ.
I studien används även data från litteraturen om avloppsvattnets flödesmängd från Herlev Hospital i
Köpenhamn, Danmark och Marienkrankenhaus i Hamburg, Tyskland. Approximationer baserades
på ett etablerat reningsverk vid Herlev Hospital för att avgöra vilken kapacitet och storlek som krävs
vid Gävle sjukhus.
Många reningstekniker behöver kombineras i ett fullskaligt reningsverk för att vara tillräckligt ef-
fektiva. Det gör att det blir alltför utrymmeskrävande för att kunna etablera eftersom det tar större
utrymme i anspråk än de avsatta 100 m2. Anläggningsstorlekens begränsning beror främst på att
Gävle sjukhus ligger på en vattentäkt och utbyggnadsmöjligheter på området är därför begränsade.
Förbränningstoaletter och andra specialtoaletter, som vakuum och urinseparerande, anslutna till en
sluten tank kräver ombyggnation av befintliga avloppssystem. Förbrännings- och vakuumtoaletter
ansågs som lämpliga alternativ att etablera, speciellt vid ombyggnation eller tillbyggnation av sjuk-
husets byggnader. Dessa uppfyller kraven på anläggningsstorlek och reduceringsgrad, till skillnad
från de övriga renings- och behandlingsteknikerna. Utifrån detta är slutsatsen att det finns lämpliga
renings- eller behandlingstekniker för att reducera utsläppen av läkemedelsrester via avloppsvattnet
från Gävle sjukhus. Det ska dock tilläggas att det kan uppkomma praktiska svårigheter.

Rekommenderade sökord: reningstekniker; aktivt kol; ozonering; membranrening; vakuumtoa-
lett; urinseparerande toalett; förbränningstoalett



Förord
Denna studie är ett projektarbete inom Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Upp-
sala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2022. Skrivprocessen var
högst lärorik med avseende på både uppsatsskrivning och kunskap inom vattenteknik och miljö-
skydd. Under studien hade vi kontakt med många kunniga personer inom ämnet som vi vill rikta
vårt tack till.
I första hand vill vi tacka Region Gävleborg, i synnerhet miljöchef Susanna Andersson och mil-
jöstrateg Caroline Norén för deras informativa stöd samt för ett lärorikt och spännande studiebesök.
Vi vill även tacka alla från Strama och Gävle sjukhus som deltog under dagen.
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Stephan Köhler för hans vägledning, rådgivning samt de
idéer som han tillhandahöll oss under projektets gång. Slutligen vill vi tacka Akademiska sjukhusets
miljösamordnare Sofia Svebrant för ett inspirerande och informativt samtal.



Ordlista

Avskiljningsgrad Andelen läkemedelsrester som skiljs från
avloppsvattnet genom reningstekniker;
reningseffektivitet.

Behandlingsteknik Samlingsterm för tekniker som reducerar
läkemedelsutsläpp på annat sätt än
reningstekniker.

Fekalier Annat ord för avföring.
GAK Granuliserat aktivt kol.
Gråvatten Avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten.
Grönyta Parker och gräsytor i tätortsmiljö.
Hårdyta Bebyggd yta, som asfalt eller byggnad.
MBBR Moving Bed Bioreactor.
MBR Membrane Bioreactor.
Obehandlat vatten Avloppsvatten direkt från källa, utan tidigare

rening eller behandling.
OH-radikal Bildas av oxidationsmedel i vatten och

reagerar lätt med bland annat organiska
molekyler.

PAK Pulveriserat aktivt kol.
Permeabilitet Genomsläppligheten hos ett material.
Reduceringsgrad Andelen läkemedelsutsläpp som reduceras.
Svartvatten Avloppsvatten från toalett.
Uppströmsarbete Åtgärder för att minska till exempel

läkemedelsutsläpp innan det når avloppet.
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1 Inledning
I Sverige används ungefär 1200 olika läkemedelssubstanser för att bota och lindra sjukdomar (Hörsing
et al. 2014). För att ett läkemedel ska uppnå önskad effekt i kroppen så måste läkemedlet vara till-
räckligt stabilt för att inte brytas ner på vägen till angreppspunkten. Detta resulterar i att kroppen
utsöndrar en del av det preparat som tillförts via urin och avföring, eftersom kroppen inte tagit upp
och brutit ner all tillförd substans (Larsson & Lööf 2015). Studier visar att utsöndring av läkeme-
del via urinen är den främsta orsaken till att läkemedelsrester återfinns i avloppsvatten (Havs- och
vattenmyndigheten 2018). Läkemedel som har påvisats i vattenmiljö har visat sig ha en negativ på-
verkan på beteende hos vattenlevande organismer (De Lange et al. 2006). Avloppsreningsverken i
Sverige är inte anpassade för att hantera rening av läkemedelsrester, som kräver mer avancerad tek-
nik. Det finns inte heller någon lagstiftning i Sverige angående rening av läkemedelsrester (Wallskär
2022).
Läkemedelsanvändningen på sjukhus i Sverige är förhållandevis liten jämfört med i svenska hus-
håll, men för vissa läkemedelsgrupper anses de vara punktkällor (Stockholms läns landsting 2018).
Införande av läkemedelsrening på sjukhus kan därför vara motiverat. Det finns tillgängliga renings-
tekniker som kan appliceras för att reducera mängden läkemedelsrester som släpps ut i vattendrag.
Det är vanligt att aktivt kol och ozonering kombineras, vilket ger en hög reningsgrad (Baresel et al.
2017b). Andra kombinationer som kan förekomma är ozonering tillsammans med exempelvis Mo-
ving Bed Bioreactor (MBBR) eller Membrane Bioreactor (MBR) (Vo et al. 2019). Dessa tekniker
och kombinationer är anpassade för och förekommer för det mesta på reningsverk, men en kombi-
nation av aktivt kol, ozonering och membranbioreaktor har etablerats på Herlev Hospital i Danmark
som betraktas som en punktkälla. Denna anläggning är fortfarande i drift och renar effektivt läke-
medelsrester som hamnar i avloppssystemet (DHI 2016). En annan lösning för att minska utsläppen
av läkemedel är att införa toaletter som inte är kopplade till avloppet, alternativt är kopplade till en
sluten tank som töms regelbundet.

1.1 Syfte
Syftet med studien är att utreda vilket eller vilka alternativ för rening av läkemedelsrester från av-
loppsvatten som är lämpliga för Gävle sjukhus. Denna rapport kommer att förse Region Gävleborg
med underlag för framtida etablering av åtgärder för att reducera utsläppen av läkemedelsrester via
Gävle sjukhus avloppssystem.

1.2 Frågeställning
Finns det lämpliga renings- eller behandlingstekniker för att reducera utsläpp av läkemedelsrester
via avloppsvattnet från Gävle sjukhus till den akvatiska miljön?
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1.3 Avgränsningar
Projektet avgränsas till icke-antibiotiska läkemedel och behandlar således varken antibiotiska läke-
medel eller problematiken kring antibiotikaresistens.
Ett alternativ för att reducera utsläpp av läkemedelsrester är beteendeförändringar. Det innebär att
förebyggande åtgärder utförs för att minska användningen av läkemedel eller för att på andra sätt
minska mängden läkemedel som kan hamna i avloppsvatten. Dessa behandlas inte i projektet.
För potentiella renings- och behandlingstekniker avgränsas projektet till sådana som skulle kun-
na appliceras i dagsläget. Tekniker som är under utveckling kan nämnas men anses inte lämpliga.
Lösningar som lokaliseras utanför Gävle sjukhus fastighetsområde tas inte heller upp i detalj, såsom
rening vid externt avloppsreningsverk. Kostnaden för aktuella tekniker och lösningar behandlas inte.
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2 Bakgrund

2.1 Lagstiftning och åtgärder i Europa

2.1.1 EU-nivå

Lagstiftning om rening av läkemedelsrester från avlopp finns i nuläget inte på EU-nivå. Detta medför
att reningsverk avstår från att anpassa sina anläggningar med teknik som kan rena avloppsvattnet från
majoriteten av de läkemedelsrester som inkommer (Moberg 2019). Ramdirektivet för vatten, som
syftar till att vattnet ska ha god ekologisk och kemisk status har införts för alla EU-medlemsländer.
I ramdirektivet finns en lista på prioriterade ämnen som utgör risk för den akvatiska miljön, vars
halter i vattnet övervakas genom vattenanalyser. Det är inga specifika läkemedel som finns med på
listan, utan det är istället läkemedelssubstanser som är listade. Några av de läkemedelssubstanser
som finns med är diklofenak och etinlyöstradiol. Direktivet kan medföra att medlemmar anpassar
sina reningsverk för att uppnå god status och listan på prioriterade ämnen underlättar för länder att
stifta egna lagar (Cimbritz et al. 2016).

2.1.2 Tyskland

I Tyskland har olika typer av reningstekniker, som kan användas för att rena läkemedelsrester från
avloppsvatten, etablerats på 20 fullskaliga reningsanläggningar. Den huvudsakliga anledningen till
etableringen av nya reningstekniker var att reducera mängden organiska föroreningar som inte kan
brytas ned i vanliga reningsanläggningar. De anläggningar som har avancerad rening förekommer
i bland annat Nordrhein-Westfalen och Baden Württemberg. Reningsverket i Nordrhein-Westfalen
använder sig av ozonering, medan det i Baden Württemberg används främst aktivt kol, PAK, för
rening av läkemedelsrester (Cimbritz et al. 2016).

2.1.3 Schweiz

Lagstiftning för rening av läkemedelsrester med hormonstörande effekt i avloppsvatten antogs år
2016 i Schweiz. Ursprunget för den nya lagstiftningen kom från ett projekt utfört av Eggen et al.
(2014). Slutsatsen som drogs var att reningsverken är i behov av uppdaterade tekniker för att minska
mängden läkemedelsrester som släpps ut i vattnet. De tekniker som föreslogs var ozonering och
aktivt kol (ibid.).

2.1.4 Danmark

I rapporten av Cimbritz et al. (2016) nämns Herlev Hospital, som betraktas som en punktkälla till
utsläpp av läkemedelsrester, där en reningsanläggning har byggts i anslutning till sjukhuset. Anlägg-
ningen består utav tre huvuddelar: MBR, ozonering och aktivt kol som tillsammans har kapacitet
att rena avloppsvatten för 2500 personer. Herlev Hospital var år 2015 det näst största sjukhuset i
den danska regionen Sjaelland med en area på 180 000 m2 (DHI 2016). Enligt DHI (2016) har
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anläggningen varit i drift sedan 2014 och kan rena 99,9 % av läkemedelsresterna från avloppsvatt-
net. Etableringen av reningsanläggningen anses av State of Green (u.å.) kunna bidra till en striktare
lagstiftning i Danmark gällande rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.

2.1.5 Sverige

I Sverige finns det för nuvarande ingen lagstiftning för rening av läkemedelsrester från avlopps-
vattnet som reningsverken måste följa. Det är många kommuner som av den anledningen är osäkra
på om de ska investera i mer avancerad teknik på reningsverk. Dock förekommer det diskussioner
angående en ny lagstiftning som gör att reningsverken måste implementera mer avancerad teknik
(Wallskär 2022).
Beställargruppen är en grupp som jobbar för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra för-
oreningar via avloppsreningsverk, bland annat genom att underlätta införandet av avancerad rening i
de svenska avloppsreningsverken (Svenskt Vatten 2020). Beställargruppen består av ungefär 50 per-
soner från olika VA-organisationer i Sverige som alla planerar på att införa avancerad rening med
avseende på läkemedelsrester och mikroplaster vid deras reningsverk inom kort. Arbetet finansieras
av Naturvårdsverket (Svenskt Vatten 2022) och de jobbar för att minska utsläpp av läkemedelsres-
ter och andra föroreningar via avloppsreningsverk. Bland annat genom att underlätta införandet av
avancerad rening i de svenska avloppsreningsverken (Svenskt Vatten 2020).
Svenskt Vatten (2021a) sammanställde vilka slutsatser som beställargruppen kommit fram till under
2021 i en rapport. Den slutsats som de ansåg ha störst betydelse var att krav ska utgå från det behov
som finns och det kan bestämmas utifrån exempelvis analyser eller undersökningar med ekotoxiko-
logiska metoder. Det framkom också att reningsverk behöver vara förberedda på att etablera avan-
cerad teknik som krävs för rening av bland annat läkemedelsrester. Det arbete som beställargruppen
utfört under år 2021 kan användas som underlag i framtiden gällande rening av läkemedelsrester.

2.1.6 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) används för att kunna bibehålla eller uppnå en god status i bland annat
ytvatten som sjöar, vattendrag och kustvatten (Vattenmyndigheterna u.å.[a]). Denna norm innebär
att etablering av en verksamhet som kan bidra till en försämring av vattnets status är förbjudet. I en
MKN anges en kravnivå samt en tidsram för när kravet ska ha uppnåtts. När det gäller avloppsre-
ningsverk ska en god kemisk ytvattenstatus och god ekologisk ytvattenstatus uppnås. Klassificering-
en av den kemiska ytvattenstatusen utgår ifrån gränsvärden hos prioriterade ämnen (Svenskt Vatten
2016a). För till exempel diklofenak är gränsvärdet för inlandsvatten 3, 5 ⋅ 10-5 µg/L (Havs- och Vat-
tenmyndigheten 2019a). En god ekologisk status enligt MKN uppnås när biologin ”avviker endast
i liten omfattning” (Svenskt Vatten 2016b) och när mänsklig verksamhet endast orsakar små stör-
ningar. MKN bestäms på EU-nivå men som därefter förs in i medlemsländernas egna lagstiftning
(Vattenmyndigheterna u.å.[b]).
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2.1.7 Särskilda Förorenande Ämnen

Särskilda Förorenande Ämnen (SFÄ) är en lista av ämnen som utgör grunden för klassificeringen av
den ekologiska statusen. Sverige är det enda landet i EU som har lagt till läkemedel som diklofenak
och etinylöstradiol på listan när det gäller klassificeringen av ekologisk status. Om statusen försäm-
ras för ett SFÄ vid etableringen av exempelvis ett reningsverk kommer även den fysikaliska-kemiska
kvalitetsfaktorn att sjunka, vilket gör att etableringen blir förbjuden (Svenskt Vatten 2016a).

2.2 Läkemedel
Läkemedel används för att bota samt förebygga sjukdomar och lindra symtom. En stor mängd lä-
kemedelsrester hamnar i vattendrag, via avloppsystemet (Falås et al. 2012), där de har en negativ
påverkan på vattenlevande organismer (De Lange et al. 2006). En studie av De Lange et al. (2006)
visade exempelvis på att organismer i vattenmiljön uppvisade förändrat beteende i form av minskad
aktivitet redan vid låga halter av läkemedel.
För att reducera utsläppen av läkemedelsrester i vattendrag har reningen av vattnet stor betydelse.
Avskiljningsgraden i reningsverk varierar för olika läkemedelssubstanser (Hörsing et al. 2014). Hur
stor del av läkemedlet som avskiljs i reningsverken beror på dess egenskaper samt vilken renings-
teknik som används (Baresel et al. 2017a). Exempel på sådana egenskaper är lipofil (fettlöslig),
hydrofil (vattenlöslig), surhet eller basicitet (ibid.). Detta avgör om läkemedlet utsöndras via urin
eller avföring, där fettlösliga substanser tenderar att lämna kroppen via avföring och vattenlösliga
via urin (Sehlén et al. 2015).
Det sker en högre grad av bioackumulation av lipofila substanser i jämförelse med hydrofila substan-
ser (Larsson & Lööf 2015). När en substans bioackumuleras sker en ansamling av läkemedelspre-
parat i organismernas vävnad, främst i lever och hjärna (Grabicova et al. 2014). Anledningen till
att bioackumulation utgör ett hot mot den akvatiska miljön beror på att preparaten fortsatt kan vara
aktiva när de ansamlas i vattenlevande organismer (Brodin et al. 2013).

2.2.1 Urval av läkemedel

Med anledning av att det är 1200 olika läkemedelssubstanser som används i Sverige (Hörsing et
al. 2014), har enbart ett antal läkemedel valts ut för att studeras vidare. Det är ungefär 70 icke-
antibiotiska läkemedelsubstanser som har detekterats i svenskt avloppsvatten (Falås et al. 2012).
Utifrån dessa har läkemedelssubstanserna oxazepam, ibuprofen, metoprolol, tramadol, diklofenak,
etinylöstradiol samt citalopram valts ut. Gemensamt för dessa läkemedel är att de alla har en påvisad
negativ effekt för vattenlevande organismer vid exponering (Brodin et al. 2013; Flippin et al. 2007;
Kellner et al. 2015; Kirla et al. 2021; Maciag et al. 2022; Näslund et al. 2017; Volkova et al. 2015),
vilket är anledningen till att de valts ut.
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2.2.1.1 Oxazepam

Ett ångestdämpande och lugnande preparat som används inom sjukvården är oxazepam (Sehlén
et al. 2015). Brodin et al. (2013) studerade hur beteendet av abborrar förändrades vid tillförsel av
oxazepam. Förändringar i abborrens beteende kunde påvisas i form av ökad aktivitet när de expone-
rats för koncentrationer av oxazepam som motsvarar vattendrag nedströms ett avloppsreningsverk
(ibid.). En liknande studie har även genomförts på mört, där mörtens beteende påverkades genom
att de blev mer orädda (Brodin et al. 2017).

2.2.1.2 Ibuprofen

Ibuprofen är ett inflammationshämmande preparat som förekommer i ett flertal läkemedel, exem-
pelvis Ibumetin och Ipren (Nationalencyklopedin u.å.[a]) som båda finns som receptfria läkemedel.
Ibuprofen har lipofila egenskaper Liu et al. (2015). Liu et al. (2015) studerade hur ibuprofen påver-
kar vattenlevande organismer i Nanjing, Kina, när de exponeras för likartade koncentrationer som i
vattendrag nedanför utloppet av ett avloppsreningsverk. Studien påvisade att ibuprofen har låg be-
nägenhet för att bioackumuleras i vävnader hos organismer (ibid.), trots dess lipofila egenskaper.
De Lange et al. (2006) undersökte effekten av ibuprofen hos Gammarus pulex, som är ett kräftdjur
(Nationalencyklopedin u.å.[b]). Aktiviteten av Gammarus pulex minskade när de exponerades för
ibuprofen (De Lange et al. 2006). Ibuprofen har även visat sig påverka reproduktionsmönstret hos
den japanska fisken medaka (Flippin et al. 2007).

2.2.1.3 Metoprolol

Metoprolol är ett blodtryckssänkande läkemedel (Sehlén et al. 2015) som dels finns i tablettform
mot högt blodtryck (FASS Vårdpersonal 2021a), dels som en intravenös substans som kan injiceras
i blodet vid hjärtinfarkt (FASS Vårdpersonal 2020). En studie av Maciag et al. (2022) har påvisat
en sänkt hjärtfrekvens hos zebrafiskar vid exponering för metoprolol. Detta visar på att läkemedel
kan utgöra liknande effekt för exponerade vattenlevande organismer, som hos människan (ibid.).

2.2.1.4 Tramadol

För att lindra kraftiga smärtor kan det smärtstillande läkemedlet tramadol användas (FASS Allmän-
het 2021a). Tramadol är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverket (2020). En studie av Kirla et al.
(2021) påvisade negativ effekt hos zebrafisklarver vid exponering för tramadol, i form av minskad
aktivitet.
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2.2.1.5 Diklofenak

Ett antiinflammatoriskt läkemedel som används som smärtstillande av personer som lider av artros
är diklofenak (FASS Vårdpersonal 2021b). Enligt Janusinfo (2020) bryts läkemedlet ned långsamt
när den hamnar i vattenmiljön och har låg sannolikhet för att bioackumuleras. Undersökningar på
vattenlevande organismer indikerar dock på att den akuta toxiciteten är hög (Janusinfo 2020). För
fisken storspigg observerades en markant ökning av dödligheten efter 21 dagar vid en koncentration
på 271 µg/L (Näslund et al. 2017).

2.2.1.6 Etinylöstradiol

Etinylöstradiol är en halvsyntetisk form av östrogen som återfinns i bland annat p-piller och då
i kombination med hormonet gestagen (Patient 2020). Den används främst som preventivmedel,
men även för behandling av klimakteriebesvär (Patient 2020; Svenska MeSH u.å.). Läkemedlet
bryts ned långsamt i vattenmiljön, har stor sannolikhet att bioackumuleras och är kroniskt toxisk
(Janusinfo 2021). Det är svårt att mäta etinylöstradiol i vatten eftersom detektionsgränsen är hög,
det vill säga koncentrationen i vattnet är för låg för att spåra, vilket är problematiskt då det inte
krävs höga koncentrationer för att läkemedlet ska ha en påverkan på vattenorganismer (Larsson
2015; Sehlén et al. 2015). Exponering av 1,2 ng/L och 1,6 ng/L etinylöstradiol under 82 dagar för
zebrafiskar undersöktes och en påverkan på beteendet och fertiliteten kunde observeras (Volkova
et al. 2015).

2.2.1.7 Citalopram

Citalopram tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare och används främst för depres-
sion och panikångestattacker (FASS Allmänhet 2021b). En utredning av Goodpoint (2016) visade
att de uppmätta koncentrationerna av citalopram i vatten är skadliga för alla vattenlevande organis-
mer. Effekten av citalopram undersöktes och resultatet visade att storspiggens födobeteende däm-
pades och att försiktigheten minskade (Kellner et al. 2015).

2.2.2 Avskiljningsgrad av läkemedel i reningsverk

Avskiljningsgraden för de utvalda läkemedlen skiljer sig åt i reningsverk (Hörsing et al. 2014). Re-
ningsgraden hos olika reningsverk för ett och samma läkemedel kan även skilja sig åt eftersom olika
reningstekniker används (Baresel et al. 2017a). Baresel et al. (2017a:29) påpekar att “rapporterade
värden på reningseffektivitet i olika studier är långtifrån transparent vilket försvårar jämförelser”,
som åskådliggör svårigheten kring att jämföra avskiljningsgrader från olika studier.
Ett av de utvalda läkemedel som till stor del lyckas avskiljas från det inkommande vattnet utan
specifik läkemedelsrening är ibuprofen (Bendz et al. 2005). Resultat från exempelvis reningsverket
Källby i Lund visar att 90 % renas (ibid.). Eftersom förbrukningen av ibuprofen är hög resulterar det
i att förekomsten av läkemedlet i miljön blir stor trots en hög avskiljningsgrad (Falås et al. 2012).
Avskiljninggraden för metoprolol är låg, vilket i kombination med en hög förbrukning resulterar i en
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av de högsta utgående koncentrationerna från reningsverk (Falås et al. 2012). Även tramadol har en
låg avskiljningsgrad, där 19 % avskiljs i Kungsängsverket i Uppsala (Fick et al. 2011). Vid rening av
oxazepam kan det bildas högre koncentrationer av ämnet vid utloppet jämfört med det inkommande
avloppsvattnet (Hedén et al. 2020). Detta kan bero på att nedbrytning av andra läkemedel ibland kan
resultera i att oxazepam bildas som produkt (Baresel et al. 2017b). Diklofenak är ett läkemedel som
inte kan brytas ned i vanliga reningsverk, vilket resulterar i att det istället läcker ut till ytvatten där
det kan tas upp av vattenlevande organismer (Ringbom 2017). Den typiska avskiljningsgraden för
diklofenak i reningsverken Henriksdal, Bromma och Käppala, som alla ligger i Stockholm, är 25 %.
Denna siffra kommer från Stockholms läns landstings interna mätserie som varade mellan 2004 och
2015 (Goodpoint 2019). Mätningar för reningen av läkemedel vid Himmerfjärdsverket i Botkyrka
visar att värdet för diklofenak är 39 % och för citalopram är den 28 % (Baresel & Malovanyy 2019).
Reduktionen av läkemedel undersöktes även i sju stycken reningsverk i Skåne och presenterades i en
studie av Svahn & Björklund (2017) där diklofenak hade en medelreduktion på 2 % och citalopram
hade en medelreduktion på 39 %.

2.3 Reningstekniker
Det finns flera reningstekniker som kan användas för att reducera mängden läkemedelsrester i av-
loppsvattnet. Dessa tekniker är anpassade för att etableras vid ett avloppsreningsverk som ett kom-
pletterande reningssteg, men de kan också appliceras vid punktkällor (Baresel et al. 2017b).
Reningstekniker för läkemedelsrester i avloppsvatten kan delas in i fyra olika typer: fysikaliska, ad-
sorptiva, oxidativa och biologiska. Dessa överlappar till viss del varandra och kan dessutom kombi-
neras för en ökad effektivitet. Fysikalisk rening innebär filtrering av avloppsvattnet genom membran,
medan adsorptiv rening syftar på att läkemedelsresterna adsorberas på ytan av det aktiva materialet.
Oxidativ rening innefattar en behandling som oxiderar och bryter ned läkemedelsrester. Biologisk
rening avser mikrobiell nedbrytning av organisk materia, såsom vissa läkemedel (Cimbritz & Matt-
son 2018). Tre av de vanligaste reningsteknikerna presenteras nedan.

2.3.1 Aktivt kol

Aktivt kol är en form av amorft kol med många små porer som ger en stor specifik yta, mellan
500-1500 m2/g (Nationalencyklopedin u.å.[c]). Aktivt kol är en av de adsorptiva reningsteknikerna
eftersom molekyler, exempelvis läkemedelsrester, som kommer i kontakt med den aktiva kolytan
adsorberas till den. Reningsmetoder som innefattar aktivt kol förekommer i två former: granulerat
aktivt kol (GAK) och pulveriserat aktivt kol (PAK) (Baresel et al. 2017b).
GAK består av ett filter genom vilket avloppsvattnet flödar och appliceras vanligtvis som ett kom-
pletterande reningssteg på avloppsreningsverk. Läkemedelsrester och andra molekyler avskiljs från
vattnet genom att de adsorberar till kolfiltrets yta (Baresel et al. 2017b). Eftersom större partiklar
inte heller kan passera kolfiltret finns det dock stor risk att det blockeras, vilket resulterar i att det
regelbundet måste bytas ut. Vid en regenerering av ett GAK-filter kan det mesta av den aktiva sub-
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stansen återvinnas, men upp till 10-20 % av materialet förloras i processen. Detta medför logistiska
och ekonomiska nackdelar eftersom GAK varken produceras eller regenereras i Sverige. Med ti-
den bildas det även en hinna av biofilm på ytan vid närvaro av organiska ämnen. Det leder till att
filtret verkar som ett biologiskt aktivt filter som bidrar till nedbrytning av organiska läkemedels-
rester. Biofilmens sammansättning är beroende av sammansättningen för det vatten som behandlas
(Naturvårdsverket 2017).
PAK fungerar endast som ett adsorptivt filter och kan användas som tillägg i huvudreningsproces-
sen på ett reningsverk, till exempel i det biologiska reningssteget som en kompletterande behandling
(Baresel et al. 2017b). PAK kan inte återanvändas utan avskiljs tillsammans med slammet. Detta är
viktigt eftersom kolet inte får följa med vattnet vidare i reningsprocessen på grund av kontamina-
tionsrisk (Naturvårdsverket 2017).

2.3.2 Ozonering

Ozon (O3) är ett stark oxidationsmedel bestående av tre syreatomer som bildar en instabil molekyl-
struktur vilken kan reagera kraftigt med andra molekyler i sin omgivning (Nationalencyklopedin
u.å.[d]). Vid oxidering reagerar ozon med föroreningar och vid reaktionen bryts dessa ner, sam-
tidigt som en OH-radikal bildas som en biprodukt. OH-radikaler reagerar i sin tur med organiska
molekyler som vissa läkemedel. Dessutom kan nedbrytning med ozon leda till oönskade reaktioner
med andra föroreningar än läkemedel i det behandlade vattnet (Benitez et al. 2009). Detta påverkas
bland annat av mängden löst organiskt kol, kemiskt syrebehov, pH-värde, samt nitrat-, bromid- och
bromathalter. Dessa faktorer är avgörande vid implementering av denna metod vid en anläggning
(Svebrant et al. 2021). Ozonering kan leda till reaktioner med bromid, som är en vanligt förekom-
mande komponent i avloppsvatten, och det kan i sin tur leda till bildning av oönskade biprodukter
genom oxidation med OH-radikalen (Wirzberger et al. 2022). Bromid är ett kritiskt ämne i avlopps-
vattenmatrisen som kan oxideras till cancerogena bromater. Metoden medför därför vissa toxikolo-
giska miljörisker om det ozonerade vattnet inte vidare behandlas för att åtgärda dessa (Hübner et al.
2015).
Ozonering berikar vatten med stora mängder av syre som kan medföra behov för ett ytterligare
reningssteg. Stora mängder syrgas kan även leda till en del tekniska problem som skumbildning i
utloppet av ozoneringstanken. Detta kan åtgärdas lokalt med installation av exempelvis en utjäm-
ningstank där en luftningsprocess äger rum. Luftning sker i bassänger dit vatten transporteras i rör
och exponeras för luft (Sehlén et al. 2015).
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2.3.3 Membranrening

Enligt Naturvårdsverket (2008) finns det ett flertal fysikaliska reningsmetoder i form av ett mem-
branfilter som separerar partiklarna från avloppsvattnet och dessa är mikrofiltrering, ultrafiltrering,
nanofiltrering samt omvänd osmos. Lidén (2020) beskriver de fyra olika varianterna tillsammans
med en beskrivning om hur porstorleken hos membranet eller membranets täthet har betydelse för
genomsläppligheten av partiklar. Mikrofilterns porer är större än 0,1 µm och ultrafilterns porstorlek
är på 10 till 100 nm. För nanofilter och omvänd osmos beskrivs membranens selektivitet i enheten
Dalton där nanofilter har 300 till 1000 kDa medan omvänd osmos har mindre än 300 Da (ibid.).
Det är inte enbart de hydrauliska och mekaniska egenskaperna som har betydelse när tätheten hos
membranet ökar, utan även de ytkemiska egenskaperna blir relevanta. Ju tätare membranens ytor
är desto kompaktare blir de, vilket resulterar i att högre tryck krävs för att vatten ska flöda ige-
nom (Lidén 2020). Ett högre tryck innebär en större energianvändning (Naturvårdsverket 2008).
Omvänd osmos och därefter nanofiltrering är de membran som har tätast yta och diffusion är den
bakomliggande processen i deras bidrag vid rening av läkemedelsrester från avloppsvatten (Lidén
2020). Lidén (2020:13) förklarar det på följande sätt: “Eftersom joner är laddade interagerar de med
membranytan, och det är inte bara storlek på ämnena som har betydelse, utan dess laddning, forma-
tion och ytaktivitet”. En nackdel med omvänd osmos, som har högst täthet, är att det oftast innebär
en stor ekonomisk kostnad (Hörsing et al. 2014).

2.3.4 Kombination av reningstekniker

För att höja reningsgraden på det behandlade avloppsvattnet kan ovannämnda tekniker kombineras
med varandra eller med andra befintliga metoder. Exempelvis kan ozonering kombineras med and-
ra reningsmetoder för högre reningsgrad, till exempel aktivt kol, MBBR (Moving Bed Bioreactor)
och MBR (Membrane Bioreactor) (Vo et al. 2019). En av de mest populära kombinationerna för
rening är ozonering och GAK. Enligt Baresel et al. (2017b) ger det en flerstegsrening av avlopps-
vatten genom oxidation, biologisk nedbrytning och adsorption, vilket är närmast ett helt komplett
reningssystem för läkemedelsrester i avloppsvatten. Dessutom minskar de toxikologiska riskerna
med ozonering. MBR är en kombination av aktivt kol, med en biologisk komponent, och ultrafiltre-
ring. Det aktiva kolet gör att membranfiltret blir mindre belastat och till skillnad från användningen
av PAK kontamineras inte avloppsslammet (Naturvårdsverket 2017).

2.4 Behandlingstekniker
Avloppsvatten kan delas upp i svartvatten och gråvatten, där svartvatten är det vatten som kommer
från toaletten medan gråvatten är bad-, disk- och tvättvatten (Kvarnström et al. 2006). Behandlings-
teknikerna som nämns nedan används för svartvatten för att minska utsläppen av läkemedelsrester
till den akvatiska miljön på andra sätt än reningsteknikerna.
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2.4.1 Specialtoaletter

2.4.1.1 Urinseparerande toalett

Urinseparering innebär att urin separeras från toalettpapper och fekalier (Palm et al. 2002). Separe-
ringen sker i toaletten som har två uppsamlare; en skål för urin och en skål för fekalier och toalett-
papper. Toaletterna kan vara dubbelspolande, enkelspolande eller inte spolas alls. Dubbelspolning
innebär att båda skålarna spolas, med ungefär 2,5 L vatten (Wostman u.å.), medan enkelspolning
innebär att endast urinskålen spolas (Palm et al. 2002); då används 0,3–0,5 L vatten (Wostman u.å.).
Uppskattningsvis sorteras 65–85 % av urinen i rätt skål och leds sedan via ett separat ledningssystem
till någon form av uppsamlingstank (Palm et al. 2002).
Fördelen med att separera urin direkt i toaletten är att reningsteknikerna kan användas där läke-
medelsresterna är som mest koncentrerade. Storskalig implementering av urinseparerande toaletter
kan dock vara svårt att genomföra då det krävs en uppsamlingstank till urinet och en ombyggnation
från det traditionella avloppssystemet till ett system där fekalier och urin skiljs åt (Boyer & Saetta
2019).

2.4.1.2 Vakuumtoalett

För att minska avloppsutsläppen till sjöar och vattendrag är en fördelaktig lösning att ha en vaku-
umtoalett ansluten till en tank. ”Systemet med toalett till tank är särskilt bra i känsliga områden med
hög skyddsnivå.” menar Havs- och vattenmyndigheten (2014).
Vakuumtoaletter är antingen kopplade till en sluten tank där svartvattnet hamnar och töms regel-
bundet (Havs- och vattenmyndigheten 2014) eller så kan tanken vara kopplad till en förbrännings-
kammare och svartvattnet förbränns på plats (Uppsala kommun 2015). En tank måste placeras cirka
30-100 m från toaletterna (Havs- och vattenmyndigheten 2014).
Spolningen för vakuumtoaletter sker via ett undertryck i ledningarna och en liten mängd vatten,
0,5 L, används för att skölja toalettstolen (Uppsala kommun 2015). Ungefär 4,5 m3 klosettvatten
produceras från ett hushåll med fyra personer under ett år (Havs- och vattenmyndigheten 2014).
Vid spolning av en vanlig toalett används ungefär 6 L vid varje spolning (Wostman u.å.) och för en
snålspolande toalett är det vanligt att 2–4 L används vid varje spolning (Avloppsguiden u.å.).
Toaletterna går att installera i både befintliga hus, vid nybyggnation samt förekommer de i olika
storlekar och kombinationer. Tanken kan vara kopplad till flera toaletter inom samma fastighet eller
till flera olika hus inom samma område (Havs- och vattenmyndigheten 2014).
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2.4.1.3 Förbränningstoalett

En förbränningstoalett är en torrtoalett som har en förbränningskammare där urin, fekalier och to-
alettpapper förbränns vid höga temperaturer. Endast aska blir kvar som restprodukt vilket innebär
att oönskade ämnen, som smittämnen och näringsämnen, inte släpps ut i avloppsvattnet. Vid varje
användning förbrukas en påse där avfallet hamnar och vid spolning faller påsen ner i förbrännings-
kammaren som går på el eller gasol (Uppsala kommun 2015). Enligt företaget Cinderella (u.å.) som
producerar förbränningstoaletter skapas cirka två deciliter aska om fyra personer använder toaletten
i en vecka. Förbränningstoaletten kan kombineras med urinseparering (Kvarnström et al. 2006).
Fördelar vid förbränning av slam är att det inte finns kvar föroreningar som läkemedelsrester och
mikroplaster i askan eftersom förbränningen sker vid höga temperaturer samtidigt som näringsäm-
nena i askan går att återvinna (IVL Svenska Miljöinstitutet u.å.).
Förbränningstoaletter används endast i liten skala idag och förekommer exempelvis i sommarhus
(Kvarnström et al. 2006). Dålig lukt kan uppstå vid förbränning och en ny påse måste användas vid
varje besök (Uppsala kommun 2015).

2.4.2 Enzymblock

Toalettblocket pCure som skapats av företaget Pharem Biotech innehåller enzymer som frigörs vid
spolning av toaletten och som bryter ner läkemedelsingredienser direkt i avloppet. Fördelen med
metoden är att den är enkel att applicera direkt i befintliga toaletter och kräver inte ombyggnation
av avloppssystemet (Svebrant et al. 2018).

2.5 Gävle

Gävle är beläget längs kusten till Östersjön och är Gävleborgs läns residensstad (Region Gävleborg
2021a). I Gävle kommun finns det 103 136 invånare och kommunen är därmed länets folkrikas-
te kommun (Statistikmyndigheten 2022). Genom centrala Gävle flödar Gavleån som mynnar ut i
Gävlebukten och vidare ut i Östersjön (Länsstyrelsen Gävleborg 2016). I kommunen finns även
Testeboån som flödar ut i Gävlebukten (ibid.). Vid Gävlebukten finns en fjärd in mot staden, som
delas upp i en inre och en yttre fjärd (Karlsson et al. 2012).

2.5.1 Gävle sjukhus

Väster om centrala Gävle finns Gävle sjukhus lokaliserad som visas i Figur 1 (Region Gävleborg
2017). I Gävleborgs län finns sex sjukhus varav två är akutsjukhus, dit Gävle sjukhus räknas in
(1177 Vårdguiden u.å.). En del av sjukhusets befintliga byggnader är gamla och Region Gävleborg
har planer på nybyggnation samt upprustning av några av de äldre lokalerna (Region Gävleborg
2022).
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Figur 1: Karta över Gävle, där Gävle sjukhus är utpekat med den blåvita symbolen och Duvbackens
reningsverk befinner sig vid den röda punkten (Gävle kommun 2022a).

2.5.2 Vatten och avlopp i Gävle kommun

Hanteringen av vatten och avlopp i Gävle kommun genomförs av Gästrike Vatten (Gästrike Vatten
u.å.). Reningen av kommunens avloppsvatten sker på Duvbackens reningsverk (Figur 1) (Roslund
2020). Från reningsverket släpps det renade avloppsvattnet ut i den grunda, inre fjärden (Roslund
2020; Kumpulainen 2013). Detta medför att den inre fjärden och därmed även Östersjön är recipient
för utsläpp från avloppsvatten (Kumpulainen 2013).
Försörjningen av dricksvatten till kommunen kommer från en grundvattentäkt vid Gävle-Valboåsen
som är en 35 km lång ås av isälvsavlagringar. I åsen finns grundvatten magasinerat och tillgängligt
för upptag till dricksvatten. Konstgjord infiltration av vatten i Gävle-Valboåsen kommer från neder-
börd och ytvatten men för att öka magasinet av grundvatten leds även ytvatten från Gavleån upp på
åsen. Vid infiltration i åsens isälvsmaterial sker dessutom en första rening av vattnet (Länsstyrelsen
Gävleborg 2016).
I området finns det vattenskyddsområden i närheten av Gävle-Valboåsen för att skydda grundvatten-
täkten (Länsstyrelsen Gävleborg 2006). Dessutom finns ett utpekat riksintresse för Gävle-Valboåsen
som dricksvattenanläggning (Havs- och vattenmyndigheten 2019b). Riksintresset medför ett ökat
skydd för åsen enligt Havs- och vattenmyndigheten (2019b), eftersom ett område som är utpekat
som riksintresse ”ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden”. Detta innebär
ökade krav och försiktighetsåtgärder för Gävle sjukhus som är lokaliserad på grundvattentäkten
(Figur 2). Vattentäkten måste förbli opåverkad, vilket är viktigt att upprätthålla i samband med den
planerade nybyggnationen (Region Gävleborg 2021b).
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Figur 2: Karta över vattenskyddsområde, där det blåmarkerade området är vattenskyddsområde och
Gävle sjukhus befinner sig vid den utmarkerade symbolen (Gävle kommun 2022b).

2.5.3 Begränsningar med byggnation på vattentäkt

Med anledning av att Gävle sjukhus ligger på den vattentäkt som försörjer en stor del av Gävles be-
folkning med dricksvatten finns det riktlinjer och bestämmelser kring vad som får göras på området.
”Vattentäkten begränsar de möjligheter Region Gävleborg har för att kunna utveckla och bedriva
viss verksamhet på sjukhusområdet i Gävle” menar Region Gävleborg (2021b).
Byggnationer kan påverka vattentäkten negativt exempelvis genom att grundvattenbildningen mins-
kar eller att grundvattnet förorenas. Regionen får därför inte bygga utöver det markavtryck som finns
i dagsläget för att inte riskera tillgången till rent vatten för Gävle (Region Gävleborg 2021b). För att
möjliggöra framtida tillbyggnationer har regionen utrett möjligheten att göra om ytor som idag är
hårdgjorda till grönytor som gynnar den naturliga grundvattenbildningen, genom att de har infiltra-
tionskapacitet, för att kompensera markavtrycket (ibid.).
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3 Metod

3.1 Potentiella lösningar
Projektet avgränsas ytterligare till fyra huvudsakliga potentiella lösningar som använder de olika
renings- och behandlingsteknikerna. Dessa är praktiska lösningar som kan tänkas vara applicerbara
på Gävle sjukhus.
Ett fullskaligt reningsverk är ett reningsverk som byggs i anslutning till sjukhuset där avloppsvatt-
net kan renas till samma nivå som vid ett kommunalt avloppsreningsverk. Dessutom tillkommer
specifika reningstekniker för läkemedelsrester för en utökad läkemedelsavskiljning.
En liten reningsanläggning är ett mindre reningsverk som är specialiserat på läkemedelsrester. En
eller flera relevanta reningstekniker används och det renade vattnet transporteras vidare till renings-
verk. Ett alternativ är att installera urinseparerande toaletter och endast avleda urindelen av svart-
vattnet till reningsanläggningen.
Ett enskilt avlopp med uppsamling i tank innebär att avloppsvattnet eller svartvattnet avleds till en
uppsamlingstank. Därmed släpps vattnet och läkemedelsresterna inte ut i vattenmiljön. Tanken töms
sedan med jämna mellanrum och innehållet renas eller förbränns på annan plats, vilket faller utan-
för Gävle sjukhus ansvarsområde och denna studies ramar. Vakuumtoaletter eller urinseparerande
toaletter kan användas här för att minska de inblandade vattenvolymerna.
Behandling i toaletter innebär att läkemedelsutsläppen på olika sätt reduceras eller elimineras helt
direkt i toaletterna. Enzymblock är ett alternativ och förbränningstoaletter ett annat.
En översikt över de potentiella lösningarna, indelade i åtta alternativ, presenteras i Tabell 1.
Tabell 1: Alternativ för rening eller behandling av läkemedelsrester vid Gävle sjukhus.

Lösningar Alternativ Detaljer

Fullskaligt
reningsverk

Komplett avloppsvattenrening samt
Komplett rening ozonering, aktivt kol och/eller

membranrening för läkemedelsavskiljning
Liten
reningsanläggning

Obehandlat vatten Läkemedel i allt avloppsvatten eller endast i urin
Urinseparering avskiljs med ozonering, aktivt kol och/eller membranrening

Enskilt avlopp
med
uppsamlingstank

Obehandlat vatten Det uppsamlade vattnet transporteras
Urinseparering bort för förbränning eller rening
Vakuumtoalett på annan plats.

Behandling i
toaletter

Enzymblock Läkemedel bryts ner i avloppssystemet
Förbränningstoaletter eller förbränns direkt i toaletterna.
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Dessa åtta alternativ utreds och bedöms med avseende på anläggningsstorlek (avsnitt 3.3.1) och
reduceringsgrad (avsnitt 3.3.2). Övriga för- och nackdelar relaterade till bland annat miljöpåverkan
och underhållsbehov kan inte kvantifieras i detta projekt och diskuteras i avsnitt 5.

3.2 Underlag

3.2.1 Litteraturstudie

Information och data om läkemedel, renings- och behandlingstekniker och övrigt som används i
metoden och presenteras i rapporten, men inte nämns under avsnitt 3.2.2–3, söks fram i litteraturen.
För detta används ett antal sökord i olika onlinedatabaser eller söktjänster. Dessa presenteras i Tabell
2.
Tabell 2: Sökord och databaser som används för att hitta relevant litteratur.

Ozonering Aktivt kol Membran-
rening

Special-
toaletter

Enzym-
block

Övrigt

Sökord Ozonation,
hospital,
organic,
compound,
estrogen,
tramadol,

Läkemedels-
rester,
rening,
sewage,
aktivt kol,
granular
activated
carbon,
pharma-
ceutic*,
läkemedel,

membran-
filtrering
svenskt
vatten,
nanoteknik
svenskt
vatten

pharma-
ceuticals,
wastewa-
ter, urine,
urin-
separerande
toaletter
spolning,
hospital
wastewa-
ter, små
avloppssy-
stem,
förbrän-
ningstoa-
letter

pCure daglig
vattenför-
brukning,
dhi herlev
hospital

Databaser Science-
Direct,
Scopus,
IVL

DiVa,
Scopus,
IVL, Rese-
archGate

Google Scopus,
Google

Scopus Google

Litteraturen består av rapporter, webbsidor och artiklar. Vid val av vilken litteratur som används
finns det några krav som ska uppfyllas. Dessa krav är att litteraturen är på engelska eller svenska
och inte publicerade senare än år 2002. Sökningarnas resultat, med information om titel, sökord,
databas, datum, upphovsperson och antal träffar, är listade i Appendix A.1.
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3.2.2 Personlig kontakt

Information och data som saknas i litteraturen erhålls genom personlig kontakt med relevanta kon-
taktpersoner. Detta inkluderar antal vårdplatser och antal anställda på Gävle sjukhus.

3.2.3 Approximation av aktuell flödesmängd

För att approximera ett genomsnittligt dagligt flöde i Gävle sjukhus avloppssystem utnyttjas mot-
svarande uppmätta värden från andra sjukhus i litteraturen. Eftersom storleken på dessa sjukhus
skiljer sig från Gävle sjukhus räknas siffrorna om utifrån antalet anställda och antalet vårdplatser på
respektive sjukhus enligt

Antal anställda (Gävle)
Antal anställda (annat sjukhus) = 𝑋1 (1)

och

Antal vårdplatser (Gävle)
Antal vårdplatser (annat sjukhus) = 𝑋2. (2)

Sedan beräknas ett medelvärde av X1 och X2 enligt

𝑋1 +𝑋2

2
= 𝑋. (3)

som används för att approximera den dagliga flödesmängden i m3/dag.

𝑋 ⋅ flödesmängd (annat sjukhus) = flödesmängd (Gävle) = 𝑄𝑗 (4)

där j är beteckningen för det andra sjukhuset. Om data används från flera andra sjukhus beräknas ett
medelvärde för den totala flödesmängden vid Gävle sjukhus enligt

∑𝑗
𝑛=1𝑄𝑗

𝑗
= 𝑄𝑡𝑜𝑡. (5)
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3.3 Utredning

3.3.1 Anläggningsstorlek

Anläggningsstorlek syftar främst på hur stor area som behöver tas i anspråk vid byggnation eller
installation av respektive alternativ. En rimlig maximal area bestäms utifrån lokala förutsättningar
för nybyggnation. Alternativet bedöms som lämpligt om storleken är mindre än denna lämplighets-
gräns.

3.3.1.1 Fullskaligt reningsverk

Storleken på ett fullskaligt reningsverk uppskattas utifrån storleken på reningsverk vid andra sjukhus
i litteraturen. Arean den täcker räknas om utifrån X från Ekvation 3 till

𝑋 ⋅ area (annat sjukhus) = area (Gävle) = 𝐴𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡. (6)

3.3.1.2 Liten reningsanläggning

Storleken på en liten reningsanläggning antas vara så stor som de lokala förutsättninga tillåter. Detta
för att kunna maximera reduceringsgraden och samtidigt bedöma alternativet som lämpligt med
avseende på anläggningsstorlek.

3.3.1.3 Uppsamlingstank

Avloppsvattnet kan genom ett enskilt avlopp ledas till en eller flera uppsamlingstankar. För enkelhe-
tens skull antas en enda uppsamlingstank vara aktuell. Denna skulle behöva tömmas med hjälp av
en sugbil eller liknande, det vill säga en lastbil utrustad med en tank som kan hålla vätska. Ett anta-
gande görs på volymen av sugbilens tank, Vsugbil. I normalfallet får uppsamlingstanken på sjukhuset
inte fyllas i en högre takt än den kan tömmas för att undvika läckage eller spill. Det genomsnittliga
in- och utflödet måste alltså vara lika, vilket gör frågan om uppsamlingstankens storlek nästan bety-
delselös eftersom den enbart är ett mellansteg i transporten bort från sjukhuset. Uppsamlingstanken
måste vara minst lika stor som sugbilens tank och flödesmängden avgör hur ofta den måste tömmas.
Dess volym Vtank antas vara dubbelt så stor som Vsugbil för att kompensera för tillfälligt större flöden.
Ett antagande görs på tankens höjd htank. Vidare antas det att anläggningen som innehåller uppsam-
lingstanken och dess nödvändiga utrustning tar upp dubbelt så mycket plats som själva tanken. Den
totala ytan som anläggningen tar i anspråk blir då

4 ⋅ 𝑉𝑠𝑢𝑔𝑏𝑖𝑙

ℎ𝑡𝑎𝑛𝑘
= 𝐴𝑡𝑎𝑛𝑘. (7)
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3.3.1.4 Behandling i toaletter

För användning av enzymblock i toaletter vid spolning eller installation av förbränningstoaletter är
frågan om anläggningsstorlek irrelevant eftersom ingen utbyggnad krävs.

3.3.2 Reduceringsgrad

Reduceringsgrad definieras som den andel av läkemedelsutläppen som kan stoppas från att lämna
sjukhuset via avloppssystemet och på så vis nå akvatiska miljöer. Reduceringsgraden R anger den
totala reduktionen av sjukhusets läkemedelsutsläpp via avloppet. En lämplighetsgräns bestäms i
form av en minimal reduceringsgrad.

3.3.2.1 Fullskaligt reningsverk

För ett fullskaligt reningsverk eller en liten reningsanläggning innebär reduceringsgrad den avskilj-
ningsgrad som uppnås för läkemedel i reningsprocessen. Avskiljningsgrad avser den reningseffek-
tivitet som reningstekniker uppnår genom filtrering eller nedbrytning. Litteraturen används för att
identifiera avskiljningsgrader i olika avloppsreningsverk och reningsanläggningar vid sjukhus. Ett
ungefärligt spektrum för ett fullskaligt reningsverk tas fram för reduceringsgraden Rfullskaligt baserat
på detta.

3.3.2.2 Liten reningsanläggning

För en liten reningsanläggning approximeras hur effektiv reningen är med obehandlat avloppsvat-
ten utifrån litteraturen. Utgående från reningsgraden i ett fullskaligt reningsverk approximeras hur
stor andel robehandlat av läkemedel som kan avskiljas i jämförelse med Rfullskaligt. En approximativ
reduceringsgrad beräknas enligt

𝑟𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑡 ⋅ 𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡 = 𝑅𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑡. (8)

Motsvarande uppskattning görs i fallet med urinseparering. Eftersom alla läkemedelsrester inte finns
i den del av avloppsvattnet som renas (urindelen) blir reduceringsgraden mindre. Litteraturen an-
vänds för att approximera en andel k av de läkemedelsrester som hamnar i urindelen. Reducerings-
graden approximeras till

𝑘 ⋅ 𝑟𝑢𝑟𝑖𝑛 ⋅ 𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡 = 𝑅𝑢𝑟𝑖𝑛. (9)

3.3.2.3 Uppsamlingstank

För alternativen med uppsamlingstank beror reduceringsgraden dels på hur mycket av sjukhusets
avloppsvatten som leds om till uppsamlingstanken, dels på hur stor andel av läkemedelsresterna som
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släpps ut i just den avloppsstammen.
Det största genomsnittliga flöde som uppsamlingstanken kan hantera beror på dess volym Vtank och
på tiden T mellan tömningar enligt

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑘

𝑇
= 𝑄𝑡𝑎𝑛𝑘. (10)

Ett antagande görs för T. Om information om flödesmängd finns, till exempel om det är känt att
en viss avdelning är källa till en majoritet av läkemedelsutsläpp, går det istället att beräkna T. Det
bestämmer hur ofta sugbilen behöver köras och då kan det avgöras om detta alternativ är rimligt
utifrån det. Med sådan information, som inte är känd i detta fall, skulle en reduceringsgrad kunna
uppskattas utifrån läkemedelsanvändningen på avdelningen i förhållande till resten av sjukhuset.
Det beräknas sedan hur stor andel av hela sjukhusets avloppsvatten tanken kan hantera, enligt

𝑄𝑡𝑎𝑛𝑘

𝑄𝑡𝑜𝑡
= 𝑎𝑡𝑜𝑡. (11)

Om både gråvatten och svartvatten leds till uppsamlingstanken kan en andel atot av avloppsvattnet
ledas till tanken. Därmed tas en motsvarande andel läkemedelsrester bort från avloppssystemet,
vilket innebär att den minsta rimliga reduceringsgraden som kan uppnås med obehandlat vatten är
atot.
Om atot < 1, det vill säga att allt avloppsvatten inte kan avledas till tanken, kan reduceringsgraden
ökas genom att etablera nya enskilda avlopp. För det första kan avloppsvattnet från specifika av-
delningar på sjukhuset med intensiv läkemedelsanvändning ledas till tanken. Beräkningar på detta
kräver dock detaljerade uppgifter om läkemedelsanvändningen på sjukhuset som inte är tillgängliga
för denna studie. För det andra kan grå- och svartvatten skiljas åt i avloppssystemet, så att endast
svartvatten leds till tanken, medan gråvattnet går direkt till avloppsreningsverket som vanligt. Det
antas att alla läkemedelsutsläpp sker i toaletter, det vill säga via svartvattnet.
Flödesmängden av svartvatten behöver beräknas. Ett genomsnitt på hur stor den dagliga vattenför-
brukningen är per person i svenska hushåll, Qhushåll, erhålls från litteraturen, liksom hur mycket av
den som utgörs av toalettspolning, Qtoalett. Det antas att förhållandet mellan de två är detsamma vid
sjukhus. Den totala flödesmängden av svartvatten på Gävle sjukhus uppskattas enligt

𝑄𝑡𝑜𝑡 ⋅
𝑄𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

𝑄hushåll
= 𝑄𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡. (12)

Om urinseparerande toaletter eller vakuumtoaletter används minskar den totala volymen svartvatten
som behandlas och därmed minskar också flödesmängden. För urinseparerande toaletter utgörs den
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nya volymen av urindelen. I litteraturen tas siffror fram för hur många procent pi den nya volymen
utgör av totalen. Det totala flödet som då kan ankomma till tanken räknas ut enligt

𝑝𝑖 ⋅𝑄𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡 = 𝑄𝑖,𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡 (13)

där i står för “tot", “urin” eller “vakuum” (ptot = 1). Detta flöde jämförs med Qtank enligt

𝑄𝑡𝑎𝑛𝑘

𝑄𝑖,𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡
= 𝑎𝑖,𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡. (14)

Om ai, svart > 1 betyder det att uppsamlingstanken kan hantera mer vatten än nödvändigt. Därför sätts
ai, svart = 1 vilket ger andelen av svartvattnet som kan avledas till uppsamlingstanken. För obehand-
lat vatten blir reduceringsgraden atot, svart och för vakuumtoaletter avakuum, svart. För urinseparering
kompenseras bortfallet av läkemedelsrester som inte hamnar i urindelen enligt

𝑘 ⋅ 𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛,𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡 = 𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛,𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡,𝑘𝑜𝑚𝑝 (15)

vilket är reduceringsgraden vid urinseparering.

3.3.2.4 Behandling i toaletter

För tillsats av enzymblock i toaletterna erhålls reduceringsgrad i form av uppmätt eller uppskattad
nedbrytningsgrad för läkemedel enligt tester i litteraturen. För förbränningstoaletter antas 100 %
reduceringsgrad om de installeras på hela sjukhuset.

3.4 Lämplighetsbedömning
För varje alternativ utreds lämpligheten för Gävle sjukhus med avseende på anläggningsstorlek och
reduceringsgrad. Båda faktorer måste godkännas för att ett alternativ ska bedömas som lämpligt.
Övriga faktorer som kan påverka lämpligheten diskuteras under avsnitt 5.
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4 Resultat
Underlag från litteraturen, antaganden och resultat presenteras nedan. Utförliga beräkningar med
alla inparametrar utskrivna i ekvationerna återfinns i Appendix A.2.

4.1 Förutsättningar

4.1.1 Beräkning av flödesmängd

Data om antal bäddar, antal anställda och genomsnittlig flödesmängd för Gävle sjukhus, Herlev
Hospital i Köpenhamn och Marienkrankenhaus i Tyskland presenteras i Tabell 3.
Tabell 3: Antal bäddar, antal anställda och genomsnittlig flödesmängd i tre sjukhus. Qtot uppskattas
utifrån övriga siffror.

Antal bäddar Antal anställda Genomsnittlig
flödesmängd [m3/dag]

Gävle sjukhus
(Caroline Norén,

personlig kommunikation,
28 april 2022)

318 3319 Qtot

Herlev Hospital
(DHI 2016) 691 4000 420

Marienkrankenhaus
(Gehrmann et al. 2018) 580 1200 200

När antal bäddar och antal anställda på Herlev Hospital och Marienkrankenhaus jämförs med Gävle
sjukhus ger Ekvation 1–5 den approximativa totala dagliga flödesmängden i Gävle sjukhus avlopps-
system som medelvärdet av dessa: Qtot ≈ 300 m3/dag.

4.1.2 Fastställande av lämplighetsgränser

Den maximala anläggningstorleken beror till stor del på vattentäkten. Skyddet av denna innebär
att nybyggnation som utökar det nuvarande markavtrycket inte får ske, om inte den nya hårdytan
kompenseras med ny grönyta. Den tillgängliga ytan för sådan kompensering är dock begränsad
till 750 m2, medan Region Gävleborg i nuläget önskar bygga ut sjukhuset i en skala på 1500 m2

(Region Gävleborg 2021b). Därför kan inte mycket plats avsättas till en anläggning för rening av
avloppsvatten från läkemedelsrester. Lämplighetsgränsen sätts till 100 m2.
Den minimala reduceringsgraden kan väljas utifrån gällande krav eller mål, men eftersom inga
sådana finns för Gävle sjukhus bestäms den till 75 %.
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4.2 Reningstekniker

4.2.1 Fullskaligt reningsverk

Angående reduceringsgrad är individuella tekniker och kombinationer av dem relevanta. GAK är
en teknik som utmärks av en stor effektivitetsgrad för rening av läkemedelsrester, men även andra
oönskade molekyler adsorberas (Baresel et al. 2017b). Till exempel skriver Grover et al. (2011) att
diklofenak i ett test avskiljdes till 98 % och minst 43 % för etinylöstradiol. Olika tester ger olika
resultat, dels beroende på hur mycket GAK som appliceras (Ek et al. 2013), dels på grund av att de
biofilmer som bildas på kolfiltren befinner sig i olika utvecklingsstadier, vilket försvårar jämförelser.
Dessutom avtar reningseffektiviteten gradvis över tid vilket gör att kolet måste bytas ut regelbundet
(Baresel et al. 2017b).
Med PAK uppnås också goda avskiljningsgrader, över 90 % för de flesta läkemedel, men för oxa-
zepam var reningen inte lika effektiv (Hörsing et al. 2014). Även här beror resultaten på mängden
av tillsatt PAK-pulver. Den kan anpassas efter behov, men måste vara tillräckligt stor för att möjlig-
göra en god reningseffektivitet. Andra föroreningar utöver läkemedelsrester kommer nämligen att
konkurrera om plats vid kolytan, både för GAK och PAK (Naturvårdsverket 2017).
Ozonering kan uppvisa liknande reningseffektivitet som GAK (Ek et al. 2013), men brister i ned-
brytning av ibuprofen (Baresel et al. 2017b). För membranrening gäller det att välja ett filter med
tillräckligt hög permeabilitet för att hantera stora flöden som samtidigt är selektiv nog för en ef-
fektiv filtrering (Yang 2021). Valet påverkas också av vilken typ av ämnen som ska renas (Lidén
2020). För läkemedelsrening rapporterar Hörsing et al. (2014) att omvänd osmos kan filtrera bort
de mindre läkemedelsmolekylerna.
I många fall är en enskild reningsteknik inte tillräcklig i sig utan bör kombineras med andra (Vo et al.
2019). Vid sjukhuset Marienkrankenhaus i Tyskland resulterade en kombination av MBR och ozo-
nering i större reningseffektivitet än vardera teknik kunde uppvisa på egen hand (Gehrmann et al.
2018). Vid Herlev Hospital i Köpenhamn kombinerades GAK, ozonering och MBR och resultatet,
som nämnts ovan, var en reduktion på 99,9 % (DHI 2016). Då denna siffra avrundas till närmaste
heltal bedöms ett fullskaligt reningsverk vid Gävle sjukhus därmed kunna uppnå en maximal redu-
ceringsgrad Rfullskaligt på 100 %. Det kan inte antas lika hög reduceringsgrad som på Herlev Hospital,
därmed sätts en minimal reduceringsgrad till 90 %.
Reningsverket vid Herlev Hospital täcker en area på 750 m2. Sjukhuset rapporteras reducera läke-
medelshalten med 99,9 % och i övrigt rena vattnet tillräckligt väl för att kunna släppa ut det direkt
i ett närliggande vattendrag (ibid.). För likvärdig rening vid Gävle sjukhus ger Ekvation 6 en upp-
skattning av den motsvarande arean: Afullskaligt ≈ 480 m2. Utöver detta anses ingen ytterligare rening
vara rimlig, så Afullskaligt anger den maximala arean för ett fullskaligt reningsverk vid Gävle sjuk-
hus. Trots att reningsanläggningens kapacitet minskar till den minimala reduceringsgraden på 75
%, uppskattas arean av anläggningen ändå vara för stor. Arean är större än 100 m2 och fullskaligt
reningsverk bedöms olämpligt med avseende på anläggningsstorlek.
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4.2.2 Liten reningsanläggning

En liten reningsanläggning antas täcka en area på maximalt 100 m2 och bedöms därmed lämplig
med avseende på anläggningsstorlek.

4.2.2.1 Obehandlat vatten

De reningstekniker som har diskuterats är anpassade för att appliceras på avloppsreningsverk, of-
tast som ett kompletterande reningssteg, eftersom reningseffektiviteten ökar desto renare vattnet
är. Den faktiska avskiljningsgraden för läkemedelsrester beror på avloppsvattnets sammansättning.
Uppströms, till exempel vid ett sjukhus, är förhållandena annorlunda gällande bland annat tempe-
ratur, partikelstorlek och kemisk sammansättning (Baresel et al. 2017b). En central faktor är dock
halterna av läkemedel i vattnet. Tester har visat att dessa är större vid punktkällor såsom sjukhus än
nedströms vid reningsverk (Hübner et al. 2015), eftersom vattenvolymerna är mindre. Därför menar
Baresel et al. (2017b:26) att ”Teknikerna kan [...] ha en högre verkningsgrad med avseende på till
exempel läkemedelsreduktion om det installeras vid ett sjukhus”.
En högre reningseffektivitet har dock inte kunnat observeras, förutom vid installation av ett fullska-
ligt reningsverk som vid Herlev Hospital (DHI 2016). Vid rening med aktivt kol, till exempel, behövs
åtminstone en förbehandling i form av filtrering av större partiklar från det inkommande avlopps-
vattnet (Baresel et al. 2017b). Eftersom andra små föroreningar konkurrerar om plats på kolytan
behövs en utökad rening för att säkerställa att alla läkemedelsrester adsorberas (Naturvårdsverket
2017).
Khan et al. (2022) nämner ozonering som en reningsteknik med potential att tillämpas vid punkt-
källor för rening av läkemedelsrester från avloppsvatten. Men vid ett pilotförsök vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala blev slutsatsen istället att ozonering endast lämpar sig för rening av vatten som
förbehandlats på liknande sätt som för GAK ovan (Svebrant et al. 2021). Pilotförsöket skedde på
liten skala. Vid en flödesmängd på 1 m3/h, vilket motsvar 24 m3/dag, uppmättes en medelreduk-
tion av läkemedelshalterna på 25 %, medan den vid 2 m3/h (48 m3/dag) blev 6 %. Detta antyder att
reningseffektiviteten hade minskat ytterligare vid högre vattenflöden. Flera problem behövde han-
teras under pilotförsöket och alla tester kunde inte genomföras som planerat, men slutsatsen drogs
att ozonering är otillräcklig för att implementeras som en fristående reningsteknik på ett sjukhus
(ibid.).
Som nämnts i avsnitt 4.1.1 kombinerades aktivt kol, ozonering och MBBR vid Herlev Hospital
(DHI 2016). Vid Marienkrankenhaus kombinerades MBR, ozonering och sandfiltrering vilket gav
god rening av östrogen (Gehrmann et al. 2018). För en tillräcklig rening av läkemedelsrester vid
Gävle sjukhus skulle också flera reningstekniker behöva kombineras, men ju mer omfattande re-
ningsprocessen blir, desto större blir anläggningen. Utrustningen vid pilotförsöket på Akademiska
sjukhuset var belägen i en container, men dess storlek anges inte. Därför antas att golvytan var 15
m2. På den arean kunde en flödesmängd på upp till 48 m3/dag behandlas (Svebrant et al. 2021).
Jämfört med en area på 100 m2 och en flödesmängd på 300 m3/dag (avsnitt 4.1) utgör pilotförsöket
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ungefär 15 % av den skala som skulle hanteras på Gävle sjukhus.
En större area antas medföra en större ökning av volymkapaciteten. När arean ökas från 15 till 100
m2 antas därför att plats finns för etablering av ytterligare reningssteg utöver exempelvis ozone-
ring. En liten reningsanläggning bedöms således kunna bestå av minst två olika reningssteg med
olika reningstekniker, utöver en inledande filtrering av större partiklar. Med dagens teknik bedöms
denna utrustning dock inte kunna komma i närheten av reduceringsgraden hos ett fullskaligt re-
ningsverk. Det antas att reduceringsgraden kan bli mellan 0,3–0,6 gånger så stor, det vill säga att
0,3 < robehandlat < 0,6. Detta ger ungefärliga reduceringsgrader (Robehandlat) på 27–60 % enligt Ekva-
tion 8. Liten reningsanläggning med obehandlat vatten bedöms därmed olämplig med avseende på
reduceringsgrad.

4.2.2.2 Urinseparering

Om urinseparerande toaletter installeras på Gävle sjukhus och endast urindelen av toaletternas avfall
leds till reningsanläggningen blir flödesmängden ungefär 6,4 m3/dag (avsnitt 4.3.1.2). Denna volym
är förhållandevis lätthanterlig, men som beräknas i avsnitt 4.3.1.2 uppskattas andelen läkemedel i
detta avloppsvatten utgöra endast k = 53 % av sjukhusets totala läkemedelsutsläpp via avloppet.
Reduceringsgraden i reningsanläggningen bedöms vara större än för obehandlat vatten, då fekalier
och större partiklar inte är närvarande och volymen är mindre, mellan 0,6–0,9 gånger så stor som vid
ett fullskaligt reningsverk, det vill säga att 0,6 < rurin < 0,9. Detta ger ungefärliga reduceringsgrader
(Rurin) på 29–48 % enligt Ekvation 9. Därmed bedöms liten reningsanläggning med urinseparering
olämplig med avseende på reduceringsgrad.

4.3 Behandlingstekniker

4.3.1 Uppsamling i tank

Det antas att Vsugbil = 15 m3 och att htank = 2 m. Ekvation 7 ger Atank = 30 m2. Arean är mindre än
100 m2 och uppsamling i tank bedöms därmed som lämplig med avseende på anläggningsstorlek.
Det antas att tankens töms varje dag: T = 1 dag. Ekvation 10 ger flödet som uppsamlingstanken kan
hantera som Qtank = 15 m3/dag.
Svenskt Vatten (2021b) anger den genomsnittliga vattenförbrukningen i hushåll som Qhushåll = 140
L/dag och i toaletter som Qtoalett = 30 L/dag. Ekvation 12 uppskattar flödesmängden av svartvatten
på Gävle sjukhus utifrån detta till Qsvart ≈ 64 m3/dag.

4.3.1.1 Obehandlat vatten

När allt avloppsvatten behandlas ger Ekvation 11 och 13-14 att reduceringsgraden kan variera mel-
lan 5-23 %. Alternativet bedöms som olämpligt med avseende på reduceringsgrad.
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4.3.1.2 Urinseparering

En snålspolande urinseparerande toalett på marknaden anges spola ungefär 0,3 L vatten när endast
urin hanteras, medan en vanlig toalett spolar 6 L. Vissa vanliga toaletter är emellertid snålare än så
(Wostman u.å.), och urinen tillkommer, så här antas en spolvolym på 0,6 L. Detta ger purin = 0,6/6
= 0,1.
Abdel-Shafy & Mansour (2013) anger att 70 % av läkemedel utsöndras via urinen och Palm et al.
(2002) att 65–85 % av urinen sorteras rätt i urinseparerande toaletter. Då medelvärdet tas av den
sistnämnda bestäms k = 0, 70 ⋅ 0, 75 ≈ 0,53
Beräkningarna visar att om alla toaletter byts ut till urinseparerande toaletter kan hela urindelen av
sjukhusets svartvatten samlas upp i uppsamlingstanken om den töms minst varannan dag. Ekva-
tion 13-15 ger dock reduceringsgraden 53 %. Alternativet bedöms som olämpligt med avseende på
reduceringsgrad.

4.3.1.3 Vakuumtoaletter

Enligt Uppsala kommun (2015) spolas en vakuumtoalett med 0,5 L vatten per spolning. Utöver detta
tillkommer urin och fekalier och en motsvarande kompensering görs som i avsnitt 4.3.1.2. Här antas
spolvolymen i en vakuumtoalett vara 1 L. Detta ger pvakuum = 1∕6 ≈ 0, 17.

Beräkningarna visar att om alla toaletter byts ut till vakuumtoaletter kan hela avloppet samlas upp
i uppsamlingstanken om den töms minst varje dag. Ekvation 13-15 ger reduceringsgraden 100 %.
Alternativet bedöms som lämpligt med avseende på reduceringsgrad.

4.3.2 Enzymblock

Användning av enzymblock bedöms lämplig med avseende på anläggningsstorlek då ingen utbygg-
nad krävs. Under ett pilotförsök på Akademiska sjukhuset i Uppsala implementerades enzymblock-
behandling i 261 toaletter som hade samma avloppsstam. Halter av läkemedelsrester mättes dagligen
i det gemensamma utflödet under 16 veckor. Under experimentets gång varierade halterna av läke-
medelsrester; både lägre och högre halter kunde detekteras. Endast i några få fall kunde en statistiskt
säkerställd reducering påvisas. Slutsatsen från studien var därför att pCure-blocken inte reducerade
utsläppen av läkemedelsrester från toaletter i sjukhusmiljö (Svebrant et al. 2018). Därmed antas en
reduceringsgrad på 0–10 % och enzymblock bedöms olämpliga med avseende på reduceringsgrad.

4.3.3 Förbränningstoaletter

Installation av förbränningstoaletter bedöms lämplig med avseende på anläggningsstorlek. I det enk-
laste fallet tar dessa inte upp någon extra plats då de endast ersätter de vanliga toaletterna. Even-
tuellt kan dock askan behöva förvaras någonstans innan den transporteras bort, eller så kan delar
av förbränningsprocessen behöva ske utanför sjukhusbyggnaderna. Dessa möjligheter skulle kräva
utrymme, men denna area bedöms inte överstiga uppsamlingstankens area på 30 m2.
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Om alla toaletter byts ut till förbränningstoaletter blir reduceringsgraden maximalt 100 %, då inga
läkemedel hamnar i avloppssystemet överhuvudtaget. Alternativet bedöms som lämpligt med avse-
ende på reduceringsgrad.

4.4 Lämplighetsbedömning
De bedömningar som gjorts i avsnitt 4.2–3 avrundas till närmaste tiotal och sammanställs i Tabell
4.
Tabell 4: Lämplighetsbedömning av alla alternativ med avseende på respektive bedömningsfaktor.
Blå färg betyder lämplig, gul olämplig.

Alternativ Anläggningsstorlek Reduceringsgrad

Fullskaligt reningsverk 480 m2 90–100 %
Liten reningsanläggning med
obehandlat vatten 100 m2 30–60 %
Liten reningsanläggning med
urinseparering 100 m2 30–50 %
Uppsamling i tank med
obehandlat vatten 30 m2 10–20 %
Uppsamling i tank med
urinseparering 30 m2 50 %
Uppsamling i tank med
vakuumtoaletter 30 m2 100 %
Enzymblock 0 m2 0–10 %
Förbränningstoaletter 0-30 m2 100 %

Utifrån detta bedöms därmed två alternativ som lämpliga för Gävle sjukhus med avseende på an-
läggningsstorlek och reduceringsgrad: förbränningstoaletter och uppsamling i tank med vakuumto-
aletter.

27



5 Diskussion

5.1 Sammanställning av resultat
Utifrån de krav som ställdes på renings- och behandlingsteknikerna bedömdes två alternativ vara
lämpliga för Gävle sjukhus: förbränningstoaletter och uppsamling i tank med vakuumtoaletter. Bå-
da behandlingsteknikerna uppfyllde en reduceringsgrad över 75 % och anläggningarnas area var
mindre än 100 m2. Övriga behandlingstekniker uppnådde inte en tillräcklig reducering av läkeme-
delsutsläppen. Reningsteknikerna ansågs vara olämpliga eftersom de kräver rening av vattnet innan
de appliceras, för att uppnå en god effektivitet. Implementering av reningsteknik på sjukhuset skulle
därmed vara svårt att genomföra, då vattnet måste renas nästintill lika effektivt som på ett renings-
verk. Detta skulle kunna genomföras, men ett fullskaligt reningsverk beräknades ha en area på upp
till 480 m2 vilket gör det olämpligt för Gävle sjukhus. Det fullskaliga reningsverket var det enda
som inte uppfyllde kravet att vara mindre än 100 m2. Vid anläggning av en mindre reningsanlägg-
ning tar tekniken upp nästintill 100 m2 och de resterande renings- och behandlingsmetoderna tar
upp maximalt 30 m2 vilket uppfyller kraven på anläggningsstorlek.
Reduceringsgraden hos respektive renings- och behandlingsteknik var en betydande faktor för om
metoden skulle implementeras. Det är svårt att avgöra vilken teknik som var effektivast på att reduce-
ra läkemedel eftersom effektiviteten för respektive läkemedel skiljer sig åt vid de olika metoderna.
De tekniker som har relativt hög reduceringsgrad är ozonering, aktivt kol samt membranrening.
Men som tidigare nämnt (avsnitt 4.2.2.1) var dessa tekniker beroende av förbehandling av vattnet
för att uppnå en hög reningsgrad. Om teknikerna tillämpades i en liten reningsanläggning begrän-
sades effektiviteten för aktivt kol av att andra molekyler konkurrerar om plats på absorptionsytan,
medan membranrening begränsades av att läkemedelspartiklarna ofta var små vilket krävde om-
vänd osmos för att reducera partiklarna från vattnet. De reningsgrader som erhölls från litteraturen
var i många fall från pilotförsök eller från reningsverk, vilket gjorde det svårt att applicera dem vid
bedömningen. Effektiviteten hos en liten reningsanläggning bedömdes uppnå reningsgraden 27–60
%. Även om urinseparerande toaletter installeras blev reningsgraden endast 29–48 %. Detta resul-
terar i att de inte uppnått reduceringsgraden 75 %. För att uppnå en hög reduceringsgrad med dessa
reningstekniker bör de installeras på ett fullskaligt reningsverk och i kombination med varandra,
en reduceringsgrad på 90-100 % kan då uppnås. Enzymblocken ansågs inte heller vara lämpliga på
grund av den låga reningsgraden, där halterna av läkemedel inte signifikant hade reducerats.

5.2 Specialtoaletter
Vakuumtoaletter och förbränningstoaletter bedömdes enligt metodens bedömningsgrunder som lämp-
liga för Gävle sjukhus med avseende på anläggningsstorlek och reduceringsgrad. Rent praktiskt
bedöms dock inte dessa metoder rimliga att implementera på sjukhuset. Förbränningstoaletterna
ställer höga krav på användaren eftersom en ny påse behöver placeras i toaletten innan användning.
För patienter som vårdas på sjukhus kan detta skapa ouppnåeliga krav, där fokus bör ligga på att
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underlätta för patienten och inte försvåra. Förbränningstoaletterna kan även vara praktiskt olämpli-
ga att använda på ett sjukhus som kräver många toaletter, eftersom de enbart används i liten skala
idag. För att dessutom uppnå 100 % reduceringsgrad måste nämligen alla toaletter bytas ut mot för-
bränningstoaletter (eller vakuumtoaletter). Ett alternativ är att endast använda dessa specialtoaletter
på specifika avdelningar med intensiv läkemedelsanvändning. På avdelningar där läkemedelsan-
vändningen är hög, tenderar dock mycket sjuka personer att vårdas vilket gör förbränningstoaletter
olämpliga. Även vakuumtoaletter kan anses praktiskt orimliga eftersom uppsamlingstanken måste
befinna sig inom 100 m från toaletterna med befintlig teknik. Detta innebär att flera tankar behövs,
minst en på varje avdelning eller i nära anknytning, vilket kan vara svårt att uppnå i gamla lokaler.
Urinseparerande toaletter bedömdes vara olämpliga, både i kombination med ett litet reningsverk
samt vid uppsamling i en tank. Anledningen till att reduceringsgraden för denna teknik var låg beror
på att enbart 53 % av alla läkemedelsrester leds till uppsamlingstanken, på grund av att allt läkemedel
inte utsöndras i urinen och att allt urin inte sorteras rätt i praktiken. Men eftersom vattenlösliga
läkemedel utsöndras till en högre grad i urin än fettlösliga kan reduceringsgraden bli högre för
vattenlösliga läkemedel.
Gemensamt för specialtoaletterna är att de i samband med nybyggnation skulle kunna installeras
på Gävle sjukhus. Detta är fördelaktigt eftersom toaletterna kräver ett nytt avloppssystem i fastig-
heterna, vilket kan vara svårt att byta ut i befintliga byggnader. Beroende på vilka avdelningar som
är tänkta att vara placerade i de nya byggnaderna kan implementeringen av specialtoaletter vara
att rekommendera. Om avdelningar med hög läkemedelskonsumtion fortsatt planeras att kvarstå i
gamla lokaler kan en omfördelning av avdelningarna på sjukhuset vara aktuellt.

5.3 Skydd av vattentäkt
Aktuellt för Gävle sjukhus är även att tekniken ska vara lämplig med hänsyn till att sjukhuset är
beläget på en vattentäkt. Detta ställer höga krav på att tekniken inte riskerar att påverka vattentäk-
ten, i form av läckage eller annan kontaminering. En mindre reningsanläggning samt ett fullskaligt
reningsverk vid sjukhuset kan därför anses orimligt att anlägga, då byggnation samt drift av renings-
verk riskerar att påverka vattentäkten. Vid installation av en uppsamlingstank finns det också risk
för läckage vid tömning av tanken samt i tätningen för den inkommande vattenledningen, vilket kan
göra metoden problematisk. Vattentäkten ger även upphov till att nya grönytor måste tas i anspråk
om befintliga grönytor försvinner i samband med byggnationer. Detta kan vara problematiskt på
Gävle sjukhus då sjukhusområdet är begränsat. Det är därför inte rimligt att anlägga en renings-
eller behandlingsteknik som har en stor anläggningsstorlek.
På grund av vattentäkten antogs 100 m2 som en rimlig anläggningsstorlek för en liten reningsan-
läggning. Det finns möjlighet att etablera mycket på den ytan samtidigt som det ger ett relativt litet
markavtryck som möjligtvis kan gå att kompensera med grönyta. Antas den lilla reningsanlägg-
ningen behöva en större anläggningsyta kan den också göras mer effektivt genom att addera flera
reningssteg, men antagandet som gjordes baserades på de förutsättningar som fanns på området.
Dessa förutsättningar avgörs kraftigt av vattentäkten och därför är inte en större yta rimlig.
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5.4 Potentiell miljöpåverkan
På grund av de skadliga effekterna som OH-radikalerna från ozoneringen kunde ge upphov till om
det fanns bromider i vattnet, är det viktigt att ta reda på avloppsvattnets sammansättning i Gävle.
Eftersom det inte funnits tillgång till vattenprover på avloppsvattnet från Gävle sjukhus var det svårt
att avgöra om ozonering bildade farliga biprodukter. Bromid var dock ett vanligt förekommande
ämne i avloppsvatten, vilket kan resultera i en miljöfara om ozonering skulle implementeras.
Något som är viktigt att reflektera över är att recipienten är Östersjön, då Gavleån har sitt utlopp
där, vilket ger en stor utspädningseffekt av läkemedel. Många av de studier som påvisat negativ
effekt på vattenlevande organismer har exponerats för liknande koncentrationer som nedströms ett
reningsverk. Dessa är uppmätta koncentrationer i vattendrag och insjöar, till skillnad från Östersjön
som är ett hav. Det renade avloppsvattnet i Gävle kommun släpps ut i den inre fjärden i Östersjön,
vilket riskerar att leda till höga halter av läkemedelsrester inne i Gävlebukten. Det kommer sedan ske
en omblandning och utspädning av läkemedel i Östersjön och effekten på vattenlevande organismer
minskar. Men eftersom utloppet sker i fjärden, är det viktigt att reducera läkemedel i avloppsvattnet
för att uppnå en god akvatisk miljö i Gävlebukten.

5.5 Förbättringar
Inför en vidare studie finns det ett flertal faktorer som skulle vara lämpliga att införa i bedömnings-
grunden. Många av dessa faktorer är av stor betydelse vid implementering av en reningsteknik på
sjukhuset, men valdes bort vid avgränsningen av projektet. Initialt avgränsades projektet till läke-
medel som var icke-antibiotiska. Antibiotika och antibiotikaresistens är ett aktuellt problem som
måste tas i beaktande vid rening av avloppsvatten från sjukhus, eftersom det sker ett betydande ut-
släpp där. Det är för respektive renings- och behandlingsteknik relevant att bedöma avskiljningen av
antibiotika och resistenta bakterier samt analysera om det finns någon annan lämplig reningsteknik.
Varierande egenskaper och avskiljningsgrader för olika läkemedelsgrupper kan undersökas i detalj.
Det skulle kunna vara så att utsläpp av en särskilt farlig grupp av läkemedel kan minskas förhål-
landevis enkelt, på grund av dess egenskaper. Om denna grupp också används i stor grad på Gävle
sjukhus kan det bli lämpligt att etablera en sådan rening eller behandling. Eftersom alla läkemedel
inte utgör en betydande miljöfara kan det vara motiverat att fokusera på de farligaste och utreda om
någon reningsteknik är lämplig just för dessa.
Studien avgränsades också till att inte ta hänsyn till ekonomiska faktorer. Detta är självklart något
som måste tas i beaktande för de olika teknikerna, då effektiviteten hos teknikerna måste överens-
stämma med kostnaden. Vid jämförelse av flera lämpliga renings- och behandlingstekniker bör även
kostnaderna viktas in tillsammans med reningsgraden. Beroende på hur mycket underhåll som re-
ningstekniken kräver så skiljer sig teknikernas driftkostnader. Därför bör både investeringskostnad
samt driftkostnad uppmärksammas vid val av reningsteknik.
Något som också skulle kunna tas upp i en vidare studie är miljöpåverkan från respektive renings-
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och behandlingsteknik. För att avgöra miljöpåverkan skulle energiförbrukning samt materialens mil-
jöpåverkan vara av betydelse. En av de tekniker som bedömdes vara lämplig är förbränningstoalet-
ter som har en hög energikonsumtion samt ger upphov till koldioxidutsläpp. Vid anläggning av en
uppsamlingstank bidrar även transporten till en hög energiförbrukning och koldioxidutsläpp, med
antagandet att sugbilen förbrukar fossilt bränsle. Fördelaktigt för den lilla reningsanläggningen i
jämförelse med en fullskalig anläggning är att mindre energi antas förbrukas. Det är en viktig fak-
tor då detta styrker valet av att anlägga rening på sjukhuset där mindre vatten behöver renas, vilket
resulterar i en mindre energiförbrukning. Vid implementering av en uppsamlingstank i kombination
med urinseparerande toaletter eller vakuumtoaletter blir den ankommande volymen till tanken lägre
vilket resulterar i att tanken fylls på i en lägre takt och tanken behöver tömmas mer sällan. Detta
medför att miljöpåverkan med avseende på transporten blir lägre med dessa behandlingstekniker,
jämfört med helt obehandlat vatten. Även membranrening har en hög energiförbrukning vid drift,
främst eftersom högt vattentryck krävs vid omvänd osmos. Teknikernas olika material har dessutom
betydelse, där materialförbrukningen exempelvis är hög för aktivt kol. Det material som används
vid aktivt kol är förövrigt importerat, vilket ger ytterligare miljöeffekt vid långa transporter. För
resterande renings- och behandlingstekniker är det viktigt att bedöma dess miljöpåverkan innan val
av reningsteknik.
Ett avgränsning som gjordes var att enbart studera avfallen från toaletterna (svartvatten) som släpp-
tes ut i den akvatiska miljön. Det skulle vara relevant att studera utsläppen av läkemedel från andra
källor, exempelvis från duschar och handfat. Eftersom diklofenak, ett av de läkemedlen som visat
störst effekt på vattenlevande organismer, förekommer som en gel, så sker troligtvis vissa utsläpp
via avloppet i duschen. Alla källor till avloppsvatten, även gråvatten, hade därför varit intressant att
studera.
Genom att minska förbrukningen av miljöfarliga substanser kan utsläppen av läkemedelsrester till
den akvatiska miljön minskas. Detta kan åstadkommas genom att minska föreskriften av läkemedel
alternativt att mer miljövänliga läkemedel rekommenderas. För att uppnå detta krävs utbildning
av läkare om vilka läkemedel som rekommenderas och vilka som i möjligaste mån bör undvikas.
Detta är en form av beteendeförändring som utgör en viktig aspekt när det kommer till utsläpp
av läkemedel. I vidare studier hade beteendeförändringar varit intressanta att undersöka, och hur
mycket utsläppen av läkemedel hade kunnat reduceras.

5.6 Rekommendationer
För att klarlägga hur stora de verkliga utsläppen från Gävle sjukhus är skulle vattenprov och mätning-
ar på läkemedelshalter vara lämpliga att genomföra. Specifika läkemedel som till stor del används
på sjukhuset, i förhållande till hushållen i Gävle kommun, är särskilt intressanta att undersöka. Det-
ta är väsentligt för att avgöra om sjukhuset är en betydande punktkälla av läkemedelsutsläpp och
därmed om rening vid sjukhuset är aktuellt. Från dessa vattenprov är det möjligt att avgöra om
ozonering är en lämplig reningsteknik. Vid den planerade nybyggnationen är det även viktigt att ta
hänsyn till om urinseparerande toaletter eller vakuumtoaletter ska installeras på någon eller flera av
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avdelningarna. Nybyggnationen möjliggör nämligen en enkel implementering av en renings- eller
behandlingsteknik som kräver ett specifikt avloppssystem, i jämförelse med äldre byggnader.

5.7 Osäkerhetsanalys
Med tanke på att flera antaganden och approximationer var en del av metoden i denna studie, och
att resultatet baserades på dessa, är det viktigt att poängtera osäkerheter kan förekomma. Resul-
tatet av denna studie är därför osäkert och skulle i någon mån ändras med andra antaganden. De
lämpliga tekniker som väljs ut i denna studie har till viss del anpassats för Gävle sjukhus. Om sam-
ma metod skulle tillämpas för undersökning av potentiella renings- och behandlingstekniker på ett
annat sjukhus kan resultatet bli ett annat. Hänsyn behöver tas till antal anställda, vårdade, besöka-
re, flödesmängd, sjukhusets läge med avseende på speciella omständigheter som grundvattentäkt,
miljöskyddsområde, samt vilken lagstiftning som gäller. En utförlig osäkerhetsanalys för de beräk-
ningar som har gjorts finns i Appendix A.3.
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6 Slutsats
En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att förbränningstoaletter och vakuumtoaletter är lämp-
liga behandlingstekniker för att reducera utsläppet av läkemedelsrester via avloppsvattnet från Gäv-
le sjukhus. Dessa uppnådde kraven med avseende på anläggningsstorlek och reduceringsgrad, till
skillnad från reningsteknikerna och de övriga behandlingsteknikerna. Utifrån detta är det möjligt
att besvara frågeställningen; ja, det finns lämpliga renings- eller behandlingstekniker för att redu-
cera utsläppen av läkemedelsrester via avloppsvattnet från Gävle sjukhus. Även om de alternativen
anses vara lämpliga kan de vara svåra att implementera på sjukhus samtidigt som vissa alternativ
ställer krav på användaren. Från det kan ytterligare en slutsats dras och det är att rening vid av-
loppsreningsverk skulle underlätta för personal och patienter. För vidare studier bör flera faktorer
tas i beaktande som exempelvis ekonomi, avskiljning av antibiotika och energiförbrukningen för de
olika alternativen.
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A Appendix

A.1 Tabell över databassökningar
I Tabell A-1 presenteras resultaten från sökningarna som gjordes i litteraturstudien.
Tabell A-1: Information om litteraturen som användes i litteraturstudien.

Namn Datum Databas Sökord Antal träffar Upphovs-
person

Evaluation of
the
persistence of
transforma-
tion products
from
ozonation of
trace organic
compounds –
A critical
review

04-04-2022 ScienceDirect ozonation
AND organic
AND
compound

74 638 Hübner et al.
2015

Efficient
removal of
ibuprofen
and ofloxacin
pharmaceuti-
cals using
biofilm
reactors for
hospital
wastewater
treatment

11-04-2022 Scopus ozonation
AND
hospital

121 Khan et al.
2022
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Hospital
wastewater
treatment by
sponge
membrane
bioreactor
coupled with
ozonation
process

14-04-2022 Scopus ozonation
AND
hospital

121 Vo et al. 2019

(Anti-)
estrogenic
and (anti-)
androgenic
effects in
wastewater
during
advanced
treatment:
comparison
of in vitro
bioassays

15-04-2022 Scopus estrogen
AND
ozonation

148 Gehrmann et
al. 2018

On-Site Pilot
Testing of
Hospital
Wastewater
Ozonation to
Reduce Phar-
maceutical
Residues and
Antibiotic-
Resistant
Bacteria

16-04-2022 Scopus tramadol
AND
ozonation

25 Svebrant et
al. 2021

EcoFlush 02-05-2022 Google urin-
separerande
toaletter
spolning

1810 Wostman u.å.
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Issue of Phar-
maceutical
Compunds in
Water and
Wastewater:
Sources,
Impact and
Elimination

19-04-2022 Scopus pharma-
ceuticals,
wastewater,
hospital
wastewater,
urine

20 Abdel-Shafy
& Mansour
2013

Robusta,
uthålliga små
avloppssy-
stem

19-04-2022 Google små avlopps-
system

272 000 Palm et al.
2002

The enzyme
toilet rim
block
‘pCure’ does
not efficiently
remove drug
residues in a
hospital
setting –
exemplifying
the
importance
of on-site im-
plementation
testing

27-04-2022 PubMed pCure 637 Svebrant et
al. 2018

Tekniska
lösningar för
avancerad
rening av
avloppsvatten

06-04-2022 DiVA läkemedels-
rester AND
rening

31 Baresel et al.
2017
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Improved
removal of
estrogenic
and pharma-
ceutical
compounds
in sewage
effluent by
full scale
granular
activated
carbon:
Impact on
receiving
river water

03-05-2022 ResearchGate pharmaceutic*
AND sewage
AND
granular
activated
carbon"

10 Grover et al.
2011

Avancerad
rening av
avloppsvatten
för
avskiljning
av läkeme-
delsrester och
andra
oönskade
ämnen:
Behov, teknik
och
konsekvenser
–
Redovisning
av ett rege-
ringsuppdrag

14-04-2022 DiVA läkemede*
AND rening

53 Naturvårds-
verket 2017

Aktivt kol för
avlägsnande
av läkeme-
delsrester ur
behandlat
avloppsvatten

06-04-2022 DiVA läkemedel
AND “aktivt
kol”

12 Ek et al. 2013
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Reduktion av
läkemedel i
svenska
avloppsre-
ningsverk –
kunskaps-
sammanställ-
ning

06-04-2022 IVL Svenska
Miljöinstitu-
tet

läkemedels-
rester AND
rening

10 Hörsing et al.
2014

Membran-
filtrering för
dricksvattten-
beredning –
en kunskaps-
sammanställ-
ning

04-05-2022 Google membran-
filtrering
svenskt
vatten

6060 Lidén 2020

Nanoteknik i
vattenrening

04-05-2022 Google nanoteknik
svenskt
vatten

42900 Yang 2021

Dricksvatten-
fakta

04-05-2022 Google daglig vatten-
förbrukning

66400 Svenskt
Vatten 2021b

Förbrännings-
toalett

26-04-2022 Google förbrännings-
toaletter

19800 Uppsala
kommun
2015

Full scale
advanced
wastewater
treatment at
Herlev
Hospital

08-04-2022 Google dhi herlev
hospital

8660 DHI 2016
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A.2 Beräkningar

A.2.1 Approximation av aktuell flödesmängd

Utifrån data i Tabell 3 appliceras Ekvation 1-3 för att approximera en genomsnittligt daglig flödes-
mängd i Gävle sjukhus avloppssystem. För Herlev Hospital ger Ekvation 1-3 att

𝑋1 =
318
691

≈ 0, 460, (16)

𝑋2 =
3319
4000

≈ 0, 830 (17)

och

𝑋 = 0, 460 + 0, 830
2

≈ 0, 645 (18)

vilket används i Ekvation 4 för att approximera flödesmängden till

𝑄𝐻𝑒𝑟𝑙𝑒𝑣 = 0, 645 ⋅ 420 m3/dag ≈ 271 m3/dag. (19)

För Marienkrankenhaus ger Ekvation 1-3 att

𝑋1 =
318
580

≈ 0, 548, (20)

𝑋1 =
3319
1200

≈ 2, 766 (21)

och

𝑋 = 0, 648 + 2, 766
2

= 1, 657 (22)

vilket används i Ekvation 4 för att approximera flödesmängden till

𝑄𝑀𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛 = 1, 657 ⋅ 200 m3/dag ≈ 331 m3/dag. (23)

Ekvation 5 ger medelvärdet som

𝑄𝑡𝑜𝑡 =
271 m3/dag + 331 m3/dag

2
= 301 m3/dag. (24)
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A.2.2 Fullskaligt reningsverk

Arean för ett fullskaligt reningsverk vid Gävle sjukhus uppskattas utifrån arean för Herlev Hospital
reningsverk (750 m2 enligt litteraturen ( avsnitt 4.2.1)) och förhållandet X. Ekvation 6 ger

𝐴𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡 = 0, 645 ⋅ 750 m2 ≈ 484 m2. (25)

A.2.3 Liten reningsanläggning

Reduceringsgraden för ett fullskaligt reningsverk uppskattas till 90 < Rfullskaligt < 100 % utifrån litte-
raturen (avsnitt 4.2.1). Reningseffektiviteten vid en liten reningsanläggning med obehandlat vatten
antas enligt avsnitt 4.2.2.1 vara 0,3 < robehandlad < 0,6 gånger så effektiv. Ekvation 8 ger

0, 3 ⋅ 0, 9 < 𝑅𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 < 0, 6 ⋅ 1 ↔ 0, 27 < 𝑅𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 < 0, 6. (26)

Med urinseparering antas k = 0,53 och 0,6 < rurin < 0,9 utifrån avsnitt 4.2.2.2. Ekvation 9 ger

0, 53 ⋅ 0, 6 ⋅ 0, 9 < 𝑅𝑢𝑟𝑖𝑛 < 0, 53 ⋅ 0, 9 ⋅ 1 ↔ 0, 29 < 𝑅𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 < 0, 48. (27)

A.2.4 Uppsamling i tank

Det antas att volymen av sugbilens tank är Vsugbil = 15 m3 och att uppsamlingstankens höjd är htank
= 2 m. Ekvation 7 ger då arean som uppsamlingstanken tar i anspråk som

𝐴tank =
4 ⋅ 15 𝑚3

2 𝑚
= 30 𝑚2. (28)

Det antas vidare att tanken töms en gång per dag, det vill säga att T = 1 dag. Ekvation 10 ger då
flödesmängden som tanken kan hantera som

𝑄tank =
15 𝑚3
1 𝑑𝑎𝑔

= 15 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔 (29)

och Ekvation 11 ger hur stor andel av hela sjukhusets obehandlade avloppsvatten denna utgör, enligt

𝑎tot =
15 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔
300 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔

= 0, 05. (30)

Litteraturen (avsnitt 4.3.1) anger den genomsnittliga vattenförbrukningen i hushåll som Qhushåll =
140 L/dag och i toaletter som Qtoalett = 30 L/dag. Ekvation 12 ger flödesmängden av svartvatten som
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𝑄svart = 300 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔 ⋅
30 𝐿∕𝑑𝑎𝑔
140 𝐿∕𝑑𝑎𝑔

≈ 64 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔. (31)

När endast svartvatten leds till tanken blir flödesmängden av obehandlat vatten (ptot = 1) enligt
Ekvation 13

𝑄tot, svart = 1 ⋅ 64 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔 = 64 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔 (32)

vilket enligt Ekvation 14 ger en reduceringsgrad på

𝑎tot, svart =
15 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔
64 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔

≈ 0, 234. (33)

Om urinseparerande toaletter används uppskattas purin = 0,1 (avsnitt 4.3.1.2). Ekvation 13 ger då
flödet av svartvatten som

𝑄urin, svart = 0, 1 ⋅ 64 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔 = 6, 4 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔 (34)

vilket enligt Ekvation 14 ger en reduceringsgrad på

𝑎urin, svart =
15 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔
6, 4 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔

≈ 2, 344. (35)

Eftersom aurin, svart > 1 sätts aurin, svart = 1. Med k = 0,53 beräknas den faktiska reduceringsgraden
enligt Ekvation 15 till

𝑎urin, svart, komp = 0, 53 ⋅ 1 = 0, 53. (36)

Om vakuumtoaletter används uppskattas pvakuum = 0,17 (avsnitt 4.3.1.3). Ekvation 13 ger då flödet
av svartvatten som

𝑄vakuum, svart = 0, 17 ⋅ 64 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔 = 10, 88 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔 (37)
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vilket enligt Ekvation 14 ger en reduceringsgrad på

𝑎vakuum, svart =
15 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔

10, 88 𝑚3∕𝑑𝑎𝑔
≈ 1, 379. (38)

Eftersom avakuum, svart > 1 sätts avakuum, svart = 1 och reduceringsgraden till 100 %.
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A.3 Osäkerhetsanalys
Hur mycket yta för en eventuell om- eller nybyggnation som fanns tillgänglig var en avgörande
faktor vid valet av en lämplig teknik, liksom önskad reduceringsgrad. Antaganden gjorda i denna
studie kunde justeras beroende på vilka förutsättningar som fanns och vilka faktorer som togs hänsyn
till och ansågs relevanta. Eftersom resultatet byggde på antaganden och approximationer fanns det
osäkerheter som behövdes ha i åtanke. Vattenflöden, antal anställda, antal bäddar och andra faktorer
kan variera beroende på storleken och placeringen av ett sjukhus.
I Ekvation 1-5 approximerades ett flöde med avseende på antal anställda samt vårdplatser i jäm-
förelse med andra sjukhus. Detta kan modifieras genom att ta hänsyn till antal besökare och den
varierande vattenförbrukningen hos olika grupper, eller ersättas med korrekta siffror erhållna från
sjukhusets dokumentation. Det medelvärde som togs fram på flödet kan vara högre eller lägre. Det
kunde konstateras att ett mindre flöde hade påverkat resultaten genom att fler renings- eller behand-
lingstekniker skulle kunna bli lämpliga för etablering. Ett större flöde skulle kunna exkludera vissa
alternativ helt, såsom uppsamlingstank, eller kräva ytterligare modifiering av dem.
Vid beräkning av den efterfrågade arean för anläggning av ett fullskaligt reningsverk, se Ekvation
6, användes arean från ett annat sjukhus som hade ett reningsverk installerad på sjukhusområdet.
Arean kan variera beroende på både högre och lägre belastning av flödet, typ av teknik som används
och den yta som finns tillgänglig för en sådan etablering. Om det finns mycket yta som kan användas
vid ombyggnation eller anläggning av ett nytt område kan det vara lämpligt att etablera ett fullskaligt
reningsverk. Om sjukhuset av intresse inte befinner sig på en vattentäkt skulle en större tänkbara
yta kunna utnyttjas och annorlunda avgränsningar sättas. Vid sådana förutsättningar kan istället
kostnaden vara den faktor som gör att ett reningsverk inte etableras.
Ekvation 7 beskriver den tänkbara arean för anläggning av en uppsamlingstank som beror på voly-
men på sugbilens tank. Denna uppskattades och kan ändras beroende på storleken på uppsamlings-
tanken och sugbilen samt tiden mellan tömningar. Arean som antogs behövas var en fördubbling av
den plats en uppsamlingstank tog upp för att ta hänsyn till det underhåll som krävdes. Ytan kunde
både förstoras eller förminskas beroende på behovet, vilket i sin tur kan ge ett annat resultat.
Reduceringsgraden för en liten reningsanläggning uppskattades i Ekvation 8-9. Reningsgraden i
förhållande till ett fullskaligt reningsverk hade kunnat antas vara högre. Det hade möjliggjort att
en liten reningsanläggning med obehandlat vatten hade varit en lämplig reningsmetod. När det gäl-
ler urinseparerande toaletter har det antagits att 75 % av urinen hamnar i urindelen och kommer
transporteras till reningsanläggningen via avloppet (eller en uppsamlingstank). I verkligheten kan
denna andel vara högre eller lägre. Eftersom tekniken skulle installeras på en institution som an-
svarade för vård och skötsel samt sjuka patienter kunde det inte säkerhetsställas att allt urin hamnar
i urindelen eller ens i toaletterna. Utöver det hade urinseparerande toaletter inte kunnat bedömas
lämpliga med de krav som ställts eftersom endast 70 % av läkemedelsrester utsöndras i urin. Denna
siffra varierar dock mellan olika läkemedelsgrupper med olika egenskaper, så i vissa fall skulle 75
% reduceringsgrad kunna uppnås. I beräkningar bidrar den mänskliga faktorn till en osäkerhet som
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måste tas i beaktande. De teoretiska siffrorna i resultatet kan vara orimliga och lösningar kan visa
sig vara olämpliga i praktiken.
Om urinseparerande toaletter väljs bort hade både urin och fekalier kunnat behandlas, vilket skulle
kunna leda till en större reningseffektivitet. Det hade exkluderat osäkerheten både kring hur mycket
läkemedelsrester som hamnar i urin eller fekalier och om de sorterades rätt i toaletten.
Ekvation 10-15 behandlade uträkningar av tänkbara reduceringsgrader och flöden för enskilda av-
lopp med uppsamling i tank. En viktig faktor var hur ofta tanken tömdes. En gång per dag antogs,
men redan varannan dag var inte tillräckligt för att hantera svartvattnet från vakuumtoaletter. En
reduceringsgrad på 100 % kunde då inte uppnås. Var tredje dag var otillräckligt för urinseparerande
toaletter. Om tanken tömdes oftare ökade reduceringsgraden för obehandlat vatten. Detta behöv-
de beaktas om en uppsamlingstank skulle installeras. Dessutom kunde läkemedelsutsläppen i olika
delar av sjukhuset skilja sig åt markant. Resultaten för specialtoaletterna kunde också variera om
de nuvarande toaletterna på Gävle sjukhus var mer snålspolande än de antogs. Det skulle i så fall
innebära att flödesminskningen från obehandlat vatten, och därmed reduceringsgraden, blir mindre.
I verkligheten bör utsläppen också variera mellan olika avdelningar på sjukhuset, så det är eventuellt
inte nödvändigt att byta ut alla toaletter till specialtoaletter för att uppnå tillräcklig reduceringsgrad.
För övrigt kan gränsen för accepterade reduceringsgrader ändras eftersom varje land, verksamhet
och mottagare av avloppsvatten kan ha olika krav på hur mycket läkemedelsutsläppen skulle mins-
kas. Om reduceringsgränser och flöden hade ändrats i denna studie hade det kunnat resultera i att
flera renings- eller behandlingtekniker kunde betraktas som lämpliga för etablering.
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Sammanfattning 

Läkemedel är nödvändigt i det moderna samhället och dess användning ökar. Ett problem är 

dock att läkemedelsrester i avloppsvatten kan hamna i sjöar- och vattendrag och utgöra en 

fara för bland annat vattenlevande organismer. Gävle sjukhus utgör möjligen en betydande 

punktkälla för utsläpp av läkemedelsrester inom Region Gävleborg. Detta projekt syftar till att 

undersöka om så är fallet och vilken eller vilka typer av läkemedelsrester som kan orsaka 

mest skada för vattenlevande organismer. Effektiva, tekniska och, för Gävle sjukhus, lämpliga 

lösningar ska identifieras för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. 

 

För att besvara frågeställningarna behövs mätdata insamlas, antingen från Gävle sjukhus 

direkt eller av befintliga mätdata från andra sjukhus. Det rör sig bland annat om mätningar för 

hur mycket läkemedelsrester som släpps ut från sjukhusets avlopp men också samla in 

information om vilka typer av läkemedel som används där. Utöver det behövs information om 

hur avloppssystemet för Gävle sjukhus ser ut och vilka befintliga tekniker som i nuläget finns, 

både i Sverige och i övriga europeiska länder.  

 

Projektet påbörjas 29 mars 2022 och avslutas 30 maj 2022. Projektplanen ger en överblick 

över projektets bakgrund, syfte, mål och frågeställning, tidsplan, milstolpar, omfattning och 

avgränsning, projektmedlemmarnas olika ansvarsområden samt rutiner för ändringshantering. 
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_______________________________________________________________ 

 

Projektplan 

Grupp 96  

Rening av läkemedelsrester i avlopp från sjukhus 

________________________________________________________________ 

 

Beställare 

Susanna Andersson, miljöchef, Region Gävleborg 

Caroline Norén, miljöstrateg, Region Gävleborg 

 

Bakgrund 

Projektet kom till för att det är ett problem att en del läkemedelsrester inte kan behandlas eller 

brytas ned i avloppsreningsverk (Svenskt Vatten 2020). Tidigare har olika tekniker för rening 

i avloppsreningsverk i Gävle prövats, dock resulterade det i att nya molekyler bildades och att 

vissa ämnen ökade i mängd efter rening enligt Susanna Andersson Region Gävleborg. Av den 

anledningen i kombination med att uppnå vattendirektivet inom EU (Svenskt Vatten 2021) 

samt ett antal miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket u.å.) uppkom behovet av detta projekt. Det 

är inte möjligt att utesluta läkemedlet helt eftersom det är nödvändigt för människors hälsa för 

att bota sjukdomar och det är patientens bästa som prioriteras. Problematiken är att 

läkemedelsrester kan hamna i vattenmiljön från avloppen och därefter påverka vattenlevande 

organismer (Svenskt Vatten 2020). Denna negativa effekt kan motverkas genom att hitta den 

mest effektiva samt lämpliga reningstekniken och implementera den på sjukhus som släpper 

ut en viss typ av läkemedel och är punktkällor.  
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Syfte och mål (preliminär) 

Syftet med projektet är att Region Gävleborg ska kunna etablera den mest effektiva tekniken 

för att minska mängden farliga läkemedelsrester som släpps ut från Gävle 

sjukhusavloppssystem. 

Målen med projektet är att identifiera vilka läkemedel som är problematiska i vattenmiljö 

samt vilken reningsteknik som är mest effektiv för att minska läkemedelsrester i 

avloppsvatten.  

 

Frågeställning (preliminär) 

• Är Gävle sjukhus en punktkälla för utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön via 

dess avloppssystem? 

 

• Vilka läkemedelsrester som släpps ut via Gävle sjukhusavloppssystem är mest 

skadliga för vattenlevande organismer? 

 

• Vilken eller vilka reningstekniker för läkemedelsrester skulle vara mest effektiva och 

lämpliga för Gävle sjukhus? 

 

Metod 

En förstudie genomförs för att samla in nödvändig information. Den består av en generell 

litteraturstudie och en undersökning av specifika förhållanden på Gävle sjukhus. 

 

Litteraturstudien besvarar frågorna 

• Vilka läkemedelsrester är mest skadliga för vattenlevande organismer? Vilka särskilda 

egenskaper har dessa läkemedelsrester? 

• Vilka läkemedelsrester kan i dagsläget inte renas från avloppsvatten på 

avloppsreningsverk? 

• Vilka reningstekniker för läkemedelsrester finns och vilka har använts på andra 

sjukhus i Sverige och i Europa? Vilka är för- och nackdelarna med respektive 

reningsteknik och hur fungerar den? 

 

Undersökningen om Gävle sjukhus ska besvara frågorna 

• Vilka skadliga läkemedelsrester släpps ut i avloppsvattnet från Gävle sjukhus? 

• Hur fungerar Gävle sjukhusavloppssystem? 
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Projektets metod består av två delar. För det första jämförs de tillgängliga reningsteknikerna 

med varandra, med tanke på de specifika förhållandena på Gävle sjukhus, för att bestämma 

den eller de mest effektiva och lämpliga teknikerna. Detta kan innefatta en litteraturstudie. 

 

För det andra tas mätdata fram över halter av läkemedelsrester i avloppsvattnet från sjukhus, 

liksom gränsvärden för aktuella läkemedelsrester. Två scenarier finns som beror på 

omfattningen av den mätdata som Region Gävleborg ska tillhandahålla: 

1) Region Gävleborg utför mätningar av halter på en eller flera typer av läkemedelsrester i 

avloppsvattnet från Gävle sjukhus. Dessa mätvärden analyseras och presenteras i tabeller 

och/eller stapeldiagram tillsammans med aktuella gränsvärden. Data kompletteras vid behov 

av mätdata från andra sjukhus i Sverige. 

2) Mätdata på halter av flera typer av läkemedelsrester i avloppsvattnet från andra sjukhus i 

Sverige insamlas, analyseras och presenteras i tabeller och/eller stapeldiagram tillsammans 

med aktuella gränsvärden. 

Därefter kan det avgöras om de bestämda halterna är skadliga för vattenlevande organismer. 

 

Omfattning och avgränsning 

Omfattningen av projektet är att ta reda på vilka läkemedel som är miljöfarliga och aktuella 

för Gävle sjukhus, samt hur situationen för Gävle sjukhus ser ut i dagsläget. En lista med 

vilka läkemedel som finns på sjukhuset ska också skrivas ut. Därefter ska data insamlas av 

halter för miljöfarliga läkemedel både från Gävle sjukhus, och från andra sjukhus i Sverige. 

Den informationen kommer samlas in från Region Gävleborg samt från litteratur. Data 

kommer att analyseras, föras in i tabeller och grafer samt därefter tolkas genom jämförelse 

med gränsvärden för att dra slutsatser.  

 

En avgränsning som görs är att projektet endast kommer fokusera på akutsjukhuset i Gävle 

och resterande sjukhus i regionen bortses från. Utöver detta kommer även de läkemedel som 

studeras utgå ifrån vilka som används frekvent på sjukhuset och vilka av dem som är farliga 

för vattenorganismer. Fokuset kommer ligga på antingen grupper av läkemedel eller ett mer 

specifikt läkemedel. Teknik som ska användas för rening av läkemedelsrester ska fokusera på 

rening vid Gävle sjukhus som punktkälla och inte vid det avloppsreningsverk som vattnet 

transporteras till.  
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Kravspecifikationer 

Produktkrav: 

• Tagit fram den mest effektiva tekniska lösningen. 

• Om Gävle sjukhus är en punktkälla.  

• Läkemedelsrester som är mest skadliga för vattenlevande organismer.  

 

Projektkrav:  

• Hittat de läkemedel som är mest miljöfarliga.  

• Vilken del av Gävle sjukhus släpper ut mest läkemedelsrester, infektionskliniken eller 

resterande del av sjukhuset?  

 

Organisation och bemanning 

Organisation för förstudien: 

Namn Roll Ansvarsområde 

Susanna Andersson 
Beställare 

Miljöchef 
Kontaktperson på Region Gävleborg 

Caroline Norén 
Beställare, 

miljöstrateg 
Kontaktperson på Region Gävleborg 

Stephan Köhler Handledare Handledning, rådgivning 

Gabriella Dürebrandt 
Kommunikatör, 

projektledare 

Kontakt med beställare och handledare, 

översikt över projektarbetet 

Anna Helsing Informationssökare Tidsplanering, läkemedel 

Julia Hietala Informationssökare Läkemedel, Sekreterare 

Emilia Pazur Informationssökare Reningstekniker, Logg-ansvarig 

Lukas Pulkkanen Informationssökare Reningstekniker, Layout-ansvarig  

Gruscha Thomas Informationssökare Hantera information från Region Gävleborg 
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Tidsplan 

Projektet inleds med att planera det arbete som behöver göras och strukturera upp det i en 

projektplan. Detta genomförs under projektets första vecka, mellan den 30 mars och 1 april. 

Sedan kommer förstudien att påbörjas under vecka 14, där materialet som behöver studeras 

delas upp under veckan. Förstudien kommer pågå från 4 april till och med den 20 april, då 

förstudien ska lämnas in. Den 21 april har vi ett inbokat studiebesök på Gävles sjukhus 

tillsammans med beställaren Susanna Andersson. Nästa milstolpe i projektet är 

mittredovisningen som genomförs den 25 april. Efter mittredovisningen kommer mätdata att 

analyseras och de olika reningsteknikerna börjar jämföras med varandra, för att sedan 

sammanställa data och rapporten inför det första utkastet 13 maj. Efter inlämningen kommer 

rapporten att korrigeras samtidigt som en opponering genomförs tills den 20 maj då 

slutrapporten ska lämnas in. Vecka 21 kommer ägnas åt att förbereda presentationen som ska 

hållas den 30 maj.  

 

 

Figur 1: Tidsplanen för projektet 
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Milstolpar & aktiviteter 

• Projektplanpresentation, 4/4 

• Förstudie, 5/4 - 20/4 

• Studiebesök, 21/4 

• Mittredovisning, 25/4 

• Första utkast, 13/5 

• Slutrapport deadline, 20/5 

• Presentation, 30/5 

 

Rutin för ändringshantering 

Vid ändringar i projektet kommer ett projektmöte hållas för att diskutera vilka följder det kan 

få och ändringar kommer dokumenteras, i detalj kommer processen se ut enligt följande: 

 

1. En gruppmedlem föreslår ändringar till gruppen 

2. Ett projektmöte hålls gällande ändringen 

3. Beslut diskuteras och dokumenteras  

4. Beroende på ändringens omfattningar kan det vara aktuellt att kontakta handledaren 

samt beställare.  
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Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektplan

Dokumentkod
W-22-96/ A-02

Datum
2022-04-08

Ersätter
W-22-96/ A-01

Författare
Gabriella Dürebrandt, Gruscha Thomas, Lukas Pulkkanen,
Anna Helsing, Julia Hietala

Handledare
Stephan Köhler

Rapportnamn
Rening av läkemedelsrester i avlopp från Gävle sjukhus

Sammanfattning

Läkemedel är nödvändigt i det moderna samhället men läkemedelsrester i avloppsvatten kan

hamna i sjöar- och vattendrag och utgöra en fara för bland annat vattenlevande organismer.

Gävle sjukhus utgör möjligen en punktkälla för utsläpp av läkemedelsrester inom Region

Gävleborg. Detta projekt syftar dels till att undersöka vilken eller vilka typer av

läkemedelsrester som kan orsaka mest skada för vattenlevande organismer. Effektiva,

tekniska och, för Gävle sjukhus, lämpliga lösningar ska även identifieras för att rena

avloppsvattnet från läkemedelsrester.

För att besvara frågeställningarna behövs befintliga mätdata insamlas från andra sjukhus för

att en uppskattning av Gävle sjukhus ska kunna göras. Det rör sig bland annat om mätningar

för hur mycket läkemedelsrester som släpps ut från sjukhusavlopp men information om vilka

typer av läkemedel som används behövs också. Utöver det behövs information om hur

avloppssystemet för Gävle sjukhus ser ut och vilka befintliga tekniker som i nuläget finns,

både i Sverige och i övriga europeiska länder.

Projektet påbörjas 29 mars 2022 och avslutas 30 maj 2022. Projektplanen ger en överblick

över projektets bakgrund, syfte, mål och frågeställning, tidsplan, milstolpar, omfattning och

avgränsning, projektmedlemmarnas olika ansvarsområden samt rutiner för ändringshantering.



_______________________________________________________________

Projektplan

Grupp 96

Rening av läkemedelsrester i avlopp från Gävle sjukhus

________________________________________________________________

Beställare

Susanna Andersson, miljöchef, Region Gävleborg

Caroline Norén, miljöstrateg, Region Gävleborg

Bakgrund

Projektet kom till för att det är ett problem att en del läkemedelsrester inte kan behandlas eller

brytas ned i avloppsreningsverk (Svenskt Vatten 2020). Tidigare har olika tekniker för rening

i avloppsreningsverk i Gävle prövats, dock resulterade det i att nya molekyler bildades och att

vissa ämnen ökade i mängd efter rening enligt Susanna Andersson Region Gävleborg. Av den

anledningen i kombination med att uppnå vattendirektivet inom EU (Svenskt Vatten 2021)

samt ett antal miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket u.å.) uppkom behovet av detta projekt. Det

är inte möjligt att utesluta läkemedel helt då det är nödvändigt för människors hälsa.

Läkemedel behövs för att bota sjukdomar och det är patientens bästa som prioriteras.



Problematiken är att läkemedelsrester kan hamna i vattenmiljön från avloppen och därefter

påverka vattenlevande organismer (Svenskt Vatten 2020). Denna negativa effekt kan

motverkas genom att hitta den mest effektiva samt lämpliga reningstekniken och

implementera den i avloppssystemet på sjukhus som släpper ut en viss typ av läkemedel och

är punktkällor.

Syfte och mål (preliminär)

Syftet med projektet är att Region Gävleborg ska kunna etablera den mest effektiva tekniken

för att minska mängden farliga läkemedelsrester som sannolikt släpps ut från Gävle sjukhus

avloppssystem.

Målen med projektet är att identifiera vilka läkemedel som är problematiska i vattenmiljö

samt vilka reningstekniker som kan vara effektiva för Gävle sjukhus för  att minska

läkemedelsrester i avloppsvatten.

Frågeställning (preliminär)

● Vilka läkemedelsrester som sannolikt släpps ut via Gävle sjukhus avloppssystem är

mest skadliga för vattenlevande organismer?

● Vilken eller vilka reningstekniker för läkemedelsrester i avloppsvattnet skulle vara

effektiva och lämpliga för Gävle sjukhus?

Metod

En förstudie genomförs för att samla in nödvändig information. Den består av en

litteraturstudie som besvarar frågorna

● Vilka läkemedelsrester är mest skadliga för vattenlevande organismer? Vilka särskilda

egenskaper har dessa läkemedelsrester?



● Vilka läkemedelsrester kan i dagsläget inte renas från avloppsvatten på

avloppsreningsverk?

● Vilka reningstekniker för läkemedelsrester finns och vilka har använts på andra

sjukhus i Sverige och i Europa? Vilka är för- och nackdelarna med respektive

reningsteknik och hur fungerar dem?

Projektets metod är en litteraturstudie. För det första undersöks de specifika förhållandena på

Gävle sjukhus, för att kunna bestämma den eller de mest effektiva och lämpliga teknikerna i

detta fall.

Undersökningen om Gävle sjukhus besvarar frågorna

● Vilka skadliga läkemedelsrester släpps ut i avloppsvattnet från Gävle sjukhus?

● Hur stor är vattenförbrukningen på Gävle sjukhus?

● Hur fungerar Gävle sjukhus avloppssystem?

För det andra tas mätdata fram över halter av läkemedelsrester i avloppsvattnet från främst

andra regioner i Sverige men också andra aktuella reningsverk från Skandinavien, liksom

gränsvärden för aktuella läkemedelsrester. Mätdata som insamlas analyseras och presenteras

sedan i tabeller och/eller stapeldiagram tillsammans med aktuella gränsvärden. Därefter kan

det avgöras om identifierade halter är skadliga för vattenlevande organismer.

Sedan jämförs de tillgängliga reningsteknikerna med varandra, med tanke på förhållandena

på Gävle sjukhus.

Omfattning och avgränsning

Omfattningen av projektet är att ta reda på vilka läkemedel som är miljöfarliga och aktuella

för Gävle sjukhus, samt hur situationen för Gävle sjukhus ser ut i dagsläget. En lista med

vilka läkemedel som finns på sjukhuset skrivs även ut. Därefter insamlas data över halter för

miljöfarliga läkemedel från andra sjukhus.

En avgränsning som görs är att projektet endast kommer fokusera på akutsjukhuset i Gävle

och resterande sjukhus i regionen bortses från. Utöver det studeras även de läkemedel som

används frekvent på sjukhuset och vilka av dem som är farliga för vattenorganismer. Teknik

som ska användas för rening av läkemedelsrester ska fokusera på rening vid Gävle sjukhus

som punktkälla och inte vid det avloppsreningsverk som vattnet transporteras till.



Kravspecifikationer

Produktkrav:

● Tagit fram den mest effektiva tekniska lösningen.

● Läkemedelsrester som är mest skadliga för vattenlevande organismer.

Projektkrav:

● Hittat de läkemedel som är mest miljöfarliga.

● Approximation om Gävle sjukhus släpper ut läkemedelsrester från avloppet.



Organisation och bemanning

Organisation för förstudien:

Namn Roll Ansvarsområde

Susanna Andersson Beställare

Miljöchef

Kontaktperson på Region Gävleborg

Caroline Norén Beställare,
miljöstrateg

Kontaktperson på Region Gävleborg

Stephan Köhler Handledare Handledning, rådgivning

Gabriella Dürebrandt Kommunikatör,
projektledare

Kontakt med beställare och handledare,
översikt över projektarbetet,
Logg-ansvarig

Anna Helsing Informationssökare Tidsplanering, läkemedel

Julia Hietala Informationssökare Läkemedel, Sekreterare

Emilia Pazur Informationssökare Reningstekniker,

Lukas Pulkkanen Informationssökare Reningstekniker, Layout-ansvarig

Gruscha Thomas Informationssökare Hantera information från Region
Gävleborg, Informationsansvarig



Tidsplan

Projektet inleds med att planera det arbete som behöver göras och strukturera upp det i en

projektplan. Detta genomförs under projektets första vecka, mellan den 30 mars och 1 april.

Sedan kommer förstudien att påbörjas under vecka 14, där materialet som behöver studeras

delas upp under veckan. Förstudien kommer pågå från 4 april till och med den 20 april, då

förstudien ska lämnas in. Den 21 april har vi ett inbokat studiebesök på regionen tillsammans

med beställaren Susanna Andersson. Nästa milstolpe i projektet är mittredovisningen som

genomförs den 25 april. Efter mittredovisningen kommer mätdata att analyseras och de olika

reningsteknikerna börjar jämföras med varandra, för att sedan sammanställa data och

rapporten inför det första utkastet 13 maj. Efter inlämningen kommer rapporten att korrigeras

samtidigt som en opponering genomförs tills den 20 maj då slutrapporten ska lämnas in.

Vecka 21 kommer ägnas åt att förbereda presentationen som ska hållas den 30 maj.

Figur 1: Tidsplanen för projektet



Milstolpar & aktiviteter

● Projektplanpresentation, 4/4

● Förstudie, 5/4 - 20/4

● Studiebesök, 21/4

● Mittredovisning, 25/4

● Första utkast, 13/5

● Slutrapport deadline, 20/5

● Presentation, 30/5

Rutin för ändringshantering

Vid ändringar i projektet kommer ett projektmöte hållas för att diskutera vilka följder det kan

få och ändringar kommer dokumenteras, i detalj kommer processen se ut enligt följande:

1. En gruppmedlem föreslår ändringar till gruppen

2. Ett projektmöte hålls gällande ändringen

3. Beslut diskuteras och dokumenteras

4. Beroende på ändringens omfattningar kan det vara aktuellt att kontakta handledaren

samt beställare.



Referenser

Naturvårdsverket (u.å.). Läkemedelsrening vid avloppsreningsverk. Läkemedelsrening vid

avloppsreningsverk (naturvardsverket.se) [2022- 04-04]

Svenskt Vatten (2020). Läkemedel i miljön. Läkemedel i miljön - Svenskt Vatten

[2022-04-04]

Svenskt Vatten (2021). Läkemedelsrester och andra föroreningar – Minskade utsläpp via

avloppsreningsverk. Läkemedelsrester och andra föroreningar - minskade utsläpp via

avloppsreningsverk - Svenskt Vatten [2022-04-04]

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lakemedelsrening-vid-avloppsreningsverk/
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lakemedelsrening-vid-avloppsreningsverk/
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Självständigt arbete i miljö- och

vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Projektplan

Dokumentkod

W-22-96/ A-03

Datum

2022-04-22

Ersätter

W-22-96/ A-02

Författare

Gabriella Dürebrandt, Gruscha Thomas, Lukas Pulkkanen,

Anna Helsing, Julia Hietala

Handledare

Stephan Köhler

Rapportnamn

Rening av läkemedelsrester i avlopp från Gävle sjukhus

Sammanfattning

Läkemedel är nödvändigt i det moderna samhället men läkemedelsrester i avloppsvatten kan

hamna i sjöar- och vattendrag och utgöra en fara för bland annat vattenlevande organismer.

Gävle sjukhus utgör möjligen en punktkälla för utsläpp av läkemedelsrester inom Region

Gävleborg. Detta projekt syftar dels till att undersöka vilken eller vilka typer av

läkemedelsrester som kan ha en negativ påverkan på vattenlevande organismer. Möjliga

renings- eller behandlingstekniker och, för Gävle sjukhus, lämpliga lösningar ska även

identifieras för att reducera läkemedelsrester i avloppsvattnet.

För att besvara frågeställningarna behövs befintliga mätdata insamlas från andra sjukhus för

att en uppskattning av Gävle sjukhus ska kunna göras. Det rör sig bland annat om mätningar

för hur mycket läkemedelsrester som släpps ut från sjukhusavlopp och information om vilka

läkemedel som används behövs. Utöver det behövs information om vilka befintliga tekniker

som i nuläget finns, både i Sverige och i övriga europeiska länder.

Projektet påbörjas 29 mars 2022 och avslutas 30 maj 2022. Projektplanen ger en överblick

över projektets bakgrund, syfte, mål och frågeställning, tidsplan, milstolpar, omfattning och

avgränsning, projektmedlemmarnas olika ansvarsområden samt rutiner för ändringshantering.
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_______________________________________________________________

Projektplan

Grupp 96

Rening av läkemedelsrester i avlopp från Gävle sjukhus

________________________________________________________________

Beställare

Susanna Andersson, miljöchef, Region Gävleborg

Caroline Norén, miljöstrateg, Region Gävleborg

Bakgrund

Projektet kom till för att det är ett problem att en del läkemedelsrester inte kan behandlas eller

brytas ned i avloppsreningsverk (Svenskt Vatten 2020). Tidigare har olika tekniker för rening

i avloppsreningsverk i Gävle prövats, dock resulterade det i att nya molekyler bildades och att

vissa ämnen ökade i mängd efter rening enligt Susanna Andersson Region Gävleborg. Av den

anledningen i kombination med att uppnå vattendirektivet inom EU (Svenskt Vatten 2021)

samt ett antal miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket u.å.) uppkom behovet av detta projekt. Det

är inte möjligt att utesluta läkemedel helt då det är nödvändigt för människors hälsa.

Läkemedel behövs för att bota sjukdomar och det är patientens bästa som prioriteras.

Problematiken är att läkemedelsrester kan hamna i vattenmiljön från avloppen och därefter
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påverka vattenlevande organismer (Svenskt Vatten 2020). Denna negativa effekt kan

motverkas genom att hitta den mest effektiva samt lämpliga reningstekniken och

implementera den i avloppssystemet på sjukhus som släpper ut en viss typ av läkemedel och

är punktkällor.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förse Region Gävleborg med underlag för möjlig teknik för att

reducera utsläpp via Gävle sjukhus avloppssystem av läkemedelsrester som kan vara skadliga

för vattenlevande organismer.

Målen med projektet är att identifiera vilka läkemedel som kan vara problematiska i den

akvatiska miljön samt vilka renings- och behandlingstekniker som kan vara lämpliga för

Gävle sjukhus för att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten.

Frågeställning

● Utgör läkemedelsrester som släpps ut via Gävle sjukhus avloppssystem en negativ

påverkan på vattenlevande organismer?

● Finns det lämpliga renings- eller behandlingstekniker för att reducera utsläpp av

läkemedelsrester via avloppsvattnet från Gävle sjukhus till den akvatiska miljön?

Metod

För att avgöra vilka renings- eller behandlingstekniker som skulle kunna vara lämpliga för

Gävle sjukhus kommer olika tekniker att jämföras med avseende på olika faktorer. Renings-

eller behandlingsteknikerna kommer att viktas mot varandra med avseende på negativ

påverkan på vattenlevande organismer, samhällsnytta samt med hänsyn till kostnadsrimlighet.

Dessutom kommer möjligheten för implementering av teknikerna att undersökas. De

alternativ för renings- eller behandlingstekniker som kommer undersökas presenteras i Tabell

1.
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Tabell 1: Alternativ för rening eller behandling av läkemedelsutsläpp vid sjukhuset.

Alternativ Detaljer

Liten reningsanläggning Obehandlat eller urinsepararat, rening med

ozonering, aktivt kol, membranrening

Fullskaligt reningsverk Standardiserad rening samt ozonering,

aktivt kol, membranrening

Enskilt avlopp med uppsamlingstank Obehandlat eller med specialtoaletter,

bortförsel för förbränning eller rening på

annan plats

Behandling i toaletter Enzymblock

Påverkan på vattenlevande organismer från läkemedelsrester kommer jämföras med avseende

på reduktionen av läkemedelsutsläppen som utgör fara för den akvatiska miljön. När det

gäller reningsteknikerna kommer trender i avskiljningsgrad hos vardera reningsteknik att

analyseras för de undersökta läkemedlen, så långt det är möjligt. Alla aktuella tekniker

kommer utredas för att avgöra om det finns någon som är lämplig för Gävle sjukhus utifrån

ett antal faktorer till exempel storlek på sjukhuset, den yta som är tillgänglig för att etablera

en eventuell teknik på området, hur hållbar den är i längden, hur mycket underhåll som krävs,

hur stora flöden som tekniken har kapacitet för och eventuellt kostnaden. Det är även relevant

att ta hänsyn till att Gävle sjukhus befinner sig på en vattentäkt och därför är det viktigt att

välja en teknik som inte påverkar vattentäktens funktion.

Det finns inte lämpliga eller aktuella mätningar från Gävle sjukhus; därför kommer rapporten

vara beroende av mätdata från andra sjukhus i Europa och approximationer göras baserat på

det. Den information som finns från Gävle sjukhus är årsredovisningar om antal besök i

vården, antal vårdtillfällen och vårdplatser. Från Akademiska sjukhuset kommer mätdata över

läkemedelshalter i avloppsvatten användas medan det från Herlevs sjukhus i Köpenhamn

kommer att användas mätdata för flödesmängd. Med denna information kommer en

approximation av flödet i avloppssystemet från sjukhuset beräknas samt hur stor en eventuell

uppsamlingstank behöver vara där avloppsvatten skulle kunna att förvaras.
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En förstudie genomförs för att samla in nödvändig information. Den består av en

litteraturstudie som besvarar frågorna

● Vilka läkemedelsrester är mest skadliga för vattenlevande organismer? Vilka särskilda

egenskaper har dessa läkemedelsrester?

● Vilka läkemedelsrester kan i dagsläget inte renas från avloppsvatten på

avloppsreningsverk?

● Vilka reningstekniker för läkemedelsrester finns och vilka har använts på andra

sjukhus i Sverige och i Europa? Vilka är för- och nackdelarna med respektive

reningsteknik och hur fungerar dem?

Omfattning och avgränsning

Projektet avgränsas till icke-antibiotiska läkemedel och exkluderar antibiotiska läkemedel.

Beteendeförändringar som förebyggande arbete mot läkemedelsutsläpp diskuteras inte. Inte

heller rening vid avloppsreningsverket i Gävle, utan endast rening eller behandling vid

sjukhuset som punktkälla. Endast existerande tekniker kan anses lämpliga, inte sådana som är

under utveckling.

Omfattningen av läkemedel som släpps ut vid Gävle sjukhus, där  några kan ha en negativ

påverkan på vattenlevande organismer, är stor och därför har enskilda läkemedel valts ut. De

har valts ut utifrån bland annat toxicitet, bioackumulation och persistenta de är i miljön.
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Organisation och bemanning

Tabell 2: Involverade individer och dess roller och ansvarsområden.

Namn Roll Ansvarsområde

Susanna Andersson Beställare
Miljöchef

Kontaktperson på Region Gävleborg

Caroline Norén Beställare,
miljöstrateg

Kontaktperson på Region Gävleborg

Stephan Köhler Handledare Handledning, rådgivning

Gabriella Dürebrandt Kommunikatör,
projektledare,
Logg-ansvarig

Kontakt med beställare och handledare,
översikt över projektarbetet, Presentatör
av mittredovisning

Anna Helsing Informationssökare Tidsplanering, läkemedel, Metod-skrivre

Julia Hietala Informationssökare Läkemedel, Sekreterare, Metod-skrivare

Emilia Pazur Informationssökare Reningstekniker, Presentatör av
mittredovisning

Lukas Pulkkanen Informationssökare Reningstekniker, Layout-ansvarig,
Metod-skrivare

Gruscha Thomas Informationssökare Fysikalisk rening,  Metod-skrivare
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Tidsplan

Projektet inleds med att planera det arbete som behöver göras och strukturera upp det i en

projektplan. Detta genomförs under projektets första vecka, mellan den 30 mars och 1 april

(se Figur 1). Sedan kommer förstudien att påbörjas under vecka 14, där materialet som

behöver studeras delas upp under veckan. Förstudien kommer pågå från 4 april till och med

den 20 april, då förstudien ska lämnas in. Den 21 april har vi ett inbokat studiebesök på

regionen tillsammans med beställaren Susanna Andersson. Nästa milstolpe i projektet är

mittredovisningen som genomförs den 25 april, då metoden ska vara färdig. Efter

mittredovisningen kommer de olika renings- och behandlingsteknikerna börjar utredas, för att

sedan sammanställa data och rapporten inför det första utkastet 13 maj. Efter inlämningen

kommer rapporten att korrigeras samtidigt som en opponering genomförs tills den 20 maj då

slutrapporten ska lämnas in. Vecka 21 kommer ägnas åt att förbereda presentationen som ska

hållas den 30 maj.

Figur 1: Tidsplanen för projektet
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Milstolpar & aktiviteter

● Projektplanpresentation, 4/4

● Förstudie, 5/4 - 20/4

● Studiebesök, 21/4

● Mittredovisning, 25/4

● Första utkast, 13/5

● Slutrapport deadline, 20/5

● Presentation, 30/5

Rutin för ändringshantering

Vid ändringar i projektet kommer ett projektmöte hållas för att diskutera vilka följder det kan

få och ändringar kommer dokumenteras, i detalj kommer processen se ut enligt följande:

1. En gruppmedlem föreslår ändringar till gruppen

2. Ett projektmöte hålls gällande ändringen

3. Beslut diskuteras och dokumenteras

4. Beroende på ändringens omfattningar kan det vara aktuellt att kontakta handledaren

samt beställare.
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Respons på opponering från projektgrupp 92

Sammanfattning

Kommentarer från opponeringsgrupp 92 har svarats på och eventuella åtgärder har redovisats.

Kommentarer om småfel eller oklarheter som beror på grammatik och syntax har inte

redogjorts för enskilt, utan har korrigerats eller inte utifrån hur rimliga de ansetts vara.



Alla kommentarer på stavfel, ordval och meningsbyggnad som vi har ansett vara rimliga har

justerats. Övriga har ignorerats då det ansetts vara orimliga eller bero på missförstånd.

Fråga: Varför har olämpliga tekniker och lösningarna undersökts och beskrivits i bakgrund?

(generellt)

Svar: Eftersom det är en del av metoden att avgöra om de är lämpliga eller inte. Det visste vi

inte från början utan det var studiens mål.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Ord i ordlistan som förklaras i texten behöver inte stå med i ordlistan. (ordlista)

Svar: Jo, för man kommer inte alltid ihåg ordens definition när de dyker upp igen. Då kan

man gå till ordlistan. Förklaring i texten gör det enklare för läsaren.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Undvik korta avsnitt (syfte och frågeställning). (s.1)

Svar: Vi tycker det är tydligt som det står.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Dålig koppling mellan frågeställning och slutsats (föreslår ändring i

frågeställning). (s.1)

Svar: Frågeställning anser vi är bra. Det är snarare slutsatsen som kan justeras för att bättre

reflektera frågeställningen.

Åtgärd: Ändrar slutsats så att den syftar på renings- och behandlingsteknikerna mer än de

fyra potentiella lösningarna, samt att det finns lämpliga behandlingstekniker men inte

reningstekniker.

Kommentar: Avgränsningar hör till metoden snarare än inledning. (s.2)

Svar: Vi anser att avgränsningar passar bättre i inledning och ingen motivering behövs för

det.

Åtgärd: Ingen

Fråga: Varför är Schweiz med? (s.3)

Svar: Schweiz har lagstiftning och det visar att detta är något som finns i Europa och är

möjligt att införa.



Åtgärd: Ingen

Kommentar: Oklart vad som händer med läkemedel i kroppen så att utsläpp sker i avloppet.

(s.1)

Svar: Håller med.

Åtgärd: Lägger till en förklaring om att läkemedel är stabila nog för att utföra sin uppgift i

kroppen, så att de inte alltid bryts ner helt och hållet.

Fråga: Vilka är Beställargruppen i förhållande till projektet? (s.4)

Svar: Ingen koppling till projektet.

Åtgärd: Formulerar om.

Fråga: Vem är mottagen i kontexten om Beställargruppens krav? (s.4)

Svar: Oklart, antingen vattenbolag eller vattenmassor.

Åtgärd: Formulerar om.

Kommentar: Överflödigt med läkemedels syfte (allmänkunskap). (s.5)

Svar: Tycker det är en bra inledning till läkemedel oavsett.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Urval av läkemedel kan beskrivas i metoden (s.5)

Svar: Det var inte en del av metoden, endast bakgrund.

Åtgärd: Ingen

Kommentar: Att läkemedlen har samma effekt på vattenlevande organismer och på

människor gäller inte bara för metoprolol. (s.6)

Svar: Vi har bara en källa på att det gäller för metoprolol.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Ta bort att etinylöstradiol används främst av kvinnor (även transmän kan ha

mens etc.). (s.7)

Svar: Fortfarande främst av kvinnor, men okej, ni har en poäng.

Åtgärd: Tar bort “av kvinnor”.



Fråga: Är påverkan på fertilitet och beteende positiv eller negativ? (s.7)

Svar: Källan säger inte.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Vilka påpekade att studierna var ifrågasatta och på vilket sätt? (s.7)

Svar: Vi tycker inte meningen bidrar med något.

Åtgärd: Tar bort meningen.

Fråga: Hur låg är avskiljningsgraden för metoprolol?

Svar: Källan säger inte.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Borde ha en tabell över avskiljningsgrader i reningsverk. (s.8)

Svar: Det saknas exakta siffror för alla läkemedel, och de varierar mellan olika tester. Tabell

blir då missvisande.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Hypobromsyra som exempel säger inget till läsaren. (s.9)

Svar: Håller med. Gäller även nästa mening.

Åtgärd: Tar bort hypobromsyra som exempel och meningen om Br-katalyserad bildning osv.

Kommentar: Förkortningar av membranteknikerna är överflödiga. (s.10)

Svar: Ja.

Åtgärd: Tar bort.

Kommentar: Nya reningstekniker förklaras inte. (s.10)

Svar: De behöver inte förklaras, de är bara exempel. AOP nämns dock inte igen.

Åtgärd: Tar bort AOP:

Kommentar: Information om vattentäkten och dricksvattnets ursprung är irrelevant. (s. 13)

Svar: Jo, det är det. Vattentäkten påverkar kravet på anläggningsstorlek.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Metod och resultat ska vara skrivna i dåtid. (s.15)



Svar: Vi frågade och fick svaret att vi fick välja, så vi valde nutid.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Varför begränsades studien till de åtta alternativen? (s.15)

Svar: De var de alternativ vi kunde tänka oss vara lämpliga för Gävle sjukhus.

Åtgärd: Skriver in motiveringen i texten.

Kommentar: De fyra potentiella lösningarna/åtta alternativen bör förklaras mer noggrant.

(s.15)

Svar: Ja.

Åtgärd: Lägger till en förklarande text.

Fråga: Varför samlas inte all info om källor i ett avsnitt? (s.16)

Svar: För att de andra avsnitten inte är litteraturstudie.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Vem är kraven på litteraturen ställda av? (s.17)

Svar: Oss själva, om inget annat anges.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Varför får äldre källor än 20 år vara med, när ni inte använder någon sådan källa?

(s.16)

Svar: Bra poäng.

Åtgärd: Tar bort den meningen.

Fråga: Hur är källorna transparenta? (s.16)

Svar: Det kan vi inte visa.

Åtgärd: Tar bort meningen.

Kommentar: Borde använda bokstäver för alla variabler. (s.17)

Svar: Vissa variabler används inte igen, så det underlättar med text för läsaren.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Ekvation 3 och 5 beskriver samma sak, kan kombineras. (s.17)



Svar: Tycker det är tydligt som det är.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Borde nämna lämplighetsgränserna i siffror i metoden. (s.18)

Svar: Det är en del av metoden att bestämm vad gränserna är.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Diskussion i metoden. (s.20)

Svar: Vi tycker det är relevant för att andra ska kunna utföra motsvarande studie.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Lite rörig text. (s.22)

Svar: Ja, men vi har inte tid att tänka igenom hur det skulle kunna förtydligas.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Bilden bidrar inte med något egentligen. (s.21)

Svar: Ja, det stämmer nog. Vet inte hur de efterföljande ekvationerna kan förklaras bättre

dock. I själva verket är hela denna del av metoden ganska överflödig och påverkar inte alls

slutsaten.

Åtgärd: Tar bort denna del av metoden och tillhörande delar av resultat och osäkerhetsanalys.

Kommentar: Motivationen till lämplighetsgränserna är otydliga. (s.24)

Svar: Ja, men de är valda godtyckligt.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Saknar hänvisning till specifik tabell. (s.23)

Svar: Den finns ingen specifik tabell i åtanke, men meningen är onödig.

Åtgärd: Tar bort meningen.

Fråga: Varför tas det upp att underlag presenteras nedan i resultatet?

Svar: För att skilja det från beräkningarna som skrivs endast i appendix.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Info om regler kring utbyggnad kan vara med i bakgrund. (s.24)



Svar: Är direkt relevant för resultatet.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Nya läkemedel som inte tagits upp i bakgrunden borde inte nämnas i resultatet.

(s.25)

Svar: Bra poäng.

Åtgärd: Tar bort referenser till de läkemedlen.

Fråga: Varför halveras anläggningsstorleken? (s.25)

Svar: Man vill kanske inte satsa lika mycket som Herlev Hospital, men vi har ingen bra

anledning till detta antagande.

Åtgärd: Tar bort halveringen.

Kommentar: Avrundning av 99,9 % till 90-100 % är fel. (s.25)

Svar: Ja.

Åtgärd: Formulerar om.

Kommentar: Inte ny information i resultatet. (s.26)

Svar: Jo. Detta är en litteraturstudie.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Upprepad information. (s.26)

Svar: Relevant information i avsnittet.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Varför 15 m2 för containern? (s.26)

Svar: Det är en rimlig area.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Vad byggs antagandena på? (s.27-28)

Svar: Det är bara något som antas som känns rimligt utifrån litteraturen eller allmän kunskap.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: 70 % är ju mindre än 75 %. (s.29)



Svar: Ja, men det är 70-100 % som innehåller andelar över 75 %. Detta med 70 % har nu

tagits bort oavsett.

Åtgärd: Borttaget.

Kommentar: Saknar metoddiskussion. (s.31)

Svar: Delvis är osäkerhetsanalysen det. Mer har vi inte tid att göra.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar. Delar av diskussion bör vara resultat/bakgrund/slutsats. (s.31)

Svar: Vi håller inte med. Några saker kanske, men det är för sent att ändra nu.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Hänvisar inte till avsnitt om info som tidigare nämnts. (s.31)

Svar: Står i avsnitt 4.2.2.1.

Åtgärd: Lägger till hänvisning.

Fråga: Kan reningsgrader appliceras på liten reningsanläggning eller inte? (s.31)

Svar: Oklart, därav “svårt”. Inte nödvändigt att förtydliga då teknikerna bedöms olämpliga.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Vad kombineras? (s.31)

Svar: Reningstekniker vilket framgår tydligt.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Enzymblocken medförde ingen reducerings, med det stämmer inte. (s.31)

Svar: Jo, typ, men det kan förtydligas att ingen signifikant reducering uppmättes.

Åtgärd: Förtydligare.

Kommentar: Specialtoaletter/tank bedöms lämpliga men anses praktiskt olämpliga. Det är

förvirrande. (s.31-32)

Svar: Ja.

Åtgärd: Byter ord till orimliga/problematiska för det praktiska.

Fråga: Ger ozonering alltid upphov till oönskade produkter? (s.33)



Svar: Nej, därför det står “kan”.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Är ekologiska läget i Östersjön ansträngt? (s.33)

Svar: Det vet vi inte och har inte undersökt. För stort för detta projekt.

Åtgärd: Ingen.

Fråga: Varför togs inte kostnad med i studien? (s.33)

Svar: Det behöver vi inte motivera (med beställaren var inte intresserad av det).

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Oklart vad utlandet innebär. (s.34)

Svar: Ja.

Åtgärd: Tar bort den frasen.

Kommentar: Osäkerhetsanalysen innehåller inte vad en osäkerhetsanalys ska innehålla. (35)

Svar: Enligt den info vi har fått är detta tillräckligt (se appendix för mer innehåll). För övrigt

ingen tid att ändra nu.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Antal sökträffar stämmer inte alltid med den angivna datan. (s.43)

Svar: Ja, men antalet är specifikt för den sökningen. Det ändras över tiden. (Några gånger var

det felskrivet dock).

Åtgärd: Justerar de felaktiga siffrorna.

Kommentar: Beräkningar i Appendix A.2 borde vara i resultat. (s.48)

Svar: Nej, inte enligt vår handledare. Är snyggare i resultatet så.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: För många värdesiffror i beräkningarna. (s.49)

Svar: I appendix är det extra tydligt med många värdesiffror. Svaren är avrundade i resultatet.

Åtgärd: Ingen.

Kommentar: Tempus i osäkerhetsanalysen ska vara dåtid. (s.52)



Svar: Ja, det stämmer nog för det mesta.

Åtgärd: Justerar tempus.

Kommentar: Sista stycket i osäkerhetsanalysen hör inte hemma där. (s.53)

Svar: Ja.

Åtgärd: Tar bort.

Kommentar: Stycket om ekvation 7 är inte relevant för osäkerhetsanalysen. (s.52)

Svar: Håller inte med om det mesta riktigt, men det om vattentäkten har ni rätt om.

Åtgärd: Byter ut meningen om vattentäkt med en mening om att resultatet kan variera

beroende på andra antaganden om arean.
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Rapportnamn

Rening av läkemedelsrester i avlopp från Gävle sjukhus

Sammanfattning

Läkemedel är nödvändigt i det moderna samhället men läkemedelsrester som finns i

avloppsvatten kan hamna i sjöar- och vattendrag och utgöra en fara för bland annat

vattenlevande organismer. Gävle sjukhus utgör möjligen en punktkälla för utsläpp av

läkemedelsrester inom Region Gävleborg. Detta projekt syftar dels till att undersöka möjliga

renings- eller behandlingstekniker och, för Gävle sjukhus, lämpliga lösningar ska även

identifieras för att reducera läkemedelsrester i avloppsvattnet.

För att besvara frågeställningarna behövs befintliga mätdata insamlas från andra sjukhus för

att en uppskattning av Gävle sjukhus ska kunna göras. Det rör sig om att hitta den mängd

vatten som används på Gävle sjukhus. Utöver det behövs information om vilka befintliga

tekniker som i nuläget finns, både i Sverige och i övriga europeiska länder.

Projektet påbörjas 29 mars 2022 och avslutas 2 juni 2022. Projektplanen ger en överblick

över projektets bakgrund, syfte, mål och frågeställning, tidsplan, milstolpar, omfattning och

avgränsning, projektmedlemmarnas olika ansvarsområden samt rutiner för ändringshantering.
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_______________________________________________________________

Projektplan

Grupp 96

Rening av läkemedelsrester i avlopp från Gävle sjukhus

________________________________________________________________

Beställare

Susanna Andersson, miljöchef, Region Gävleborg

Caroline Norén, miljöstrateg, Region Gävleborg

Bakgrund

Projektet kom till för att det är ett problem att en del läkemedelsrester inte kan behandlas eller

brytas ned i avloppsreningsverk (Svenskt Vatten 2020). Tidigare har olika tekniker för rening

i avloppsreningsverk i Gävle prövats, dock resulterade det i att nya molekyler bildades och att

vissa ämnen ökade i mängd efter rening enligt Susanna Andersson Region Gävleborg. Av den

anledningen i kombination med att uppnå vattendirektivet inom EU (Svenskt Vatten 2021)

samt ett antal miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket u.å.) uppkom behovet av detta projekt. Det

är inte möjligt att utesluta läkemedel helt då det är nödvändigt för människors hälsa.

Läkemedel behövs för att bota sjukdomar och det är patientens bästa som prioriteras.

Problematiken är att läkemedelsrester kan hamna i vattenmiljön från avloppen och därefter

påverka vattenlevande organismer (Svenskt Vatten 2020). Denna negativa effekt kan

motverkas genom att hitta den mest effektiva samt lämpliga reningstekniken och
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implementera den i avloppssystemet på sjukhus som släpper ut en viss typ av läkemedel och

är punktkällor.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förse Region Gävleborg med underlag för möjlig teknik för att

reducera utsläpp via Gävle sjukhus avloppssystem av läkemedelsrester som kan vara skadliga

för vattenlevande organismer.

Målen med projektet är att identifiera vilka renings- och behandlingstekniker som kan vara

lämpliga för Gävle sjukhus för att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten.

Frågeställning

● Finns det lämpliga renings- eller behandlingstekniker för att reducera utsläpp av

läkemedelsrester via avloppsvattnet från Gävle sjukhus till den akvatiska miljön?

Metod

För att avgöra vilka renings- eller behandlingstekniker som skulle kunna vara lämpliga för

Gävle sjukhus kommer olika tekniker att jämföras med avseende på olika faktorer. Renings-

eller behandlingsteknikerna kommer att viktas mot varandra med avseende på hur stor andel

av läkemedelresterna de kan reducera samt hur stor anläggning som krävs. Dessutom

kommer möjligheten för implementering av teknikerna att undersökas. De alternativ för

renings- eller behandlingstekniker som kommer undersökas presenteras i Tabell 1.
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Tabell 1: Alternativ för rening eller behandling av läkemedelsutsläpp vid sjukhuset.

Alternativ Detaljer

Liten reningsanläggning Obehandlat eller urinsepararat, rening med

ozonering, aktivt kol, membranrening

Fullskaligt reningsverk Standardiserad rening samt ozonering,

aktivt kol, membranrening

Enskilt avlopp med uppsamlingstank Obehandlat eller med specialtoaletter,

bortförsel för förbränning eller rening på

annan plats

Behandling i toaletter Enzymblock

Påverkan på vattenlevande organismer från läkemedelsrester kommer jämföras med avseende

på reduktionen av läkemedelsutsläppen som utgör fara för den akvatiska miljön. När det

gäller reningsteknikerna kommer trender i avskiljningsgrad hos vardera reningsteknik att

analyseras för de undersökta läkemedlen, så långt det är möjligt. Alla aktuella tekniker

kommer utredas för att avgöra om det finns någon som är lämplig för Gävle sjukhus utifrån

ett antal faktorer till exempel storlek på sjukhuset, den yta som är tillgänglig för att etablera

en eventuell teknik på området, hur hållbar den är i längden, hur mycket underhåll som krävs

och hur stora flöden som tekniken har kapacitet för. Det är även relevant att ta hänsyn till att

Gävle sjukhus befinner sig på en vattentäkt och därför är det viktigt att välja en teknik som

inte påverkar vattentäktens kvalitet.

Det finns inte lämpliga eller aktuella mätningar från Gävle sjukhus; därför kommer rapporten

vara beroende av mätdata från andra sjukhus i Europa och approximationer göras baserat på

det. Den information som finns från Gävle sjukhus är årsredovisningar om antal besök i

vården, antal vårdtillfällen och vårdplatser. Från Herlevs sjukhus i Köpenhamn kommer att

användas mätdata för flödesmängd. Med denna information kommer en approximation av

flödet i avloppssystemet från sjukhuset beräknas samt hur stor en eventuell uppsamlingstank

behöver vara där avloppsvatten skulle kunna förvaras mellan tömningar.
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En förstudie genomförs för att samla in nödvändig information. Den består av en

litteraturstudie som besvarar frågorna

● Vilka läkemedelsrester är mest skadliga för vattenlevande organismer? Vilka särskilda

egenskaper har dessa läkemedelsrester?

● Vilka av dessa läkemedel kan i dagsläget inte renas från avloppsvattnet på

avloppsreningsverk?

● Vilka reningstekniker för läkemedelsrester finns och vilka har använts på andra

sjukhus i Sverige och i Europa? Vilka är för- och nackdelarna med respektive

reningsteknik och hur fungerar dem?

Omfattning och avgränsning

Projektet avgränsas till icke-antibiotiska läkemedel och exkluderar antibiotiska läkemedel.

Beteendeförändringar som förebyggande arbete mot läkemedelsutsläpp diskuteras inte. Inte

heller rening vid avloppsreningsverket i Gävle, utan endast rening eller behandling vid

sjukhuset som punktkälla. Endast existerande tekniker kan anses lämpliga, inte sådana som är

under utveckling.

Omfattningen av läkemedel som släpps ut vid Gävle sjukhus, där  några kan ha en negativ

påverkan på vattenlevande organismer, är stor och därför har enskilda läkemedel valts ut. De

har valts ut utifrån bland annat toxicitet, bioackumulation och hur persistenta de är i miljön.
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Organisation och bemanning

Tabell 2: Involverade individer och dess roller och ansvarsområden.

Namn Roll Ansvarsområde

Susanna Andersson Beställare
Miljöchef

Kontaktperson på Region Gävleborg

Caroline Norén Beställare,
miljöstrateg

Kontaktperson på Region Gävleborg

Stephan Köhler Handledare Handledning, rådgivning

Gabriella
Dürebrandt

Kommunikatör,
projektledare,
Logg-ansvarig

Kontakt med beställare och handledare,
översikt över projektarbetet, Presentatör
av mittredovisning

Anna Helsing Informationssökare Tidsplanering, läkemedel, Metod-skrivre

Julia Hietala Informationssökare Läkemedel, Sekreterare, Metod-skrivare

Emilia Pazur Informationssökare Reningstekniker, Presentatör av
mittredovisning

Lukas Pulkkanen Informationssökare Reningstekniker, Layout-ansvarig,
Metod-skrivare

Gruscha Thomas Informationssökare Fysikalisk rening, Metod-skrivare
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Tidsplan

Projektet inleds med att planera det arbete som behöver göras och strukturera upp det i en

projektplan. Detta genomförs under projektets första vecka, mellan den 30 mars och 1 april

(se Figur 1). Sedan kommer förstudien att påbörjas under vecka 14, där materialet som

behöver studeras delas upp under veckan. Förstudien kommer pågå från 4 april till och med

den 20 april, då förstudien ska lämnas in. Den 21 april har vi ett inbokat studiebesök på

regionen tillsammans med beställaren Susanna Andersson. Nästa milstolpe i projektet är

mittredovisningen som genomförs den 25 april, då metoden ska vara färdig. Efter

mittredovisningen kommer de olika renings- och behandlingsteknikerna börjar utredas, för att

sedan sammanställa data och rapporten inför det första utkastet 13 maj. Efter inlämningen

kommer rapporten att korrigeras samtidigt som en opponering genomförs tills den 20 maj då

slutrapporten ska lämnas in. Vecka 21 kommer ägnas åt att förbereda presentationen som ska

hållas den 30 maj.

Figur 1: Tidsplanen för projektet
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Milstolpar & aktiviteter

● Projektplanpresentation, 4/4

● Förstudie, 5/4 - 20/4

● Studiebesök, 21/4

● Mittredovisning, 25/4

● Första utkast, 13/5

● Slutrapport deadline, 20/5

● Presentation, 30/5

Rutin för ändringshantering

Vid ändringar i projektet kommer ett projektmöte hållas för att diskutera vilka följder det kan

få och ändringar kommer dokumenteras, i detalj kommer processen se ut enligt följande:

1. En gruppmedlem föreslår ändringar till gruppen

2. Ett projektmöte hålls gällande ändringen

3. Beslut diskuteras och dokumenteras

4. Beroende på ändringens omfattningar kan det vara aktuellt att kontakta handledaren

samt beställare.
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Julia Hietala  
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Dagordningen för projektgruppsmöte 1 

 

1)   Meddelanden 

-  

 

2)  Lägesrapport 

Projektplanen är nu påbörjad och ska vara klar 2022-04-04 och rollerna som står i tabellen 

gäller.  

Namn Roll Ansvarsområde 

Gabriella Dürebrandt 
Kommunikatör, 

projektledare 

Kontakt med beställare och handledare, 

översikt över projektarbetet 

Anna Helsing Informationssökare Tidsplanering, läkemedel 

Julia Hietala Informationssökare Läkemedel, Sekreterare 

Emilia Pazur Informationssökare Reningstekniker, Logg-ansvarig, Presentation 

Lukas Pulkkanen Informationssökare Reningstekniker, Layout-ansvarig  

Gruscha Thomas Informationssökare Hantera information från Region Gävleborg 

 

Gruppmedlemmarna ska sätta sig in i projektet och försöka få en överblick av vilka läkemedel 

samt reningstekniker som är av intresse för projektet. 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Inga ändringar har gjort detta möte.  

 



4)   Till nästa gång 

Till nästa möte ska de som utför förstudien hittat mer specifika ämnen som de ska skriva 

L-rapporter om.  

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Justeras 

Skriv in namn  
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Tid: 16.30 – 17.00 

Plats: Zoom 

 

Närvarande personer: Gabriella Dürebrandt 

  Gruscha Thomas 

Lukas Pulkkanen, 

Anna Helsing 

Emilia Pazur 

Julia Hietala   

 

 

Dagordningen för projektgruppsmöte 2 

 

1)   Meddelanden 

Tidigare under dagen besvarades några frågor via mejl av kontaktpersonen Caroline 

Norén som vi diskuterade under mötet. Dessa frågor har ingen direkt koppling till några 

av de specifika uppgifterna just nu utan rör projektet över lag.  

 

Frågorna samt svar:  

Fråga 1: Finns det något resultat dokumenterat från försöken av rening för 10 år sedan? 

Svar: Den mätning som gjordes för 10 år sedan tror jag inte kan vara relevant, då det fanns 

oklarheter både med analysmetoder och det resultat man fick fram. Där kanske det kan 

vara mer relevant att försöka kolla vad andra regioner gjort för mätningar.  

 

Fråga 2: Är det aktuellt att undersöka psykiatrin baserat på att det är en del av 

slutenvården? Har psykiatrin samma avloppsystem som sjukhuset? 

Svar: Svårt att säga hur aktuellt det är. Jag vet inte riktigt hur avloppssystemet är 

uppbyggt, men jag har försökt kolla om jag kan få fram en översiktskarta för sjukhuset. 

Sedan är det nog bra att man försöker kolla på de läkemedel som kan anses vara 

”värstingarna” i stället.  

 

Fråga 3: kan vi få en lista över de läkemedel som används på sjukhuset? 



Svar:  Jag har kontaktat en på läkemedelsenheten gällande om det är möjligt att få en lista 

över läkemedel. Har inte fått återkoppling på det ännu, men återkommer så fort jag får 

svar. 

 

Fråga 4: Finns det någon typ av sekretess inom projektet? 

Svar: Den sekretess jag känner till är patientsekretessen, men där tror jag inte att ni 

kommer komma i kontakt med det. Det som kan vara i sådana fall är nog vid besök. Men 

det är bara den sekretess som jag känner till. 

 

 

 

2)  Lägesrapport 

Avseende lägesrapporten meddelar gruppens medlemmar att de sedan sist har försökt att 

få en bra överblick över projektet. Vi diskuterar möjliga avgränsningar som bör göras, om 

vi ska fokusera på en specifik grupp av läkemedel exempelvis. Avgränsningen vi kommer 

fram till och som vi även tänkt på tidigare är att vi ska fokusera på de läkemedel som är 

mest skadliga. Det är möjligt att avgränsa projektet mer när förstudien utförts. Från den 

information som samlats in under veckan om läkemedel tycks läkemedel som är 

vattenlösliga också vara skadliga, tidigare var uppfattningen i gruppen att det framför att 

var fettlösliga läkemedel som var problemet. 

 

De som utför förstudien har riktat in sig på mer specifika ämnen:  

Emilia skriver en L-rapport om reningstekniken ozonering.  

Anna skriver en L-rapport om läkemedlen ibuprofen och oxazepam.  

Lukas skriver en L-rapport om reningstekniken aktivt kol samt har översikt över övriga 

reningstekniker som finns.  

      Julia skriver en L-rapport om läkemedlen diklofenak & etinylöstradiol 

 

Gällande reningstekniker verkar de mest aktuella vara ozonering och aktivt kol, men fler 

tekniker ska undersökas vidare under förstudien denna vecka.  

 

Gruppen diskuterar också aktuella saker som måste göras för att dokumentera vårt arbete 

korrekt, som att spara källor och sökmetod samt hur vi ska utföra alla olika rapporter på 

rätt sätt.  



 

På presentationen av projektplanen kom vi tillsammans med Cecilia Johansson och 

Markus Wallin fram till att det kan vara svårt att besvara första frågeställningen:  

 

Är Gävle sjukhus en punktkälla för utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön via dess 

avloppssystem? 

 

Vi får i stället skriva om frågeställningen som att vi antar att det är en punktkälla 

alternativt basera det på mätdata från andra regionen som har identifierat sjukhus i en viss 

storlek som en punktkälla och göra en uppskattning baserat på det. Gruppen ska också 

förtydliga metoden framöver genom att ange hur vi ska analysera data, exempelvis hur vi 

ska jämföra olika reningstekniker mot varandra. Efter presentationen diskuterades även 

hur vi ska omräkna data från andra sjukhus. En metod var exempelvis att vi ska räkna ut 

rimliga halter av läkemedel genom att veta koncentrationer, var det släpps ut samt veta 

vattenmängden. 

 

Emilia har gjort klart presentationen till projektplanen vilket var ett ärende från 

föregående möte.  

 

 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 

En liten ändring är att inte endast fokusera på fettlösliga läkemedel utan kollar på vad som 

påverkar vattenlevande organismer mest vilket alltså också kan vara vattenlösliga 

läkemedel.  

Gabriella tar över logg-arbetet från Emilia för att fördela arbetet på ett jämnare sätt mellan oss 

i gruppen. 

Gruscha får uppgift att också undersöka reningstekniker till förstudien. Hon ska fokusera på 

att skriva en L-rapport om membranrening. 

 

Frågeställningarna ändras från:  

  



• Är Gävle sjukhus en punktkälla för utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön via 

dess avloppssystem? 

  

• Vilka läkemedelsrester som släpps ut via Gävle sjukhusavloppssystem är mest 

skadliga för vattenlevande organismer? 

  

• Vilken eller vilka reningstekniker för läkemedelsrester skulle vara mest effektiva och 

lämpliga för Gävle sjukhus? 

  

Till:  

  

• Vilka läkemedelsrester släpps sannolikt ut via avloppssystemet från Gävle sjukhus? 

  

• Vilka läkemedelsrester som sannolikt släpps ut via Gävle sjukhusavloppssystem är 

mest skadliga för vattenlevande organismer? 

  

• Vilken eller vilka reningstekniker för läkemedelsrester i avloppsvattnet skulle vara 

effektiva och lämpliga för Gävle sjukhus? 

  

"mest effektiva" tas bort från sista frågeställningen då det är svårt att definiera vilken 

som är mest effektiv då det kan bero på vilket läkemedel det handlar om.  

 

Uppdaterade roller: 

Namn Roll Ansvarsområde 

Gabriella Dürebrandt Kommunikatör, 

projektledare 

Kontakt med beställare och handledare, 

översikt över projektarbetet, Logg-ansvarig 
Anna Helsing Informationssökare Tidsplanering, läkemedel 

Julia Hietala Informationssökare Läkemedel, Sekreterare 

Emilia Pazur Informationssökare Reningstekniker 

Lukas Pulkkanen Informationssökare Reningstekniker, Layout-ansvarig  

Gruscha Thomas Informationssökare Information från Regionen, Reningstekniker 

 

 

 



 

 

4)   Till nästa gång 

Till nästa möte ska förstudien vara klar. Emilia, Julia, Anna, Gruscha samt Lukas ska göra en 

L-rapport vardera och Lukas ansvarar för att skapa en G-rapport baserad på L-rapporterna.  

 

En mer utförlig metod ska bestämmas inför eller under nästa möte.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Justeras 

Skriv in namn  
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

-

2)   Lägesrapport

Gruppen uppdaterar om hur det har gått med L-rapporterna och gruppmedlemmarna
presenterar kort om vad de skrivit för att hela gruppen ska få en bra överblick.

Allt går som planerat med förstudien och alla i gruppen ska lämna in L-rapporterna under
dagen. G-rapporten ska sammanställas den 20/4.

Gruppen hade möte med Sofia Svebrant som är miljösamordnare från Region Uppsala
och vi fick lite nya tankar kring vilket fokus vi ska ha på projektet, vad som är aktuellt
och rimligt.

Gruppen uppdateras också om tider kring studiebesöket samt möte med handledare från
kommunikatören. Studiebesöket ska vara mellan kl 10-15 den 21/4.

Möte med Stephan Köhler är kl 10:45-11:30 den 20/4 där vi ska fokusera på frågor kring
metoden och studiebesöket i Gävle.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Under påsken började Gabriella skriva om urinseparering i stället för fysikalisk rening för
att Gruscha redan skrivit om det och inte bara MBR.

Avgränsningen ändras och vi även vill undersöka antibiotika på grund av att det är från
sjukhus som det släpps ut mycket av det och antibiotikaresistenta bakterier.

4)   Till nästa gång

Tills nästa möte ska förstudien vara inlämnad och vi har varit på studiebesök. På fredagen
den 22/4 kommer även mittredovisningen att förberedas. Innan måndag behöver vi även
bestämma metoden för denna studie, där vi förhoppningsvis får hjälp av handledare.



Vid protokollet

Anna Helsing

Gabriella Dürebrandt

Justeras

Lukas Pulkkanen
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

-

2)   Lägesrapport

På mötet med handledaren Stephan Köhler diskuterade vi frågor inför studiebesöket i
Gävle. Vi skapade att flödesschema för att illustrera vad vi gjort hittills och vilka vägar vi
kan gå framöver och vilka som stängs baserat på förstudien. Från förstudien kan
slutsatsen dras att inga reningstekniker kan etableras vid Gävle sjukhus i dagsläget.

Andra möjligheter som diskuterades var om fokus ska läggas på antibiotika och resistenta
bakterier framöver för det var ett fokus i Region Uppsala.

Efter studiebesöket med Region Gävleborg bestämmer vi att avgränsningar måste göras
och antibiotika kommer inte fokuseras på utan vi ska bara konstatera att det är ett
problem.

Vi pratade vi också uppströmsarbete; att beteendeförändringar och kunskapsökning kan
minska förskrivningar av vissa läkemedel. Problemet kan alltså minska innan läkemedlet
når avloppet men även detta är ett område som endast nämns kort i rapporten men inte
ska fördjupas i.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Ändringarna är dels i form av avgränsningarna som nämns ovan och projektplanen har
ändrats.

En ändring från föregående projektgruppsmöte var att studiebesöket pågick mellan 9-15 och
inte 10-15.

Roller under dagen har varit att metoden skrivs av Anna, Lukas, Gruscha och Julia medan
Gabriella och Emilia planerat presentation av Mittredivisning samt manus.

4)   Till nästa gång

Till nästa möte ska nya roller bestämmas och tidsplanen ska gås igenom fram till
rapportinlämning.  Mittredovisningen är då avklarad.



Vid protokollet

Gabriella Dürebrandt

Justeras

Lukas Pulkkanen
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

Mötet startar med att vi diskuterar hur upplägget ska se ut framöver, om vi behöver boka salar
för att arbeta på plats i skolan eller om vi vill jobba enskilt hemma. Om vi kör hemma ska vi
ha kortare lägesuppdateringar via zoom flera gånger i veckan för att kolla hur alla ligger till.

2)   Lägesrapport

Nu har förstudien och mittredovisningen avslutats så många nya roller och aktiviteter ska nu

fastställas. En tidsplan ska skapas fram till slutinlämningen.

Vi har fått tips från Stephan om vad som kan förbättras i förstudien, hur vi ska göra

slutrapporten bättre, alla ska läsa igenom hans kommentarer för att förstå vad vi kan utveckla.

Från mittredovisningen fick vi i uppgift att förtydliga vår metod, att vi i detalj måste beskriva

hur vi ska göra saker för att någon annan ska kunna utföra samma sak. Vi ska bestämma vår

grundläggande layout i slutrapporten, så vi kan fördela arbetet utifrån den.

Vi bestämmer att vi ska vara klara med respektive delar till slutrapporten den 9/5 för att vi

ska hinna kolla igenom och slutföra rapporten innan inlämning.

Vi ska bestämma nya roller som gäller fram till första utkastet av slutrapporten ska skickas in

den 13 maj.



Namn Roll Ansvarsområde

Gabriella
Dürebrandt

Kommunikatör,
Logg-ansvarig,
(sekreterare)
Bakgrunds-skrivare

Kontakt med beställare och
handledare, överblick över logg och
möten. Bakgrund om
behandlingstekniker.

Anna Helsing Tidsplanerare
Bakgrunds-skrivare
LaTex assistent

Skapar tidsschema, skriver bakgrund
med fokus på läkemedel samt info om
Gävle.

Julia Hietala Bakgrunds-skrivare Fokus på läkemedel samt lagstiftning,
ev assistent till reningstekniker.

Emilia Pazur Bakgrunds-skrivare Fokus på reningstekniker

Lukas Pulkkanen Metod-skrivare. Huvudansvar för metoden.
Källförteckning.

Gruscha Thomas Informationsansvarig
(Projektledare)
LaTex-ansvarig

PM-ansvarig, Layoutansvarig.

Gällande dessa roller är det viktigt att alla i gruppen ber om hjälp om de behöver det och en

omfördelning av roller kan ske beroende på hur tidskrävande det är.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Den första frågeställningen: “Utgör läkemedelsrester som släpps ut via Gävle sjukhus avloppssystem

en negativ påverkan på vattenlevande organismer?” blir istället bakgrund, att vi identifierar det

som ett problem. I bakgrunden kommer vi redogöra för varför läkemedelsutsläpp är ett



problem. När vi ändrar detta behöver vi inte länge mätdata från Region Uppsala som vi fick

tidigare under mötet med Sofia Svebrant.

Vi kommer också avgränsa projekter från att ta upp kostnader kring teknikerna, det är inget vi

ska lägga mycket fokus på utan bara nämna kort.

4)   Till nästa gång

Till nästa möte ska alla ha avslutat sina angivna delar av slutrapporten.

Då ska vi också bestämma vem som ska börja med resultatdelen, vem som ska skriva slutsats

och om någon möjligen kan skriva ihop diskussionen baserat på gruppens tankar.

Vid protokollet

Gabriella Dürebrandt

Justeras

Lukas Pulkkanen
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

Mötet börjar med att dela ut nya arbetsuppgifter. Vi fortsätter jobba på egen hand med egna
delar samtidigt som vi har möjlighet att kontakta varandra om frågor eller diskussioner över
zoom.

2)   Lägesrapport

Från förra mötet bestämdes en preliminär deadline för bakgrunds-och metodskrivningen till

måndag (2/5). Delarna blev färdiga och behöver enbart korrekturläsas och korrigeras innan de

är helt klara. Nya arbetsuppgifter delades ut och arbetet fortsätter på liknande sätt den här

veckan.
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Tabell: Visar hur arbetet fördelas med huvudansvar och fokusområden.

Namn Roll Ansvarsområde

Gabriella
Dürebrandt

Kommunikatör,
Logg-ansvarig,
(sekreterare)

Rapportskrivare

Kontakt med beställare och
handledare, överblick över logg och
möten.

Anna Helsing Tidsplanerare
LaTex assistent

Rapportskrivare

Skapar tidsschema, skriver disskusion

Julia Hietala Rapportskrivare Fokus på läkemedel samt lagstiftning,
ev. assistent till reningstekniker.

Emilia Pazur Rapportskrivare Fokus på reningstekniker samt
förbättringar i diskussionen.

Lukas Pulkkanen Rapportskrivare

Ansvarig för
referenser

Fokus på resultat, beräkningar.
Fortsatt ansvarig för
källförteckningar.

Gruscha Thomas Informationsansvarig
(Projektledare)
Huvudansvar för
LaTex samt Layout

Fortsätter arbete med förberedning av
Latex-dokumentet. Korrekturläsning.
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Gällande dessa roller är det viktigt att alla i gruppen ber om hjälp vid behov och en

omfördelning av roller kan ske beroende på hur tidskrävande de olika arbetsområden är.

Korrekturläsning sker löpande av olika gruppmedlemmar.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Det tilldelades nya roller/ arbetsuppgifter (se Tabell).

4)   Till nästa gång

Till nästa möte (måndag v.19) ska resterande delar av rapporten bli färdiga för den dagen är

tänkt som preliminär deadline för att inte tidspress ska uppstå och eftersom det behövs lite tid

för att lägga in och strukturera texten i Latex.

Vid protokollet

Gruscha Thomas

Justeras

Lukas Pulkkanen
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Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsmöte

Dokumentkod
W-22-96/ P-07

Datum
09-05-2022

Ersätter

Författare
Gabriella Dürebrandt

Handledare
Stephan Köhler

Rapportnamn
Projektgruppsmöte 7

Tid: 10:15 - 11.00

Plats: Zoom

Närvarande personer: Gruscha Thomas

Lukas Pulkkanen,

Anna Helsing

Emilia Pazur

Julia Hietala

Gabriella Dürebrandt

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

Under detta mötet ska vi uppdatera hur det går med det sista inför inlämningen av första
utkastet som sker på fredag.

2)   Lägesrapport

Vi planerar att skriva rapporten i LaTex men det tar tid och är lite programmeringsfel, men

alla källor är inlagda i LaTex.

Vi pratar även om hur vi ska lägga upp korrekturläsning av varandras delar, för nu blir det

mycket kommentarer om rätt och fel som ibland kan säga emot varandra. Det finns många

olika åsikter.Vi kommer fram till att Sammanfattning och Abstract måste vara inbjudande och
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att alla i gruppen ska tycka att dessa representerar vår rapport. Därför ska vi alla korrekturläsa

detta tillsammans under ett möte imorgon, 10.15.

I eftermiddag ska vi ha ett möte med Stephan för att uppdatera om hur det går nu i
slutspurten. Vi ska dubbelkolla lite saker med honom, exempelvis om vi måste komplettera
inlämnade L - rapporter eller G - rapporter om vi ändrat några av dessa texter i slutrapporten.

Delen i bakgrunden där vi skriver om läkemedel har kortats av för att det inte ska ha lika stor
fokus i slutrapporten som det har nu.

Abstract håller på att skrivas och uträkningar från resultatet skrivs ut tydligare i Appendix.

Vi är alltså inte helt klara med alla delar med det kommer vi vara under dagen, som planerat.

Rollerna är de samma som förra mötet.

Tabell: Visar hur arbetet fördelas med huvudansvar och fokusområden.

Namn Roll Ansvarsområde

Gabriella
Dürebrandt

Kommunikatör,
Logg-ansvarig,
(sekreterare)

Rapportskrivare

Kontakt med beställare och
handledare, överblick över logg och
möten.

Anna Helsing Tidsplanerare
LaTex assistent

Rapportskrivare

Skapar tidsschema, skriver disskusion

Julia Hietala Rapportskrivare Fokus på läkemedel samt lagstiftning,
ev. assistent till reningstekniker.

Emilia Pazur Rapportskrivare Fokus på reningstekniker samt
förbättringar i diskussionen.
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Lukas Pulkkanen Rapportskrivare

Ansvarig för
referenser

Fokus på resultat, beräkningar.
Fortsatt ansvarig för
källförteckningar.

Gruscha Thomas Informationsansvarig
(Projektledare)
Huvudansvar för
LaTex samt Layout

Fortsätter arbete med förberedning av
Latex-dokumentet. Korrekturläsning.

Gällande dessa roller är det viktigt att alla i gruppen ber om hjälp vid behov och en

omfördelning av roller kan ske beroende på hur tidskrävande de olika arbetsområden är.

Korrekturläsning sker löpande av olika gruppmedlemmar.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Förra veckan fick vi veta att vi måste göra en osäkerhetsanalys så vi diskuteras hur detta ska

göras och det har påbörjats.

4)   Till nästa gång

Vi bokar inte in något nytt möte med vi i gruppen kommer ses dagligen för att se till att vara

klara till deadline.
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Vid protokollet

Gabriella Dürebrandt

Justeras

Gruscha Thomas
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Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsmöte

Dokumentkod
W-22-96/ P-08

Datum
18-05-2022

Ersätter

Författare
Gabriella Dürebrandt

Handledare
Stephan Köhler

Rapportnamn
Projektgruppsmöte 8

Tid: 10:15 - 11.30

Plats: Zoom

Närvarande personer: Gruscha Thomas

Lukas Pulkkanen,

Anna Helsing

Emilia Pazur

Julia Hietala

Gabriella Dürebrandt

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden

2)   Lägesrapport

Vi kollar igenom kommentarer från handledaren gällande första utkastet av rapporten och

kompletterar rapporten så att den är redo för en ny inlämning den 20de maj. Vi gör också lite

ändringar som vi anser bör göras utöver handledarens kommentarer.

Emilia får uppdraget att skapa en presentation inför slutredovisningen som sker i slutet av

kursen.

Vi bestämmer också att Gabriella ska ha huvudansvar för manusskrivande inför

slutpresenation.



Under slutredovisningen ska Julia och Lukas, Anna och Gruscha samt Gabriella och Emilia

vara i par.

Tabell: Visar hur arbetet fördelas med huvudansvar och fokusområden.

Namn Roll Ansvarsområde

Gabriella
Dürebrandt

Kommunikatör,
Logg-ansvarig,
(sekreterare)

Rapportskrivare

Kontakt med beställare och
handledare, överblick över logg och
möten.

Anna Helsing Tidsplanerare
LaTex assistent

Rapportskrivare

Skapar tidsschema, korrekturläser
läkemedel

Julia Hietala Rapportskrivare Fixa/ändra text om Beställargruppen

Emilia Pazur Rapportskrivare Presentations-ansvarig

Lukas Pulkkanen Rapportskrivare

Ansvarig för
referenser

Ändra text/plats om avgränsningar
Fortsatt ansvarig för
källförteckningar.

Gruscha Thomas Informationsansvarig
(Projektledare)
Huvudansvar för
LaTex samt Layout

Fortsätter arbete med förberedning av
Latex-dokumentet. Korrekturläsning.



Gällande dessa roller är det viktigt att alla i gruppen ber om hjälp vid behov och en

omfördelning av roller kan ske beroende på hur tidskrävande de olika arbetsområden är.

Korrekturläsning sker löpande av olika gruppmedlemmar.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Vi ska ändra lite i förstudien så att all fakta stämmer inför att den ska vara med i

totalrapporten.

4)   Till nästa gång

Vi i gruppen kommer ses dagligen för att se till att dela upp nya uppgifter de kommande

dagarna när vi är klara med korrigeringen av rapporten.

Vid protokollet

Gabriella Dürebrandt

Justeras

Gruscha Thomas
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Handledare 
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Inledning, syfte och frågeställning 

 
Sammanfattning 

Ett problem som uppkommer vid användning av läkemedel är vad som händer med 

läkemedelsresterna. Cirka 70 % av läkemedel utsöndras via urin och därefter via avloppssystem 

hamnar en del av dem i vattendrag, vilket har en negativ påverkan för vattenlevande organismer. 

Det är av den anledning som denna rapporten kommer utreda vilket eller vilka alternativ för 

rening av läkemedelsrester från avloppsvatten som kan vara vara lämpliga för Gävle sjukhus.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 

Läkemedel används för att båda bota och lindra sjukdomar och i Sverige används ungefär 1200 

olika läkemedelssubstanser (Hörsing et al. 2014). Problemet som uppkommer vid användning 

av läkemedel är vad som händer med läkemedelsresterna som släpps ut i vattendrag via 

avloppssystem från bland annat sjukhus. Studier visar att utsöndring av läkemedel via urinen är 

den främsta orsaken till att läkemedelsrester återfinns i avloppsvatten (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018). Enligt Abdel-Shafy & Mansour (2013) utsöndras i genomsnitt 70 % 

av läkemedel via urinen.. Låga halter av läkemedel som har påvisats i vattenmiljö har visat sig 

ha en negativ påverkan på reproduktionen och beteende hos vattenlevande organismer (De 

Lange et al. 2006). Reningsverken i Sverige är inte anpassade för att hantera rening av 

läkemedelsrester, som kräver mer avancerad teknik. Det finns inte heller någon lagstiftning i 

Sverige angående rening av läkemedelsrester (Wallskär 2022).  

 

Det finns tillgängliga reningstekniker som kan appliceras på exempelvis reningsverk för att 

reducera mängden läkemedelsrester som släpps ut i vattendrag. Det mest vanliga är en 

kombination med aktivt kol och ozonering som ger en högre reningsgrad Baresel et al. (2017). 

Andra kombinationer som kan förekomma är ozonering tillsammans med exempelvis Moving 

Bed Biofilm Bio Reactor (MBBR) eller Membran Bio Reactor (MBR) (Vo et al. 2019). Dessa 

tekniker och kombinationer förekommer för det mesta på reningsverk, men en kombination av 

aktivt kol, ozonering och membranbioreaktor har etablerats på Herlev Hospital i Danmark 

som betraktas som en punktkälla. Denna anläggning är fortfarande i drift och renar effektivt 

läkemedelsrester som hamnar i avloppssystemet (DHI 2016).   

 

Beställargruppen jobbar för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra föroreningar via 

avloppsreningsverk, bland annat genom att underlätta införandet av avancerad rening i de 

svenska avloppsreningsverken (Svenskt vatten 2020). Gruppen består av ungefär 50 personer 

från olika VA-organisationer i Sverige vilka alla planerar att införa avancerad rening 

avseende läkemedelsrester och mikroplaster vid deras reningsverk inom kort. Arbetet 

finansieras av Naturvårdsverket (Svenskt Vatten 2022) och deras mål är att sprida metoder, 

kunskap och erfarenheter om kostnadseffektiva reningstekniker som kan sättas i drift på 

reningsverk (Svenskt vatten 2020). 

 



Svenskt Vatten (2021) sammanställde vilka slutsatser som beställargruppen kommit fram till 

under år 2021 i en rapport. Den slutsats som de ansåg ha störst betydelse var att krav ska utgå 

från mottagarens behov och det kan bestämmas utifrån exempelvis analyser eller 

undersökningar med ekotoxikologiska metoder. Det framkom också att reningsverk behöver 

vara förberedda på att etablera avancerad teknik som krävs för rening av bland annat 

läkemedelsrester. Det arbetet som beställargruppen utfört under år 2021 kan användas som 

underlag i framtiden gällande rening av läkemedelsrester.  

 

Syfte 

Syftet med rapporten är att utreda vilket eller vilka alternativ för rening av läkemedelsrester 

från avloppsvatten som kan vara lämpliga för Gävle sjukhus. Denna rapport kommer att förse 

Region Gävleborg med underlag för framtida etablering av alternativ för att reducera utsläppen 

av läkemedelsrester via Gävle sjukhus avloppssystem. I rapporten kommer även läkemedel som 

bidrar med en negativ påverkan för vattenlevande organismer att identifieras.  

 

Frågeställning 

Finns det lämpliga renings- eller behandlingstekniker för att reducera utsläpp av 

läkemedelsrester via avloppsvattnet från Gävle sjukhus till den akvatiska miljön? 
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Stephan Köhler 

Rapportnamn 

Förstudie 

 

Sammanfattning 

Läkemedelsrester i avlopp har en negativ påverkan på vattenlevande organismer. Exempel på 

några läkemedel är metoprolol, tramadol, ibuprofen, oxazepam, diklofenak, etinylöstradiol 

och citalopram som i studier har visat sig ha en påverkan på bland annat beteendet och 

reproduktionen hos organismerna. Det finns ett flertal olika reningstekniker som kan 

användas för att rena läkemedelsrester från avloppsvatten med olika effektivitet. De 

reningstekniker som har undersökts är ozonering, aktivt kol, membranfiltrering och 

urinseparering. I nuläget finns det ingen EU-lagstiftning för hur rening av läkemedelsrester 

ska gå till. Dock har länder som bland annat Schweiz, Tyskland och Danmark stiftat egna 

lagar för rening och utifrån dem undersökt vilka reningstekniker som är mest effektiva i att 

avskilja läkemedel från avloppsvattnet. Dessa olika reningstekniker har etablerats i vissa 

reningsverk i länderna. Danmark har ett reningsverk etablerats vid Herlev sjukhus för att rena 

läkemedelsrester vid punktkällan. 

Denna version (G-03) ersätter felformatering och felaktig information i de tidigare två 

versionerna (G-01 och G-02). 
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Inledning 

För att lindra symtom samt bota sjukdomar är läkemedel viktigt för en välmående befolkning. 

En stor mängd läkemedelsrester hamnar i vattendrag, via avloppssystemet (Falås et al. 2012), 

där de riskerar att utgöra en negativ påverkan för vattenlevande organismer (De Lange et al. 

2006). Redan vid låga halter av läkemedel i den akvatiska miljön har man sett förändringar av 

beteendet hos vattenlevande organismer (De Lange et al. 2006). 

 

För att ett läkemedel ska uppnå önskad effekt i kroppen så måste läkemedlet vara tillräckligt 

stabilt för att inte brytas ner på vägen till angreppspunkten. Detta resulterar i att kroppen 

utsöndrar en del av det preparat som tillförts via urin och avföring, eftersom kroppen inte 

tagit upp och brutit ner all tillförd substans. Svårnedbrytbara läkemedel som inte brytits ner 

av kroppen hamnar därmed i avloppsvattnet och slutligen på reningsverket. Alla läkemedel 

bryts dock inte ner i reningsverken, utan en del svårnedbrytbara läkemedel har låg 

avskiljningsgrad och transporteras vidare till den akvatiska miljön (Larsson & Lööf 2015).  

 

Vid utsläpp av läkemedelsrester kan preparaten fortsatt vara aktiva (Brodin et al. 2013). När 

en substans bioackumuleras kan det ske en ansamling av preparat i organismernas vävnad, 

främst i lever och hjärna (Grabicova et al. 2014). Det är framförallt läkemedel som är lipofila 

som bioakcumuleras i organismerna, därför utgör lipofila läkemedel ett större hot mot den 

akvatiska miljön (Larsson & Lööf 2015). 

Läkemedel 

Oxazepam 

Ett ångestdämpande och lugnande preparat som används inom sjukvården är läkemedlet 

oxazepam (Sehlén et al. 2015). Vid rening av oxazepam kan det bildas högre koncentrationer 

av ämnet vid utloppet jämfört med det inkommande avloppsvattnet (Hedén et al 2020). Detta 

tros bero på att vid nedbrytning av andra läkemedel kan deras komponenter bilda oxazepam 

(Baresel et al. 2017b). Mätningar på det utgående vattnet från Nykvarns reningsverk i 

Linköping, som inte har någon specifik läkemedelsrening, visar att de utsläppta halterna av 

oxazepam utgör risk för de vattenlevande organismerna (Shelén et al. 2017).  

 

Brodin et al. (2013) studerade hur beteendet av abborrar förändrades vid tillförsel av 

oxazepam. Vid koncentrationer som motsvarar vattendrag nedströms ett avloppsreningsverk, 
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påvisades förändringar av abborrens beteende i form av ökad aktivitet (Brodin et al. 2013). 

En liknande studie har även genomförts på mört, där mörtens beteende påverkades genom att 

de blev mer orädda (Brodin et al. 2017). 

 

Ibuprofen 

Ibuprofen är ett inflammationshämmande preparat som förekommer i ett flertal läkemedel, 

exempelvis Ibumetin och Ipren som båda finns som receptfria läkemedel 

(Nationalencyklopedin u.å.a). Ibuprofen har lipofila egenskaper vilket medför en risk för 

bioackumulering om preparatet tillförs vattenmiljön (Liu et al. 2014). 

 

Källbys reningsverk i Lund uppnår en hög avskiljning på 90 % av den ibuprofen som 

inkommer, trots att det inte finns någon specifik teknik för läkemedelsrening (Bendz et al. 

2005). Detta medför alltså att ibuprofen är ett läkemedel som redan avskiljs till stor del i 

reningsverket, men det sker fortsatt ett utsläpp på ungefär 10 % av den inkommande 

ibuprofen från reningsverket (Bendz et al. 2005). Detta har betydelse eftersom ibuprofen 

finns som receptfritt läkemedel, vilket resulterar i en hög förbrukning. Därför blir 

förekomsten av läkemedlet i miljön stor trots en hög avskiljningsgrad (Falås et al. 2012). 

 

Liu et al. (2014) studerade hur ibuprofen påverkar vattenlevande organismer i Nanjing, Kina, 

när de exponeras för likartade koncentrationer som i vattendrag nedanför utloppet av ett 

avloppsreningsverk. Studien påvisade att ibuprofen har låg benägenhet för att bioackumuleras 

i vävnader hos organismer, trots dess lipofila egenskaper (Liu et al. 2014). De Lange et al. 

(2006) undersökte effekten av ibuprofen hos kräftdjuret Gammarus pulex 

(Nationalencyklopedin u.å.b). Aktiviteten av Gammarus pulex minskade när de exponerades 

för ibuprofen (De Lange et al. 2006). Ibuprofen har även visat sig påverka 

reproduktionsmönstret hos den japanska fisken medaka (Flippin et al. 2007). 

 

Metoprolol 

Metoprolol är ett läkemedel som används för att sänka blodtrycket (Shelén et al. 2015). 

Metoprolol finns i olika former av läkemedel dels som tablettform för dagligt bruk vid högt 

blodtryck (Metoprolol sandoz - FASS Allmänhet n.d.), samt en intravenös substans som 

används vid hjärtinfarkt (Seloken - FASS Vårdpersonal n.d.). Detta innebär att läkemedlet 
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förekommer som receptbelagt läkemedel för dagligt bruk men det finns även preparat som 

enbart är avsedda för att användas av sjukvårdspersonal. Avskiljninggraden för metoprolol är 

låg, vilket i kombination med en hög förbrukning resulterar i en av de högsta utgående 

koncentrationerna från reningsverk (Falås et al. 2012). En studie av Maciag et al. (2022) har 

påvisat en sänkt hjärtfrekvens hos zebrafiskar vid exponering för metoprolol. 

 

Tramadol  

Vid kraftiga smärtor kan läkemedlet tramadol användas, som har smärtstillande effekt och 

tillhör läkemedelsgruppen opioider (Tramadol STADA - FASS Allmänhet n.d.). Tramadol är 

narkotikaklassat enligt läkemedelsverket (Läkemedelsverket 2020). I Uppsala har mätningar 

av läkemedlet i Fyrisån visat höga halter tramadol nedströms Kungsängsverket (Fick et al. 

2011). Avskiljningsgraden i Kungsängsverket för tramadol är 19% enligt Fick et al. (2011). 

De höga uppmätta halterna av tramadol i Fyrisån riskerar skadlig effekt på vattenlevande 

organismer. En studie av Kirla et al. (2021) påvisar skadlig effekt hos zebrafisklarver vid 

exponering för tramadol. Vid koncentrationer högre än 1 μM av tramadol påverkades 

zebrafisklarverna i form av en minskad aktivitet (Kirla et al. 2021). 

 

Diklofenak 

Ett antiinflammatoriskt läkemedel som används som smärtstillande är diklofenak och den 

används främst av personer som lider av bland annat artros (FASS Vårdpersonal 2021). 

Diklofenak är ett läkemedel som inte kan brytas ned i reningsverk. Läkemedlet kan 

konjugeras till metaboliter, ett ämne som bildats vid nedbrytning (Nationalencyklopedin 

u.å.c), som inte utgör ett problem, dock kan de bli dekonjugerade igen innan rening. Det 

resulterar i att läkemedlet inte bryts ned i reningsverken utan kan istället läcka ut till ytvatten 

där det kan tas upp av vattenlevande organismer (Ringbom 2017a). Enligt Janusinfo (2020) 

bryts läkemedlet ned långsamt när den hamnar i vattenmiljön och dess sannolikhet att 

bioackumuleras är låg, men vid undersökning gällande vattenlevande organismer finns det 

indikationer på att den akuta toxiciteten är hög. Diklofenak finns på Sveriges egna lista för 

särskilt förorenande ämnen, SFÄ. Det är Havs- och vattenmyndigheten som tillhandahåller 

den listan och anger vilka gränsvärden som ska finnas för olika ämnen. Målet är att halten 

diklofenak inte ska överskrida de gränsvärden som finns för att kunna klassa vattenmiljöer 

som ”god ekologisk” status, dock har mätningar visat att detta målet inte har uppnåtts 
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(Svenskt Vatten 2020). I inlandsytvatten är gränsvärdet 0,1 μg/L och i havsytvatten är 

gränsvärdet 0,01 μg/L. Dessa värden utgår utifrån de miljökvalitetsnormer som finns för 

vatten (Ringbom 2017b). 

 

I en studie undersöktes hur fisken storspigg, Gasterosteus aculeatus, påverkades av olika 

koncentrationer diklofenak. När koncentration av diklofenak var 271 μg/L observerades det 

att dödligheten hos fisken var markant efter 21 dagar. Ingen förändring i dödligheten kunde 

observeras när koncentrationen var under 22 μg/L. Utöver detta visade en histologisk analys 

en ökning av blodkroppar från stamceller i jämförelse med normalfallet när halten av 

diklofenak ökade (Näslund et al. 2017).  

 

Den halten av diklofenak som vanligtvis hittas i miljön har enligt en studie av Fu et.al (2021) 

visat sig påverka den ryggradslösa arten Hyalella aztecas metabolism av lipider som bildas 

vid bland annat infektionen (You and Your Hormones 2019). Exponeringen av diklofenak 

har även en inverkan på transporten av långa kedjor fettsyror (Fu et al. 2021). 

 

Etinylöstradiol 

Etinylöstradiol är en halvsyntetisk form av östrogen som tillverkas för kvinnor och finns i 

bland annat p-piller i kombination med hormonet gestagen. Den används bland annat som 

preventivmedel, för behandling av problem med menstruationen samt vid klimakteriebesvär 

(Patient 2020; Svensk MeSH u.å.). Läkemedlet utgör ett problem för vattenlevande 

organismer eftersom den kan hämma fortplantningen redan vid låga halter (Svenskt Vatten 

2020) eftersom dess sannolikhet att bioackumuleras i organismer är hög (FASS Allmänhet 

2020). För etinylöstradiol kan det uppstå svårigheter att kunna mäta halten i vattnet. I en 

studie var detektionsgränsen för etinylöstradiol för hög, vilket resulterade i att det inte var 

möjligt att få ut ytterligare information. Det är problematiskt eftersom det inte krävs höga 

koncentrationer för att läkemedlet ska ha en påverkan på vattenorganismer, utan det är 

tillräckligt med halter i storleksordningen nanogram per liter för att skadliga konsekvenser 

ska uppstå (Larsson 2015; Sehlén et al. 2015). Etinylöstradiol klassas  enligt Havs- och 

vattenmyndigheten som ett särskilt förorenat ämne och finns med på EU:s lista över ämnen 

som behöver kontrolleras för att halten inte ska bli för hög (Svenskt Vatten 2020). 
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När det gäller effekterna som läkemedlet har på fiskar finns det dokumenterat för zebrafiskar. 

Efter exponering av 1,2 ng/L och 1,6 ng/L etinylöstradiol under 82 dagar var det möjligt att 

observer en påverkan på både beteendet och fertiliteten. Båda könen visade på en ökad oro 

och ångest samt en lägre sannolikhet för lyckad befruktning med andra fiskar som inte hade 

blivit utsatta för etinylöstradiol. Ytterligare visade studien att avkomman till fiskarna som 

blivit exponerade för etinylöstradiol också hade en beteendepåverkan (Volkova et al. 2015). 

 

En studie som utfördes i Schweiz av Rehberger et al. (2020) undersökte förmågan hos unga 

regnbågsfiskar att stå emot parasiten Tetracapsuloides bryosalmonae, som kan orsaka en typ 

av njursjukdom hos laxfiskar, i närvaro av låga koncentrationer av etinylöstradiol. Den 

slutsats som drogs från studien var att en långvarig exponering av etinylöstradiol hade en 

inverkan på fiskens immunologi med förändringar på mRNA-nivån, vilket resulterade i att 

effekterna av sjukdomen reducerades. Utöver detta påverkades även reproduktionen samt 

hormonstörningar. Författarna rekommenderar ytterligare forskning inom området för att 

stärka det resultatet som genererades (Rehberger et al. 2020). 

 

Citalopram 

Citalopram tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare och används främst för 

depression, men också för panikångestattacker (FASS Allmänhet 2021). Från en utredning i 

Goodpoints (2016) rapport som beställdes av Region Stockholm visade de uppmätta 

koncentrationerna på att citalopram är skadligt för alla vattenlevande organismer, men främst 

de ryggradslösa. Det påpekas av Goodpoint (2016:10) att ”studierna som rapporterar de allra 

lägsta effektkoncentrationerna är ifrågasatta”, vilket indikerar på att ytterligare studier bör 

utföras för att få ett tillförlitligt resultat. 

 

En studie utförd av Kellner et al. (2015) på fisken storspigg undersökte hur närvaron av olika 

koncentrationer, 0,15 μg/L och 1,5 μg/L, citalopram påverkade dess födointag. Det som 

resultatet visade på var att vid båda koncentrationerna dämpades fiskarnas födobeteende. 

Utöver detta påpekade Kellner et al. (2015) att detta i kombination med andra 

beteendeförändringar som bland annat en minskad försiktighet kommer leda till ett försämrat 

ekosystem. Slutsatsen blir att ytterligare studier bör utföras för att kunna göra en korrekt 

bedömning angående vilken påverkan som citalopram har på ekosystem (Kellner et al. 2015). 
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Citalopram kan förekomma i olika former. Det har undersökts hur vattenburet citalopram 

påverkar fiskar, specifikt regnbågsforell och guppy, gällande deras aggressivitet och sexuella 

beteende. Koncentrationerna av läkemedlet var 1 μg/L, 10 μg/L och 100 μg/L, vilket är de 

värden som vanligtvis återfinns i ytvatten. För att undersöka hur deras aggressivitet 

påverkades utsattes fiskarna för koncentrationerna under sex till sju dagar. Vid 

undersökningen av deras sexuella beteende utsattes fiskarna för samma koncentrationer, men 

endast under tre dagar. Resultatet från undersökningen för deras sexuella beteende påvisade 

ingen skillnad vid någon av koncentrationerna gentemot när de inte utsattes för citalopram. 

Ingen märkbar skillnad kunde observeras gällande aggressiviteten hos fiskarna. Den slutsats 

som drogs från studien var att citalopram enskilt inte hade någon signifikant påverkan på 

fiskarnas beteende, dock kunde det bero på att fiskarna inte var utsatta för citalopram under 

en längre tidsperiod eller i kombination med andra substanser. Upptaget av läkemedlet hos 

fiskarna var lågt, vilket kunde bero på att citalopram påverkas av pH-värdet (Holmberg et al. 

2011). 

 

Contaminant of Emergency Concern 

Det finns ett system som används för att tidigt upptäcka om det exempelvis finns läkemedel 

i låga halter i ytvatten som kan komma att nå halter som gör att det blir farligt för 

vattenlevande organismer. Systemet går under namnet ”Contaminant of Emergency 

Concern”, men förkortas ofta till CEC (Clean Water Action u.å.) och används för studier i 

vatten och dess effekt på bland annat vattenlevande organismer. Konceptet gällande CEC och 

läkemedel undersöktes ytterligare  i en studie (Fick et al. 2011) gällande bland annat 

läkemedlen etinylöstradiol och diklofenak. Etinylöstradiol upptäcktes inte i flodprover. 

Detektionsgränsen, som är den gräns där de uppmätta halterna är för låga för att kunna 

betraktas som ett säkert resultat (Miljöstatistik u.å.), var för läkemedlet etinylöstradiol 5 ng/L 

enligt studien medan dess CEC-värde var 0,39 ng/L. Den slutsatsen som kan dras från studien 

är att en jämförelse mellan mätningar som tas i vatten och CEC för läkemedel gör det möjligt 

att i ett tidigt skede kunna identifiera vilka läkemedel som kan utgöra en fara för vattenmiljön 

och dess organismer. Mätningar i ytvatten gjordes också för det antiinflammatoriska 

läkemedlet diklofenak som i resultatet visade på en halt som översteg CEC-värdet cirka tusen 

gånger (Fick et al. 2011). 
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Reningstekniker 

Effektiviteten av läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 

Falås et al. (2012) har kompilerat data från ett flertal studier i Sverige och konstaterar att ett 

70-tal icke-antibiotiska läkemedelssubstanser kunde detekteras i svenska avloppsvatten. 

Några, däribland paracetamol, ibuprofen och naproxen, förekom i halter större än 1 μg/L vid 

inflödena till avloppsreningsverken, medan majoriteten förekom i halter i storleksordningen 

ng/L. För ungefär en fjärdedel av substanserna minskade halterna till stor del efter den 

vanliga avloppsreningsprocessen. Ytterligare en fjärdedel renades till viss del och en 

fjärdedel endast till liten eller ingen del. För den återstående fjärdedelen påvisades ökade 

halter i avloppsverkens utflöden jämfört med deras inflöden, men det är oklart vad orsaken 

till detta är. Beräkningarna förutsätter ett utökat biologiskt reningssteg för kväverening vilket 

bidrar till avskiljningen av vissa läkemedelsrester (Falås et al. 2012). Tabell 1 visar 62 

läkemedel, ordnade efter omfattningen av den koncentrationsreduktion som skedde vid 

avloppsvattenreningen. 

Tabell 1. 62 läkemedel som detekterats i utflöden från svenska avloppsreningsverk, ordnade efter 

minst reduktion efter reningsprocessen (i jämförelse med halter i inflöden), från vänster och toppen 

till höger och botten. Den exakta ordningen är osäker, men varierar från negativ reduktion till nästan 

100 % för paracetamol. Kursiverade läkemedel reducerades till minst 80 % medan understrukna 

läkemedel påvisade ingen eller negativ reduktion (Falås et al. 2012). 

Propofol Hydrochlorothiazide Dextropropoxyphene 

Sertaline Warfarin Mirtazapine 

Carbamazepine Ifosfamide Citalopram 

Tramadol Metoprolol Desloratadine 

Ranitidine Oxazepam Propranolol 

Diazepam Cetirizine Fluoxetine 

Glibenclamide Diclofenac Furosemide 

Progesterone Oxymetazoline Clozapine 

Atenolol Xylometazoline Zopiclone 

Ramipril Salbutamol Amiloride 
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Felodipine Terbutaline Gemfibrozil 

Omeprazole Bezafibrate Cyclophosphamide 

Amlodipine Bendofulmethiazide Clofibric acid 

Isosorbide mononitrate Codeine Zolpidem 

Losartan Ketoprofen Fenofibrate 

Simvastatin Ethinylestradiol Estradiol 

Norethisterone Estrone Raloxifene 

Ketoconazole Hydrocortisone Naproxen 

Metformin Atorvastatin Enalapril 

Risperidone Ibuprofen Estriol 

Paroxetine Paracetamol  

De största halterna i avloppsreningsverkens utflöden mättes upp för atenolol, metoprolol, 

furosemide och hydrochlorothiazide, nästan 1 μg/L. Några ytterligare läkemedel med höga 

halter var metformin, naproxen, carbamazepam, oxazepam, tramadol, ketoprofen, ibuprofen, 

phenazone och diclofenac. För majoriteten av läkemedlen varierade halterna mellan 1-500 

ng/L (Falås et al. 2012). Baresel et al. (2017b) påpekar dock, med hänsyn till brister och 

skillnader i provtagnings- och analysmetoder på olika platser, att de koncentrationer som 

tidigare mätts upp kan ha underskattats med upp till 40 %. 

Reningstekniker vid avloppsreningsverk eller sjukhus 

Det finns flera reningstekniker som används för att reducera halterna av dessa läkemedel i 

avloppsvattnet. Baresel et al. (2017b) har sammanställt ett flertal tillgängliga tekniker för rening av 

bland annat läkemedelsrester. Dessa tekniker är anpassade för att främst användas vid ett 

avloppsreningsverk som ett kompletterande reningssteg, men kan också appliceras uppströms, till 

exempel vid ett sjukhus. Baresel et al. (2017b:26) anser att ”Det är viktigt att påpeka att även om den 

grundläggande funktionen av teknikerna i så fall är den samma så kan reningseffektivitet och 

kostnader skilja sig signifikant från tillämpningen vid [avloppsreningsverk]”. Det beror på att 

avloppsvattnets sammansättning är annorlunda uppströms, både med avseende på att ingen rening 

ännu skett och på andra förhållanden såsom skillnader i temperatur. 
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Mest centralt för läkemedelsrening är att halterna av läkemedel är högre vid punktkällan då 

dess avloppsvatten inte är lika utspädda som vid reningsverken. Därför menar Baresel et al. 

(2017b:26) att ”Teknikerna kan både ha en högre verkningsgrad med avseende på till 

exempel  läkemedelsreduktion om det installeras vid ett sjukhus samtidigt som kostnaden per 

kubikmeter behandlat vatten kan öka då mindre anläggningar generellt uppvisar en lägre 

kostnadseffektivitet.” Detta kan ändå vara ett bättre alternativ än rening endast vid 

avloppsreningsverk eftersom den totala volymen vatten som behöver behandlas uppströms är 

betydligt mindre, samtidigt som belastningen på reningen nedströms minskar. 

Tillgängliga reningstekniker 

Cimbritz och Mattson (2018) delar in reningsteknikerna för läkemedelsrester i avloppsvatten 

i fyra principiellt olika typer: fysikaliska, adsorptiva, oxidativa och biologiska. Dessa 

överlappar till viss del och kan dessutom kombineras för ökad effektivitet. Fysikalisk rening 

innebär filtrering av avloppsvattnet genom membran, medan adsorptiv rening syftar på att 

läkemedelsresterna adsorberas på ytan av material som placeras som filter i avloppsvattnets 

väg. Oxidativ rening innefattar en behandling som oxiderar och bryter ned läkemedelsrester. 

Biologisk rening innebär en behandling som bryter ned läkemedelsrester med hjälp av 

biologiskt material. Tabell 2 visar de främsta reningsteknikerna som finns tillgängliga.  

Tabell 2. Översikt över tillgängliga reningstekniker för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

Typ Reningsteknik Källa 

Fysikaliska  

Omvänd osmos (RO) Baresel et al. 2017b 

Nanofiltrering (NF) Baresel et al. 2017b 

Adsorptiva  

Pulveriserat aktivt kol (PAK) Baresel et al. 2017b 

Granulerat aktivt kol (GAK) Baresel et al. 2017b 

Biologiskt aktivt kol (BAK) Baresel et al. 2017b 

Anjonbytare (AIX) Kalecinska 2021 

Oxidativa  

Ozonering (O3) Baresel et al. 2017b 

Avancerade oxidativa processer (AOP) Baresel et al. 2017b 

UV-ljus (UV) Ek et al. 2013 
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Klordioxid (ClO2) Hörsing et al. 2014 

Biologiska  

Aktivt slam (AS) Cimbritz & Mattson (2018) 

Biofilm (BF) Cimbritz & Mattson (2018) 

Membranbioreaktor (MBR) Cimbritz & Mattson (2018) 

Biologiskt aktivt filter (BAF) Baresel et al. 2017b 

Enzymer (Enz) Baresel et al. 2017b 

Enligt Baresel et al. (2017b:44) är GAK ”kanske den mest kompletta reningen” för 

avskiljning av läkemedelsrester. Endast ozonering är jämförbar med avseende på detta. Även 

Ek et al. (2013) pekar ut ozonering och aktivt kol som de mest effektiva reningsteknikerna för 

läkemedelsrester i avloppsvatten. 

Aktivt kol 

Vad är aktivt kol? 

Aktivt kol är en form av amorft kol med många små porer och dessa ger kolet en stor specifik 

yta, mellan 500-1500 m2/g (Nationalencyklopedin u.å.a). Som reningsteknik är aktivt kol 

adsorptiv, då inkommande avloppsvatten kan filtreras genom kolet så att vissa 

läkemedelsrester adsorberas på den aktiva kolytan. Granulerat aktivt kol (GAK) fungerar 

dessutom som ett rent fysikaliskt filter, vilket ibland innebär en oönskad barriär utan 

regelbundet underhåll. Dessutom bildas det över tid en biofilm på materialet om nedbrytbara 

ämnen finns i avloppsvattnet, så att GAK fungerar som ett biologiskt aktivt filter, medan 

pulveriserat aktivt kol (PAK) endast är adsorptivt. Ytterligare biologiska behandlingar av 

PAK eller GAK, eventuellt i kombination med biologiskt aktivt filter (BAF), möjliggör 

utökad rening av organiska föreningar. Denna teknik, biologiskt aktivt kol (BAK), är kostsam 

men under utveckling (Baresel et al. 2017b). 

Granulerat aktivt kol 

Avloppsvatten filtreras genom GAK i ett separat och ofta avslutande reningssteg så att 

läkemedelsrester och andra föroreningar adsorberas på den aktiva kolytan. Efter en viss tid 

börjar kolet att mättas, det vill säga att hela kolytan täcks av absorberat material, och därför 

behöver GAK bytas ut med jämna mellanrum så att reningsgraden hålls på en hög nivå. Det 
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använda kolet kan regenereras och återanvändas, men 10-20 % förloras under processen. 

Eftersom även andra föroreningar och ämnen än läkemedelsrester absorberas krävs tidigare 

reningssteg för att just reningen av läkemedelsrester ska bli så effektiv som möjligt 

(Naturvårdsverket 2017). Dessutom anser Baresel et al. (2017b) att GAK i praktiken fungerar 

som BAF, då en biofilm bildas på kolmaterialet om nedbrytbara ämnen finns i 

avloppsvattnet. Biofilmens sammansättning beror på vilka föreningar kolet kommer i kontakt 

med. Tabell 3 visar för- och nackdelar med GAK. 

Tabell 3. För- och nackdelar med GAK (Naturvårdsverket 2017). 

Fördelar Nackdelar 

Välbekant teknik inom vattenrening sedan 

flera årtionden tillbaka 

Regelbundet underhåll och backspolning för 

att undvika igentäppning 

Hög verkningsgrad för rening av 

läkemedelsrester 

Andra föroreningar än läkemedelsrester 

adsorberas också 

Passar både stora och små 

reningsanläggningar 

Kräver viss mekanisk rening i tidigare 

reningssteg 

Biofilm leder till biologisk nedbrytning av 

organiska ämnen 

Tillverkning och regenerering av aktivt kol 

kräver mycket energi och resurser 

Inga skadliga restprodukter i utflödet Tillverkas och regenereras inte i Sverige 

Ett pilotförsök genomfördes vid Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm under 18 månader 

under tidsperioden 2011-2012. Där användes tre stycken två meter höga kolonner fyllda till 

hälften med GAK som var kopplade i serie. Det avloppsvatten som användes hade redan 

genomgått den fullständiga reningen vid Henriksdals reningsverk. Vattnet pumpades genom 

var kolonn för sig och prover togs innan reningen och efter varje kolonn. Över tid sattes 

kolonnerna igen och trycket ökade. För att åtgärda detta backspolades kolonnerna, det vill 

säga att vatten spolades åt andra hållet för att få loss partiklar som fastnat i filtret. Vid ett 

flöde på 80-95 L/h räckte det med att backspola var tionde dag. De fann att nedbrytning av ett 

flertal läkemedel skedde, men kunde inte avgöra om den var komplett eller inte. En viktig 

observation var att halterna fortsatte att minska efter filtrering genom varje kolonn (Ek et al. 

2013). 
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Baresel et al. (2017b) uppskattar kostnaden för applikation av GAK vid ett litet 

avloppsreningsverk anpassad för 2000 personekvivalenter till 1-1,2 kr/m3 baserat på 

existerande försök. Ju större anläggningen är desto mer kostnadseffektiv blir reningstekniken, 

då priset kan närma sig 0,3 kr/m3 vid 500 000 personekvivalenter. 

Pulveriserat aktivt kol 

PAK kan tillsättas i huvudreningsprocessen, till exempel i det biologiska reningssteget på ett 

avloppsreningsverk eller i ett kompletterande reningssteg där läkemedelsrester och andra 

föroreningar kan adsorbera till dess yta (Baresel et al. 2017b). Därefter avskiljs kolet 

tillsammans med slammet och kan därför inte regenereras. PAK kräver alltså inte något 

ytterligare reningssteg utöver de befintliga, förutom för att säkerställa att PAK inte 

transporteras vidare i reningsprocessen. Doseringen av PAK kan anpassas efter behov, men 

måste vara hög nog för att möjliggöra tillräcklig adsorption av läkemedelsrester då andra 

föroreningar och ämnen konkurrerar om bindning till kolytan (Naturvårdsverket 2017). 

Tabell 4 visar för- och nackdelar med PAK. 

Tabell 4. För- och nackdelar med PAK (Naturvårdsverket 2017). 

Fördelar Nackdelar 

Passar både stora och små 

reningsanläggningar 

Kräver reningssteg som förhindrar PAK 

från att släppas ut med det renade vattnet 

Vid ökad dosering kan både 

läkemedelsrester och andra föroreningar 

renas effektivt 

Slam kan bli kontaminerat med 

läkemedelsrester och andra föroreningar 

Kräver inte mycket plats för installation Tillverkning kräver mycket energi 

Hög verkningsgrad för rening av 

läkemedelsrester 

Skapar korrosiv och abrasiv miljö som leder 

till ökat slit på utrustning 

 Kan endast appliceras i existerande 

reningsanläggningar 

Bland annat i Tyskland har PAK använts i fullskalig avloppsvattenrening och Baresel et al. 

(2017b) uppskattar kostnaden för applikation av PAK vid ett litet avloppsreningsverk 

anpassad för 2000 personekvivalenter till 1,1 kr/m3 baserat på existerande försök. Ju större 
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anläggningen är desto mer kostnadseffektiv blir reningstekniken, då priset kan närma sig 0,55 

kr/m3 vid 500 000 personekvivalenter. 

Vilka läkemedel renas med GAK eller PAK? 

Aktivt kol är mycket effektivt när det kommer till rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, 

men Hörsing et al. (2014) anser att PAK är att föredra vid applikation på avloppsreningsverk. 

Enligt tester räcker en dosering på 1 mg/L m för att reducera de flesta läkemedelsrester med 

minst 90 %,, medan 5 mg/L krävs för bland andra diklofenak, estradiol och sertralin. PAK 

visade sig inte vara en effektiv metod för avskiljning av östron och levonogestrel, som kräver 

en dosering på 25 mg/L, och var olämpligt för oxazepam som kräver 50 mg/L, ”vilket i 

praktiken är en orealistiskt stor mängd” enligt Hörsing et al. (2014:39).. Metzger et al. (2014) 

rapporterar att PAK inte renar sulfamethoxazol och benzotrial väl med en dosering på 10 

mg/L, men den förstnämnda avskiljdes med minst 90 % med endast 1 mg/L enligt Hörsing et 

al. (2014). Tester har dock ofta utförts i laboratorium och Baresel et al. (2017b) antyder att 

det för riktigt avloppsvattent krävs högre tillsatser av PAK och pekar på flera tester som 

använt 10-20 mg/L för effektiv rening. 

Flera tester har gjorts med GAK för att pröva dess reningseffektivitet. Grover et al. (2011) 

fann att diklofenak renades till 98 %, medan östron landade på 64 %. Karbamazepin och 

propranolol renades till mindre än 25 %, men andra tester uppnådde en rening till över 95 % 

för båda dessa läkemedel (Baresel et al. 2017b). Ett test av Kalecinska (2021) påvisade endast 

39 % avskiljning för sertralin, men i övrigt god reningseffektivitet. För ett traditionellt GAK-

filter i ett avloppsreningsverk beräknas en tillsats av GAK på minst 20-25 mg/L behövas (Ek 

et al. 2013). Jämförelser mellan olika tester med olika sorter av GAK är svåra på grund av de 

unika biofilmerna i olika utvecklingsstadier på vardera kolfilter (Baresel et al. 2017b).  

Ozonering 

Ozon (O3) är ett stark oxidationsmedel bestående av tre syreatomer som bildar en instabil 

molekylstruktur vilken kan reagera kraftigt med andra molekyler i sin omgivning 

(Nationalencyklopedin u.å.d). Vid oxidering reagerar ozon omedelbart med föroreningar och 

vid reaktionen så bryts reaktanter ner. Reaktionen bildar även en oxidant som produkt, vilket 

är en OH-radikal. Ozon reagerar selektivt med flertal föroreningar, samtidigt som det 

nybildade OH-radikaler reagerar med de organiska molekylerna. Resultatet blir en användbar 

process som möjliggör yt-, dricks- och avloppsvattenrening. Den selektiva reaktionsförmågan 
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för ozon betyder att den reagerar med få kemiska ämnen utan att den stör den kemiska 

reningsprocessen. Det är eftersom dess verkningsgrad är som högst vid nedbrytning av 

läkemedel (Benitez et. al. 2009).  

 

Ozonering är därmed en användbar åtgärd till rening av avloppsvatten från läkemedelsrester 

med en verkningsgrad som är beroende på ett antal faktorer. Det är avloppsvattnets 

sammansättning, det vill säga vilka sorts ämnen vattnet innehåller, som avgör hur väl 

metoden fungerar. De mest betydande faktorer är bland annat mängd av upplöst organiskt 

kol, kemiskt syrebehov, pH-värde, samt nitrat, bromid och bromat halter. Betydelsen av dessa 

faktorer är avgörande vid implementering av denna reningsmetod vid önskad anläggning 

eftersom nedbrytningen av läkemedelsrester med ozon kan leda till oönskade reaktioner. Det 

kan dessutom resultera i bildning av biprodukter som kan vara farligare än moderämnet 

(Svebrant et al. 2021).  

 

Oxidation av läkemedel och smittsamma ämnen 

En studie genomförd på ett sjukhus i samarbete mellan flera universitet världen över 

omfattade rening av avloppsvatten från ibuprofen och även ofloxacin med hjälp av MBBR 

(Moving Bed Biofilm Reactors) och ozonering med peroxidering, därefter jämfördes båda 

metoder. MBBR påvisade en stor potential gällande både borttagning av ibuprofen och 

ofloxacin, från 5 % upp till 78 % av alla rester som kunde detekteras i vattnet. Samma studie 

påpekade även de ekonomiska fördelarna med denna metod (Khan et al. 2022).  

 

Oxozepam som undersöktes i studierna från Mackull’ak et al. (2021) och Ekblad et al (2021) 

visade att läkemedlet reagerade svagt med ozon och starkare med OH-radikalen, vilket gör 

det svårt att effektivisera dess avskiljning från avloppsvatten.  

 

Antibiotika är ett annat oönskat läkemedel funnet i avloppsvatten som kan orsaka ett akut och 

växande folkhälsoproblem, vilket är bakteriernas antibiotikaresistens (Folkhälsomyndigheten 

2021). Ozonering är en känd och effektiv metod för nedbrytning av hormoner och 

hormonstörande ämnen, men vissa studier påvisade att komplikationer i form av större halter 

av östrogen kan hittas i avloppsvatten efter ozonering. Fortsättningsvis gjordes flera studier 

på detta ämne och de flesta europeiska undersökningar riktar sig mot en hög reningsgrad av 

östrogen med ozonering Gehrmann et al. 2018). 
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För- och nackdelar med ozonering 

Ozonering renar avloppsvattnet effektivt från de flesta läkemedelsrester. I kombination med 

andra reningsmetoder höjer den effektivitetsgraden på rening av vissa ämnen, främst 

antibiotika (Vo et. al 2019).  Ozonering är en reningsteknik som medför ekonomiska fördelar 

och har potential att tillämpas vid punktkällor för läkemedelsutsläpp i avloppsvatten som 

exempelvis sjukhus (Khan et al. 2022). Den är lämpar sig mest vid rening av förbehandlat 

vatten (Svebrant et al. 2021). 

 

Metoden medför dock vissa toxikologiska miljörisker om det ozonerade vattnet inte vidare 

behandlas med avseende på rening av de biprodukter som bildas vid oxidationen (Hübner et 

al. 2015). Ozonering av diklofenak och metoprolol kan leda till reaktioner med bromid som 

är en ständig förekommande komponent i avloppsvatten och kan leda till bildning av 

hypobromsyra och andra oönskade biprodukter genom oxidation med OH-radikalen. Ett 

exempel på en annan oönskad skadlig produkt är Br-katalyserade bildning av cancerogen N-

nitrosodimetylamin omvandlat från en oskadlig N,N-dimetylsulfid i avloppsvatten vid 

ozonering (Wirzberger et al. 2022). Bromid är även ett kritiskt ämne i avloppsvattenmatrisen 

som oxideras till cancerogena bromater. Det kan även vara svårt att implementera ozonering 

som en fristående metod på ett sjukhus (Svebrant et al. 2021). Denna process berikar vatten 

med stora mängder av syre som kan medföra behov för ett ytterligare reningssteg. Stora 

mängder syrgas kan även leda till en del tekniska problem som skumbildning i utloppet av 

ozoneringstanken. Detta kan åtgärdas lokalt med installation av exempelvis en 

utjämningstank en luftningsprocess äger rum. Luftning sker i bassänger dit vatten 

transporteras i rör och exponeras för luft (Sehlén et al. 2015).  

 

På grund av ovannämnda omständigheter kan det vara svårt att implementera endast 

ozonering som en reningsteknik vilket påvisades av en studie som utfördes på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala år 2021 (Svebrant et al. 2021). 

 

Kombination med andra metoder 

Ozonering kan kombineras med andra reningsmetoder för högre reningsgrad som till exempel 

aktivt kol, MBBR, MBR (Membrane Bioreactor) och AOP (Advanced Oxidative Processes) 

(Vo et. al 2019). Ett försök för att mäta effektivitet av vattenrening från östrogen på ett 
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sjukhus i Gelsenkirchen, Tyskland etablerades år 2011 och visade lovande resultat. Sjukhuset 

var utrustad med MBR-system som primär och sekundär behandling, följt av ozonbehandling 

och avslutad av sandfiltrieringsteg. Sjukhuset tog emot cirka 75 000 patienter per år och hade 

ett maximalt flöde på 25 m3 avloppsvatten per timme, 580 bäddar och 1200 personer 

anställda. Prover togs efter alla reningssteg och visade en stor effektivitet i rening av östrogen 

och även androgen från sjukhus avloppsvatten. Det konstaterades även större effektivitet av 

rening med först MBR och sedan ozonering. Det observerades att en applicering av höga 

halter av ozon på reningen inte leder till bättre reningsresultat och därför är det lämpligt att 

kombinera metoder av rening för att undvika negativa effekter av till exempel för höga 

ozonhalter (Gehrmann et al. 2018). 

 

Membranfiltrering 

Enligt Naturvårdsverket (2008) finns det ett flertal fysikaliska reningsmetoder i form av ett 

membranfilter som separerar partiklarna från avloppsvattnet och dessa är mikrofiltrering 

(MF), ultrafiltrering (UF), nanofiltrering (NF) samt omvänd osmos (RO). I en aktuell rapport 

från Lidén (2020) nämns återigen de fyra olika varianterna tillsammans med en beskrivning 

om hur porstorleken hos membranet eller membranets täthet har betydelse för 

genomsläppligheten av partiklar. Det betonas att det inte enbart är de hydrauliska och 

mekaniska egenskaperna som har betydelse när tätheten hos membranet ökar, utan att även de 

ytkemiska egenskaperna blir relevanta. Ju tätare membranens ytor är desto kompaktare blir 

de och det i sin tur gör att det krävs högre tryck för vatten att flöda igenom (Lidén 2020). Ett 

högre tryck i sin tur innebär en större energianvändning (Naturvårdsverket 2008). RO och 

därefter NF är de membran med tätast yta och där är diffusion den bakomliggande processen. 

Beskrivning av membranens täthet genom porstorlek eller i form av Dalton, som är en 

viktenhet, lämpar sig inte för RO och tätare NF. För att beskriva tätheten hos dessa membran 

används istället ”reduktion av joner” (Lidén 2020). Lidén (2020:13) förklarar det på följande 

sätt: “Eftersom joner är laddade interagerar de med membranytan, och det är inte bara storlek 

på ämnena som har betydelse, utan dess laddning, formation och ytaktivitet”.  

Utmaningen består av att hitta en balans för hur selektivt membranet är samtidigt som det ska 

ha tillräckligt hög permeabilitet (Yang 2021), men valet av membranmetod beror dessutom 

på vad det är för sorts ämnen som ska renas (Lidén 2020). För läkemedelsrening med fysiska 

filtreringsmetoder ansågs flertalet inte tillräckliga enligt Hörsing et al. (2014) men omvänd 
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osmos kunde filtrera bort de mindre läkemedelsmolekylerna. I en sydkoreansk studie från 

Kim et al. (2007) visades det att både NF och RO kunde filtrera bort mer än 95 % av de 

läkemedelsrester som ingick i studien. En nackdel med omvänd osmos är dock att det oftast 

innebär en stor ekonomisk kostnad (Hörsing et al. 2014). 

Membranbiorektor (MBR) – rening med membranteknik till Henriksdals reningsverk 

Stockholm Vatten och Avfall planerar att ersätta det avslutande steget i reningsprocessen i 

Henriksdals reningsverk med membranbioreaktorer för att rena stadens avloppsvatten på ett 

effektivare och noggrannare sätt (Stockholm Vatten och Avfall 2022a). Metoden med rening 

av MBR kommer till användning då avloppsvattnet redan gått igenom ett antal initiala steg i 

reningsprocessen som avloppsreningsverket redan använder sig av i nuläget. De tidigare 

stegens kapacitet räcker inte till för att filtrera återstående slamresterna från avloppsvattnet 

och membranreningstekniken består av små porer som har förmågan att filtrera bort dessa. 

Membranen försätts i rörelse genom att en luftström förs igenom dem och förhindrar på så 

sätt slammet från att hämma flödet av vatten genom porerna (Stockholm Vatten och Avfall 

2022b). Porerna till membranen som avses att användas på Henriksdalverket har en 

porstorlek på 0,04 mikrometer (Stockholm Vatten och Avfall 2022a).   
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Urinseparering  

Studier visar att utsöndring av läkemedel genom urinen är den främsta orsaken till att 

läkemedel återfinns i avloppsvatten (Havs- och vattenmyndigheten 2018). Enligt Abdel-

Shafy & Mansour (2013) utsöndras ett genomsnitt på 70 % av läkemedelsrester i urinen. En 

annan studie pekar på liknande men något lägre siffror; 64 % i genomsnitt (Lienert et al. 

2007).  

Urinseparering innebär att urin separeras från toalettpapper och fekalier (Palm et al. 2002). 

Separeringen sker vid källan där toaletten exempelvis har två uppsamlare, en för urin och en 

för fekalier och toalettpapper. Urinen leds sedan via ett separat ledningssystem till nästa steg i 

processen som vanligen är någon form av uppsamlingstank (Palm et al. 2002). Vad som 

händer med urinen efteråt beror på syftet med urinsepareringen. Om syftet är att urinen ska 

renas från läkemedelsrester kommer urinen efteråt behandlas med olika reningstekniker som 

exempelvis nanofiltrering (Saad et al. 2019) eller ozonering (Dodd et al. 2008; Escher et al. 

2006).  

Fördelen med att separera urin direkt i toaletten är att reningsteknikerna kan användas där 

läkemedelsresterna är som mest koncentrerade. Storskalig implementering av 

urinseparerande toaletter är dock invecklat att genomföra. Bland annat är hanteringen av allt 

urin en utmaning (Boyer & Saetta 2019) och reningen av urinen har inte visat sig vara 

tillräckligt effektiv vid källan baserat på pilotförsök av vissa tekniker, som ozonering 

(Svebrant et al. 2021). 

Lagstiftning 

Enligt en artikel (Havet 2016) finns det inga specifika lagar som specificerar hur reningsverk 

ska hantera läkemedelsrester och det leder i sin tur till att reningsverk inte prioriterar denna 

typ av rening. Installation av ny reningsteknik kan bli kostsamt och verken är i nuläget inte 

byggda för att kunna hantera rening av läkemedelsrester (Svenskt Vatten 2019; Havet.nu 

2016). 

 

Inom EU finns det inte någon specifika lagstiftning hur rening av läkemedelsrester ska gå till 

eller hur mycket som får släppas ut i vattnet. Det utförs dock miljöbedömningar, men det 

innebär inte att reningsverk anpassar sin rening för att kunna hantera läkemedelsrester 

(Moberg 2019). Trots avsaknad av lagstiftning har vissa länder som exempelvis Schweiz, 

Danmark och Tyskland gjort anpassningar för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. I 
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Schweiz framtogs en lagstiftning år 2016 angående rening av framförallt läkemedel som har 

en hormonstörande effekt. Ursprunget för denna lagstiftningen var slutsatserna som kunde 

dras utifrån projektet Strategy MicroPoll. Slutsatserna var bland annat att reningsverk 

behöver uppgraderas för att kunna rena läkemedelsrester från vattnet och att ozon samt aktivt 

kol kan betraktas som lämpliga åtgärder (Eggen et al. 2014). Denna lagstiftningen resulterade 

i att 100 stycken reningsverk byggdes om för att kunna hantera rening av läkemedelsrester 

(Cimbritz et al. 2016). Ett annat EU-land som har infört lagstiftning för rening, med fokus på 

att reducera mikroföreningarna, är Tyskland. På ett reningsverk i Tyskland används aktivt 

kol, medan i ett annat används ozon för rening. Det förekommer fortfarande tester och studier 

på reningsverk för att undersöka vilken teknik som är mest effektivt att använda. Under ett 

försök gällande PAK i kombination med ozon visade resultatet på att detta var effektivt, dock 

var det svårt att rena kontrastvätskor (Cimbritz et al. 2016). 

Herlev Hospital 

I rapporten Cimbrits et al. (2016) som presenterade lagstiftningen i Schweiz och 

Tyskland nämns också Danmark. Specifikt den anläggningen som har införts vid Herlev 

hospital i Köpenhamn regionen. Denna reningsanläggningen använder tre olika metoder: 

membranbioreaktor, ozonering och kolfiltrering, som tar bort bland annat läkemedelsrester 

från avloppsvatten. Anläggningen har kapacitet för att rena avloppsvatten för 2500 personer 

på sjukhuset. Den ekonomiska kostnaden för byggnaden av denna anläggning samt 

utvecklingen av den var 43 miljoner danska kronor (State of Green u.å.). Enligt State of 

Green (u.å.) bidrar utvecklingen och etableringen av denna anläggningen för danska 

myndigheter att kunna ha striktare lagstiftning för rening av vatten från sjukhus. 

 

Konstruktionen av Herlev Hospital påbörjade 1966 och är det näst största sjukhuset i Zealand 

med en area på 250 000 m2 och bäddar på sjukhuset är 900 stycken. Enligt DHI (2016) var 

under året 2016 volymen avloppsvatten 150 000 m3/år och den förväntade volymen år 2020 

var 200 000 m3/år. Projektet för etableringen av denna anläggningen började år 2012 där den 

huvudansvarige var Grundfos BioBooster A/S, medan själva etableringen påbörjades 2013 

och var i drift från och med maj 2014. Utvärderingen från anläggningen skedde år 2015 och 

den visade på att 99,9 % av läkemedelsresterna renades från avloppsvattnet. De kvarvarande 

ämnena låg på halter som inte påverkar levande organismer. Det var inte möjligt att mäta 

effekten som reningsanläggningen hade på östrogena läkemedel. 
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Metod 

Detta är en litteraturstudie. Tabell 1 visar information om hur referenserna har hittats. 

Tabell 1. Hur referenserna har hittats. 

Referens Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Baresel et al. 2017 DiVA 2022-04-06 läkemedelsrester 

AND rening 

31 

Ek et al. 2013 DiVA 2022-04-06 läkemedel AND 

”aktivt kol” 

12 

Hörsing et al. 

(2014) 

Google 2022-04-19 * 9040 

Metzger et al. 

(2014) 

Google 2022-04-19 * 3320 

Naturvårdsverket 

2017 

DiVA 2022-04-14 läkemede* AND 

rening 

53 

 

* Hörsing et al. (2014) och Metzger et al. (2014) var angivna som referenser i Baresel et al. 

(2017). De hittades genom att söka på titlarna ordagrant i Google. 

 

Resultat 

Vad är aktivt kol? 

Aktivt kol är form av amorft kol med många små porer. Dessa ger kolet mycket stor specifik 

yta, mellan 500-1500 m2/g (Nationalencyklopedin u.å.). Som reningsteknik är aktivt kol 

adsorptiv, då inkommande avloppsvatten kan filtreras genom kolet så att vissa 

läkemedelsrester adsorberas på den aktiva kolytan. Granulerat aktivt kol (GAK) fungerar 

dessutom som ett rent fysikaliskt filter, vilket ibland innebär en oönskad barriär utan 

regelbundet underhåll, och ett biologiskt aktivt filter, då det bildas en biofilm på materialet 

om nedbrytbara ämnen finns i avloppsvattnet, medan pulveriserat aktivt kol (PAK) endast är 

adsorptivt. Ytterligare biologiska behandlingar av PAK eller GAK, eventuellt i kombination 

med biologiskt aktivt filter (BAF), möjliggör utökad rening av organiska föreningar. Denna 

teknik, biologiskt aktivt kol (BAK), är kostsam men under utveckling (Baresel et al. 2017). 

Granulerat aktivt kol 

Avloppsvatten filtreras genom GAK i ett separat och ofta avslutande reningssteg så att 

läkemedelsrester och andra föroreningar adsorberas på den aktiva kolytan. Efter en viss tid 

börjar kolet att mättas, det vill säga att hela kolytan täcks av absorberat material, och därför 

behöver GAK bytas ut med jämna mellanrum så att reningsgraden hålls på en hög nivå. Det 

används kolet kan regenereras och återanvändas, men 10-20 % förloras under processen. 



Eftersom även andra föroreningar och ämnen än läkemedelsrester adsorberas krävs tidigare 

reningssteg för att just reningen av läkemedelsrester ska bli så effektiv som möjligt 

(Naturvårdsverket 2017). Dessutom anser Baresel et al. (2017) att GAK i praktiken är ett 

biologiskt aktivt filter (BAF), då en biofilm bildas på kolmaterialet om nedbrytbara ämnen 

finns i avloppsvattnet. Biofilmens sammansättning beror på vilka föreningar kolet kommer i 

kontakt med. Tabell 2 visar för- och nackdelar med GAK. 

Tabell 2. För- och nackdelar med GAK (Naturvårdsverket 2017). 

Fördelar Nackdelar 

Välbekant teknik inom vattenrening sedan 

flera årtionden tillbaka 

Regelbundet underhåll och backspolning för 

att undvika igentäppning 

Hög verkningsgrad för rening av 

läkemedelsrester 

Andra föroreningar än läkemedelsrester 

adsorberas också 

Passar både stora och små 

reningsanläggningar 

Kräver viss mekanisk rening i tidigare 

reningssteg 

Biofilm leder till biologisk nedbrytning av 

organiska ämnen 

Tillverkning och regenerering av aktivt kol 

kräver mycket energi och resurser 

Inga skadliga restprodukter i utflödet Tillverkas och regenereras inte i Sverige 

 

Ett pilotförsök genomfördes vid Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm under 18 månader 

2011-2012. Där användes tre två meter höga kolonner fyllda till hälften med GAK, kopplade 

i serie. Det avloppsvatten som användes hade redan genomgått den fullständiga reningen vid 

Henriksdals reningsverk. Vattnet pumpades genom var kolonn för sig och prover togs mellan 

innan, mellan och efter kolonnerna. Över tid sattes kolonnerna igen och trycket ökade. För att 

åtgärda detta backspolades kolonnerna. Vid ett flöde på 80-95 l/h räckte det med att 

backspola var tionde dag. De fann att nedbrytning av ett flertal läkemedel skedde, men kunde 

inte avgöra om den var komplett eller inte. En viktig observation var att halterna fortsatte att 

minska efter filtrering genom varje kolonn (Ek et al. 2013). 

 Baresel et al. (2017) uppskattar kostnaden för applikation av GAK vid ett litet 

avloppsreningsverk anpassad för 2000 personekvivalenter till 1-1,2 kr/m3 baserat på 

existerande försök. Ju större anläggningen är desto mer kostnadseffektiv blir reningstekniken, 

då priset kan närma sig 0,3 kr/m3 vid 500 000 personekvivalenter. 

Pulveriserat aktivt kol 

PAK kan tillsättas i huvudreningsprocessen, till exempel i det biologiska reningssteget, på ett 

avloppsreningsverk, eller i ett kompletterande reningssteg, där läkemedelsrester och andra 



föroreningar kan adsorbera till dess yta (Baresel et al. 2017). Därefter avskiljs kolet 

tillsammans med slammet och kan därför inte regenereras. PAK kräver alltså inte något 

ytterligare reningssteg utöver de befintliga, förutom för att säkerställa att PAK inte 

transporteras vidare i reningsprocessen. Doseringen av PAK kan anpassas efter behov men 

måste vara hög nog för att möjliggöra tillräcklig adsorption av läkemedelsrester, då andra 

föroreningar och ämnen konkurrerar om bindning till kolytan (Naturvårdsverket 2017). 

Tabell 3 visar för- och nackdelar med PAK. 

Tabell 3. För- och nackdelar med PAK (Naturvårdsverket 2017). 

Fördelar Nackdelar 

Passar både stora och små 

reningsanläggningar 

Kräver reningssteg som förhindrar PAK 

från att släppas ut med det renade vattnet 

Vid ökad dosering kan både 

läkemedelsrester och andra föroreningar 

renas effektivt 

Slam kan bli kontaminerat med 

läkemedelsrester och andra föroreningar 

Kräver inte mycket plats för installation Tillverkning kräver mycket energi 

Hög verkningsgrad för rening av 

läkemedelsrester 

Skapar korrosiv och abrasiv miljö som leder 

till ökat slit på utrustning 

 Kan endast appliceras i existerande 

reningsanläggningar 

 

 Bland annat i Tyskland har PAK använts i fullskalig avloppsvattenrening och 

Baresel et al. (2017) uppskattar kostnaden för applikation av PAK vid ett litet 

avloppsreningsverk anpassad för 2000 personekvivalenter till 1,1 kr/m3 baserat på 

existerande försök. Ju större anläggningen är desto mer kostnadseffektiv blir reningstekniken, 

då priset kan närma sig 0,55 kr/m3 vid 500 000 personekvivalenter. 

Vilka läkemedel renas med GAK eller PAK? 

Enligt Hörsing et al. (2014) är aktivt kol mycket effektivt när det kommer till rening av 

läkemedelsrester i avloppsvatten, men de anser att PAK är att föredra vid applikation på 

avloppsreningsverk. Enligt deras tester för att bestämma vilken dosering av PAK som krävs 

för att reducera läkemedelshalterna med minst 90 % räcker en dosering på 1 mg/l för de flesta 

läkemedel, medan 5 mg/l krävs för bland andra diklofenak, estradiol och sertralin. PAK 

visades dock inte vara en effektiv metod för avskiljning av östron och levonogestrel, som 

kräver en dosering på 25 mg/l, och helt olämpat för oxazepam som kräver 50 mg/l, ”vilket i 

praktiken är en orealistiskt stor mängd. Metzger et al. (2014) rapporterar PAK inte renar 



sulfamethoxazol och benzotrial väl med en dosering på 10 mg/l, men den förstnämnda 

avskiljdes med minst 90 % med endast 1 mg/l enligt Hörsing et al. (2014). Tester har dock 

ofta utförts i laboratorium och Baresel et al. (2017) antyder att för riktigt avloppsvattnet krävs 

högre tillsatser av PAK och pekar på flera tester som använt 10-20 mg/l för effektiv rening. 

 Flera tester har gjorts med GAK för att pröva dess reningseffektivitet. Grover et al. 

(2011) fann att diklofenak renades till 98 %, medan östron landade på 64 %. Karbamazepin 

och propranolol renades till mindre än 25 %, men andra tester uppnådde en rening till över 95 

% för båda dessa läkemedel (Baresel et al. 2017). Ett test av Kalecinska (2021) påvisade 

endast 39 % avskiljning för sertralin, men i övrigt god reningseffektivitet. För ett traditionellt 

GAK-filter i ett avloppsreningsverk beräknas en tillsats av GAK på minst 20-25 mg/l 

behövas (Ek et al. 2013). Jämförelser mellan olika tester med olika sorter av GAK är dock 

svåra på grund av de unika biofilmerna i olika utvecklingsstadier på vardera kolfilter (Baresel 

et al. 2017). 
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ORDLISTA:

HWW - Hospital waste water, avloppsvatten.

IBU - ibuprofen, en antiinflammatorisk läkemedel.

OFX - ofloxacin, ett kemooterapeutiskmedel mot gramnegativa bakterier.

MBBR - moving bed biofilm reactors, en metod av avloppsvatten rening (Khan et al. 2022).

AOP Technology- (eng. Active oxidation process Technology) vattenreningingsteknik

baserad på stark oxidation (Ghime, Ghosh 2020).

MBR - (eng. membrane biological reactors) en vattenreningsteknik.

SARS-CoV-2 - Smittsamvirus som orsakar en infektionssjukdom COVID-19.

COVID-19 - Coronaviruss sjukdom (COVID-19) är en infektionssjukdom som orsakas av

SARS-CoV-2-viruset.

Oxidation - Oxidation är förlusten av elektroner under en reaktion av en molekyl, atom eller

jon (ToughtCo. u.å.).

Inledning

I denna rapport ska ozonering som vattenreningsteknik från läkemedel undersökas och

beskrivas.

Ozonering

Ozon (O3) är ett stark oxidationsmedel bestående av tre syreatomer som bildar en instabil

molekylstruktur vilket i sin tur reagerar kraftigt med dess omgivande ämne (Vattenliv 2021).

W-22-96/L-02



Vid oxidering reagerar ozon direkt med föroreningar och leder till nedbrytning av reaktanter

därmed även produktionen av en stark oxidant, OH-radikal. När det sker ett flertal selektiva

reaktioner med ozon, samtidigt som reaktioner bildas med OH-radikalen som då reagerar

med de organiska molekylerna, resulterar det i en användbar process som möjliggör yt-,

dricks- och avloppsvattenrening.

För att utveckla; den selektiva reaktionsförmågan i ozon betyder att den reagerar med få

kemiska ämnen, fast däremot stör ej effektiviteten av reningsprocessen, eftersom dess

verkningsgrad är som högst vid nedbrytningen av läkemedel (Benitez et. al. 2009).

Ozonering är därmed en användbar åtgärd till rening av avloppsvatten från läkemedelsrester,

med effektivitetsgrad beroende på många faktorer. Det är avloppsvattnets sammansättning

som är viktigast i avgörandet om metodens funktionalitet. Det mest betydande ämnet är till

exempel: upplöst organiskt kol, kemiskt syrebehov, pH, nitrat, bromid och bromat.

Betydelsen av dessa faktorer är avgörande vid implementering av denna reningsmetod vid

önskad anläggning eftersom i vissa fall kan nedbrytningen av läkemedelsrester med ozon leda

till oönskade reaktioner och bildning av biprodukter som kan dessutom vara farligare än

moderämnet (Svebrant et al. 2021).

Oxidation av läkemedel och smittsamma ämnen

Avloppsvattnet från sjukhus är ett allvarligt problem på grund av det innehåller både

smittämnen och läkemedelsrester. Rening av det vattnet är oftast kostsam men kräver också

mycket tid. Därför undersöker man ständigt efter de mest optimala teknikerna för rening av

avloppsvattnet. För att kunna beskriva effektiviteten av en teknik för vattenrening på bäst sätt

fokuseras det i regel efter några nyckelvärden och specifika ämnen. En av de riskabla

medicinska avfall som undersöks i denna studie är ibuprofen som kan renas genom att

applicera ozonering. En studie gjord på ett sjukhus i samarbete mellan flera universitet

världen över, omfattade rening av avloppsvatten från ibuprofen och även ofloxacin (som inte

undersöks i denna studie men anses vara relevant för ämnet) med hjälp av MBBR (moving

bed biofilm reactors) och ozonering med peroxidering, därefter jämfördes båda metoder.

MBBR påvisade ha en stor potential till både borttagning av ibuprofen och ofloxacin, från

5% upp till 78% av alla rester upptäckta i vattnet. Samma studie hävdade även de

ekonomiska fördelar med denna metod (Khan et al. 2022).



Oxozepam undersökt i denna studie påvisades reagera dåligt med ozon och reagerade

medelbra med OH-radikalen, vilket gör det svårt att effektivisera dess borttagning från

avloppsvatten påvisar studier gjorda i Bratislava, Slovakia och Lund (Mackull’ak et al.

2021)(Ekblad et al 2021).

Under COVID-19 pandemin, påbörjad år 2019 i Europa (Folkhälsomyndigheten 2019) flera

studier genomfördes i syfte att undersöka spridning av SARS-CoV-2 i avloppsvatten och för

att uppskatta svårigheten den kan tillbringa i avloppsvattenrening. Väsentligheten av dessa

grundas i de resultaten som kunde appliceras på många olika smittsamma ämne, utöver det

specifika viruset. Ozonering var en av de granskade metoder till att se effektiviteten vid

destillation av vatten. Oxidation av biomolekyler leder till upplösning av celler och

omöjliggör dess överlevnad i cellen genom att utesluta möjlighet för genomslag in i

organiska enheten. Studien genomfördes i Polen som samarbete av flera bland annat

Collegium Medicum bemyndigad av Centrum för Yrkesmedicin (Medycyna Pracy) och

fastställde en stor effektivitet i förstöring av vissa bakteriella biofilmer och viruskapslar i stor

utsträckning genom oxidationsmetoden (Merks et al. 2021).

Antibiotika är en annan oönskad läkemedel funnen i avloppsvatten och tillbringar en akut och

växande folkhälsoproblem vilket är  bakteriernas antibiotikaresistens (Folkhälsomyndigheten

2021). En annan problematisk biomolekylär grupp är hormonstörande ämne och hormoner

som friges till sjukhusavlopp. Dessa i stor mängd används av till exempel kvinnor med intag

av preventiva läkemedel och produceras naturligt i kvinnokroppen under graviditeten.

Ozonering är känd och effektiv metod för borttagning av dessa mikroföroreningar men vissa

studier påvisade att komplikationer i form av större östrogen effektivitet kan hittas i

avloppsvatten efter ozonrening. Fortsättningsvis gjordes flera studier på detta ämne och de

flesta europeiska undersökningar riktar sig mot en hög reningsgrad av östrogen med

ozonering, samt dess hög effektivitet (Gehrmann et al. 2018).

För- och nackdelar med ozonering

Fördelar:

Ozonering effektivt renar avloppsvatten från de flesta läkemedelsrester. I kombination med

andra reningsmetoder höjer den effektivitetsgraden på rening av vissa ämne, främst



antibiotika (Quyen Vo et. al 2019). Den är som bäst i rening av förbehandlat vatten (Svebrant

et al. 2021). Ozonering är en reningsteknik som medför ekonomiska fördelar och har

potential att tillämpas vid punktkällor för läkemedelsutsläpp i avloppsvatten som sjukhus

(Khan et al. 2022).

Nackdelar:

Metoden medför dock vissa toxikologiska miljörisker i fall det ozonerade vattnet inte vidare

behandlas med avseende på rening av oxidationens biprodukter (Hübner, von Gunten, Jekel

2015). Ozonering av diklofenak och metoprolol kan leda till reaktioner med bromid som är

en ständig komponent i avloppsvatten och kan leda till bildning av en hypobromsyra HOBr

och andra oönskade biprodukter genom oxidation med OH-radikalen. Ett exempel på en

oönskad skadlig produkt är Br-katalyserade bildning av cancerogen N-nitrosodimetylamin

omvandlat från en oskadlig N, N-dimetylsulfid i avloppsvatten vid ozonering (Wirzberger et

al. 2022). Bromid är även ett kritiskt ämne i avlopps matrisen som oxideras till cancerogena

bromater. Den kan även vara svår att implementera ozonering som en fristående metod på ett

sjukhus (Svebrant et al. 2021). Denna process berikar även vatten med stora mängder av syre

som kan medföra behov för en ytterligare reningssteg. Stora syrgas mängder kan även leda

till en del tekniska problem som skumbildning i utloppet av en ozoneringsakven. Detta kan

åtgärdas lokalt med hjälp av exempelvis utjämningstank installation där process av luftning

äger rum. Luftning sker i bassänger dit vatten drivs med rör och exponeras för luft uppifrån

till vattenytan (Sehlén et al. 2015).

På grund av ovannämnda omständigheter kan det vara svårt att implementera endast

ozonering som en reningsteknik påvisar studie gjort på Uppsala Akademiska Sjukhus år 2021

(Svebrant et al. 2021)

Kombination med andra metoder

Ozonering kan kombineras med andra reningsmetoder för högre reningsgrad som t.ex: aktivt

kol, MBBR, MBR-sponge och AOP Technology är ett antal bra exempel på kombinations

tekniker. Att applicera flera tekniker på en plats är en metod att rena avloppsvatten till

destilationsgrad eller användas där andra tekniker inte renar vatten till lagligt godkända

graden (Quyen Vo et. al 2019). Ett försök för att mäta effektivitet av vattenrening från



östrogen på ett sjukhus i Gelsenkirchen, Tyskland etablerades 2011 och visade lovande

resultat. Sjukhus var utrustad i MBR-system som primär och sekundär behandling, följt av

ozonbehandling och avslutad av sandfiltrieringsteg. Sjukhus tog emot cirka 75 000 patienter

per år och hade maximalt flöde på 25 m3 avloppsvatten per timme (i genomsnitt 200 m3 per

dag), samt använde sig av 580 bäddar och anställde 1200 personal. Prover togs efter alla

reningssteg och visade en stor effektivitet i rening av östrogen och även androgen (som inte

undersöks i denna studie men anses vara relevant) från sjukhus avloppsvatten. Det

konstateras även större effektivitet av rening med först MBR och sedan ozonering. Det

markeras att höga halter av ozon applicerade på reningen inte leder till bättre reningsresultat,

därför är det lämpligt att kombinera metoder av rening för att undvika negativa effekter av till

exempel för höga ozonhalter (Gehrmann et al. 2018).

Reflektion

Kolkluderat kan man säga att ozonering kan vara en mycket effektiv metod att rena vatten

både som ensamstående metod och även i kombination med andra processer. Dess effektivitet

är mest beroende på avloppsvatten sammansättning vilket måste undersökas individuellt i

varje anläggning där en reningsstation med ozonering planeras att anläggas (Mousel et al

2021).
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Sammanfattning
Det finns många läkemedel som har en inverkan på vattenmiljö och vattenlevande organismer.

De som utreds här är diklofenak, etinylöstradiol och citalopram som är antiinflammatoriskt,

halvsyntetiskt östrogen samt serotoninåterupptagshämmare respektive. Både diklofenak och

etinylöstradiol anses utgöra en tillräckligt stor miljörisk för att adderas till Havs- och

vattenmyndighetens lista över särskilt förorenande ämnen, SFÄ, samt finnas med på EU:s

övervakningslista. För citalopram finns det inte tillräckligt med studier för att kunna utgöra

hur stor påverkan den har på miljön, dock finns det indikationer och studier på att

ryggradslösa vattenlevande organismer påverkas i större utsträckning än fiskar.



Diklofenak
Ett antiinflammatoriskt läkemedel som används som smärtstillande är diklofenak, främst

används den på personer som lider av bland annat artros (FASS Vårdpersonal 2021).

Diklofenak är ett läkemedel som inte kan brytas ned i reningsverk. Läkemedlet kan

konjugeras till metaboliter som inte utgör ett problem som om de hade varit dekonjugerade,

dock kan de bli dekonjugerade igen innan rening vilket utgör ett miljöproblem. Det resulterar

i att läkemedlet inte bryts ned i reningsverken och kan istället läcka ut till miljön och ytvatten

där det kan tas upp av vattenlevande organismer (Ringbom 2017a). Det finns tillgänglig

miljöinformation angående diklofenak gällande persistens, bioackumulering och toxicitet.

Enligt Janusinfo (2020) bryts läkemedlet ned långsamt när den hamnar i miljön och dess

sannolikhet att bioackumuleras är låg, men vid undersökning gällande vattenlevande

organismer finns det indikationer på att den akuta toxiciteten är hög. Diklofenak finns på

Sveriges egna lista för särskilt förorenande ämnen, SFÄ, och det är Havs- och

vattenmyndigheten som tillhandahåller den listan och vilka gränsvärden som ska finnas för

olika ämnen. Målet är att halten diklofenak inte ska överskrida de gränsvärden som finns för

att kunna klassa vattenmiljöer som ”god ekologisk” status, dock har det mätningar visat att

detta målet inte har uppnåtts (Svenskt Vatten 2020a).

Det finns gränsvärden på hur mycket diklofenak som får finns i inlandsytvatten, 0,1 µg/L,

samt i havsytvattnet, 0,01 µg/L. Detta är bestämt utifrån de miljökvalitetsnormer som finns

för att vattnet ska kunna klassas som av god kvalitet (Ringbom 2017b).

Studier om diklofenak
I en studie undersöktes hur fisken av arten storspigg påverkades av olika koncentrationer

diklofenak. När koncentration av diklofenak var 271 μg/L kunde det observeras att

dödligheten av fisken var markant efter 21 dagar. Ingen förändring i dödligheten som ett

resultat av koncentration diklofenak kunde observeras när den var under 22 μg/L. Utöver

detta visade en histologisk analys en ökning av blodkroppar från stamceller i jämförelse med

normalt när halten av diklofenak ökade (Näslund et al. 2017).

Den halten av diklofenak som brukar hittas i miljön har enligt en studie av Fu et.al (2021)

visat sig påverka den ryggradslösa arten Hyalella aztecas metabolism av lipider som bildas

vid exempelvis infektioner där den hjälper till vid behandlingen (You and Your Hormones 2019).



Exponeringen av diklofenak har även en inverkan på transporten av långa kedjor av fettsyror

(Fu et al. 2021).

Etinylöstradiol
Etinylöstradiol är en halvsyntetisk form av östrogen som tillverkas för kvinnor och finns i

bland annat p-piller i kombination med hormonet gestagen. Den används bland annat som

preventivmedel och för behandling av problem med menstruationen samt vid

klimakteriebesvär (Patient 2020; Svensk MeSH u.å.). Läkemedlet utgör ett problem för

vattenmiljön och vattenlevande organismer eftersom att den kan hämma fortplantningen även

vid låga halter (Svenskt Vatten 2020b) då den har stor sannolikhet för att bioackumuleras i

organismer (FASS Allmänhet 2020). För vissa läkemedel, som exempelvis etinylöstradiol,

kan det uppstå svårigheter att mäta halten i vattnet. I en studie var dock detektionsgränsen för

etinylöstradiol för hög, vilket resulterade i att det inte var möjligt att få ut ytterligare

information. Det är problematiskt eftersom att det krävs inte höga koncentrationer för att

läkemedlet ska ha en påverkan på vattenorganismer, utan det är tillräckligt med nanogram per

liter för att konsekvenser ska uppstå (M9 2015; Sehlén et al. 2015). Etinylöstradiol klassas

även enligt Havs- och vattenmyndigheten som ett särskilt förorenat ämne och finns även med

på EU:s lista över ämnen som behöver kontrolleras för att halten inte ska bli för hög (Svenskt

Vatten 2020b).

Studier om etinylöstradiol
När det gäller effekterna som läkemedlet har på fiskar finns det dokumenterat på zebrafiskar,

Danio rerio. En tillsats av 1,2 ng/L och 1,6 ng/l etinylöstradiol resulterade i att efter 82 dagar

var det möjligt att observera att även vid låga tillförda halter påverkas beteendet och

fertiliteten. Båda könen visade på en ökad oro och ångest samt även en minskning gällande

lyckad befruktning med fiskar som inte hade blivit utsatta för etinylöstradiol. Ytterligare

visade studien och experimentet att avkommorna till fiskarna som blivit exponerade för halter

av etinylöstradiol påverkades (Volkova et al. 2015).

En studie som utfördes i Schweiz av Rehberger et al. (2020) på unga regnbågsfiskar,

Oncorhynchus mykiss, gällande dess förmåga att stå emot en parasit, Tetracapsuloides

bryosalmonae. som orsakar en typ av njursjukdom hos laxfiskar när det fanns låga

koncentrationer av etinylöstradiol närvarande. Det slutsats som kunde dras från studien var att



en långvarig exponering av etinylöstradiol hade en inverkan på dess immunologi med

förändringar på mRNA nivå, dock resulterade det i att effekterna av sjukdomen reducerades.

En kombination av att regnbågsfisken exponerades för etinylöstradiol i kombination med

parasiten visade sig vara energikostsamt. Utöver detta påverkades även reproduktionen samt

hormonstörningar. Dock rekommenderar författarna ytterligare forskning inom området för att

stärka det resultatet som genererades (Rehberger et al. 2020).

Contaminent of Emergency Concern
Det finns ett system som används för att tidigt upptäcka om det exempelvis finns läkemedel

som finns i låga halter i ytvatten som kan komma att nå halter som gör att det blir farligt för

miljön. System går under namnet ”Contaminent of Emergency Concern”, men förkortas ofta

till CEC (Clean Water Action u.å.) och används i studier för studier i vatten och dess effekt på

bland annat vattenlevande organismer. Konceptet gällande CEC och läkemedel undersöktes

även i en studie (Fick et al. 2010) gällande bland annat läkemedlen etinylöstradiol och

diklofenak. Etinylöstradiol upptäcktes inte i flodprover. Detektionsgränsen, som är den gräns

där halterna är för låga för att kunna betrakta det som ett säkert resultat (Värden under

detektionsgräns n.d.), var för läkemedlet etinylöstradiol 5 ng/L enligt studien medan dess CEC

värde var 0,39 ng/L. Den slutsatsen som kan dras från studien är att en jämförelse mellan

mätningar som tas i vatten och CEC för läkemedel gör det möjligt att i ett tidigt skede kunna

identifiera vilka läkemedel som kan utgöra en fara för vattenmiljön och dess organismer.

Mätningar i ytvatten gjordes också för det antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak som i

resultatet visade på en halt som översteg CEC-värdet cirka tusen gånger (Fick et al. 2010).

Citalopram
Ett läkemedel som kan ha en inverkan på vattenmiljön och vattenlevande organismer är

citalopram. Den tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare och används främst

för depression, men också för panikångestattacker (FASS Allmänhet 202). Från utredning i

rapporten Goodpoint (2016) som beställdes av Region Stockholm visade de uppmätta

koncentrationerna på att det är skadligt för vattenlevande organismer, främst de ryggradslösa.

Dock påpekas det även att ”studierna med de allra lägsta effektkoncentrationerna ifrågasatta”

(Goodpoint 2016), vilket är en indikation på att ytterligare studier bör utföras för att få ett

tillförlitligt resultat.



Studier om citalopram
En studie utförd av Kellner et al. (2015) på fisken storspigg, Gasterosteus aculeatus,

undersökte hur närvaron av olika koncentrationer, 0,15 μg/L och 1,5 μg/L, citalopram

påverkade dess födointag. Det som resultatet visade på var att vid båda koncentrationerna

dämpades fiskarnas födobeteende. Utöver detta påpekar Kellner et al (2015) även att detta i

kombination med andra beteendeförändringar som bland annat en minskad försiktighet

kommer leda till ett försämrat ekosystem. Slutsatsen blir även att ytterligare studier bör

utföras för att kunna göra en korrekt bedömning angående vilken påverkan som citalopram

har på ekosystem.

Citalopram kan förekomma i olika former och kan ha olika påverkan. Det har undersökts hur

vattenburet citalopram påverkar fiskar, specifikt rengbågsforell och guppy, gällande dess

aggressivitet och deras sexuella beteende. Koncentrationen av läkemedlet var 1 μg/L, 10 μg/L

och 100 μg/L, vilket är detsamma som vanligen återfinns i ytvatten. För att undersöka hur

deras aggressivitet påverkades utsattes fiskarna för dessa koncentrationerna under sex och sju

dagar. Vid undersökningen av deras sexuella beteende utsattes fiskarna för samma

koncentrationer, men endast under tre dagar. Resultatet från undersökningen för deras

sexuella beteende påvisade ingen skillnad vid någon av koncentrationerna gentemot när de

inte utsattes för citalopram. Ingen märkbar skillnad kunde observeras gällande aggressiviteten

hos fiskarna. Den slutsats som drogs från studien (Holmberg et al. 2011) var att citalopram

enskilt inte hade någon signifikant påverkan på fiskarnas beteende, dock kunde det bero på att

fiskarna inte var utsatta för citalopram under en längre tidsperiod eller i kombination med

andra substanser. Upptaget av läkemedlet hos fiskarna var lågt, vilken kunde bero på att

citalopram påverkas av pH-värdet.
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Membranfiltrering 

Enligt Naturvårdsverket (2008) finns det ett flertal fysikaliska reningsmetoder i form av ett 

membranfilter som separerar partiklarna från avloppsvattnet, nämligen mikrofiltrering (MF), 

ultrafiltrering (UF), nanofiltrering (NF) samt omvänd osmos (RO). I en mer aktuell rapport från 

Lidén (2020) nämns återigen de fyra olika varianterna och tillsammans med en beskrivning om 

hur porstorleken hos membranet eller membranets täthet har betydelse för genomsläppligheten 

av partiklar. Det betonas däremot också att det inte enbart är de hydrauliska och mekaniska 

egenskaperna som har betydelse när tätheten hos membranet ökar, utan att även är de ytkemiska 

egenskaperna som blir relevanta. Ju tätare membranens ytor är desto kompaktare och det i sin 

tur gör att det krävs högre tryck för vatten att flöda igenom (Lidén 2020). Ett högre tryck i sin 

tur innebär en större energianvändning (Naturvårdsverket 2008). RO och därefter NF är de 

membran med tätast yta och där är diffusion den bakomliggande processen. Beskrivning av 

membranens täthet genom porstorlek eller i form av viktenheten Dalton lämpar sig inte för RO 

och tätare NF. För att beskriva tätheten hos dessa membran används i stället ”reduktion av 

joner” (Lidén 2020).  

 

Utmaningen består av att hitta en balans för hur selektivt membranet är samtidigt som det ska 

ha tillräckligt hög permeabilitet (Yang 2021) men valet av membranmetod beror dessutom på 

vad det är för ämnen som ska renas (Lidén 2020). För läkemedelsrening med fysiska 

filtreringsmetoder ansågs flertalet inte tillräckliga enligt Hörsing et al. (2014) och omvänd 

osmos fick då användas för att filtrera bort de relativt små läkemedelsmolekylerna. I en 

sydkoreansk studie från Kim et al. (2007) visades att både NF och RO kunde filtrera bort mer 

än 95% av de läkemedelsrester som ingick i studien. En nackdel med omvänd osmos däremot 

är att det oftast innebär en stor ekonomisk kostnad (Hörsing et al. 2014).  
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Membranbiorektor (MBR) – rening med membranteknik till Henriksdals reningsverk 

Stockholm Vatten och Avfall planerar att ersätta det avslutande steget i reningsprocessen i 

Henriksdals reningsverk för att rena stadens avloppsvatten på ett effektivare och noggrannare 

sätt (Stockholm Vatten och Avfall 2022a). Metoden med rening av membranbiorektorer 

kommer till användning då avloppsvattnet redan gått igenom ett antal initiala steg i 

reningsprocessen som avloppsreningsverket redan använder sig av i nuläget. De tidigare 

stegens kapacitet räcker inte till för att filtrera återstående slamresterna från avloppsvattnet och 

membranreningstekniken består av små porer som har förmågan att filtrera bort dessa. 

Membranen försätts i rörelse genom att en luftström förs igenom dem och förhindrar på så sätt 

slammet från att hämma flödet av vatten genom porerna (Stockholm Vatten och Avfall 2022b). 

Porerna till membranen som avses att användas på Henriksdalverket har en porstorlek på 0,04 

mikrometer (Stockholm Vatten och Avfall 2022a).    
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Sammanfattning 

Bland de över 1000 läkemedel som används i Sverige har minst ett 70-tal detekterats i 

avloppsvatten, framför allt vanliga läkemedel som paracetamol, ibuprofen och naproxen. 

Reningen vid avloppsreningsverk reducerar halterna av vissa läkemedel men inte andra. De 

läkemedel med högst halter i reningsverkens utflöden är atenolol, metoprolol, furosemide och 

hydrochlorothiazide, nästan 1 μg/l. Vid uppströms rening vid sjukhus kan reningens 

verkningsgrad öka, men kostnadseffektiviteten kommer då att minska. Det finns ett flertal 

tillgängliga reningstekniker av olika typer: fysikaliska, adorptiva, oxidativa och biologiska. 

De mest effektiva teknikerna är sannolikt granulerat aktivt kol och ozonering. 

  



Metod 

Detta är en litteraturstudie. Tabell 1 visar information om hur referenserna har hittats. 

Tabell 1. Hur referenserna har hittats. 

Referens Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Baresel et al. 

2017, 

Cimbritz & 

Matsson 2018 

DiVA 2022-04-

06 

läkemedelsrester 

AND rening 

31 

Ek et al. 2013, 

Kalecinska 

2021 

DiVa 2022-04-

06 

läkemedel AND 

”aktivt kol” 

12 

Falås et al. 

2012 

Scopus 2022-04-

06 

(medicine OR 

drug OR 

pharmaceutical) 

AND 

(wastewater  OR 

sewage) AND 

Sweden  

170 

Hörsing et al. 

2014 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

www.ivl.se/publikationer.html 

 

2022-04-

06 

läkemedelsrester 

AND rening 

10 

 

Resultat 

Effektiviteteten av läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 

I Sverige används ungefär 1200 olika läkemedelssubstanser (Hörsing et al. 2014). Falås et al. 

(2012) har kompilerat data från ett flertal studier i landet och konstaterar att ett 70-tal icke-

antibiotiska läkemedelssubstanser hittills hade kunnat detekteras i svenska avloppsvatten. 

Några, däribland paracetamol, ibuprofen och naproxen, förekom i halter större än 1 μg/l vid 

inflödena till avloppsreningsverken, medan de flesta förekom i halter i storleksordningen 

ng/l. För ungefär en fjärdedel av substanserna minskade halterna till stor del efter den vanliga 

avloppsreningsprocessen. Ytterligare en fjärdedel renades till viss del och en fjärdedel endast 

till liten eller ingen del. För den återstående fjärdedelen påvisades ökade halter i 

avloppsverkens utflöden jämfört med deras inflöden, men det är oklart vad orsaken till detta 

är. Beräkningarna förutsätter en utökat biologiskt reningssteg för kväverening vilket bidrar 

till avskiljningen av vissa läkemedelsrester (Falås et al. 2012). Tabell 2 visar 62 läkemedel, 

ordnade efter omfattningen av den koncentrationsreduktion som skedde vid 

avloppsvattenreningen. 

 

http://www.ivl.se/publikationer.html


 

Tabell 2. 62 läkemedel som detekterats i utflöden från svenska avloppsreningsverk, ordnade efter 

minst reduktion efter reningsprocessen (i jämförelse med halter i inflöden), från vänster och toppen 

till höger och botten. Den exakta ordningen är osäker, men varierar från negativ reduktion till nästan 

100 % för paracetamol. Kursiverade läkemedel reducerades till minst 80 % medan understrukna 

läkemedel påvisade ingen eller negativ reduktion (Falås et al. 2012). 

Propofol Hydrochlorothiazide Dextropropoxyphene 

Sertaline Warfarin Mirtazapine 

Carbamazepine Ifosfamide Citalopram 

Tramadol Metoprolol Desloratadine 

Ranitidine Oxazepam Propranolol 

Diazepam Cetirizine Fluoxetine 

Glibenclamide Diclofenac Furosemide 

Progesterone Oxymetazoline Clozapine 

Atenolol Xylometazoline Zopiclone 

Ramipril Salbutamol Amiloride 

Felodipine Terbutaline Gemfibrozil 

Omeprazole Bezafibrate Cyclophosphamide 

Amlodipine Bendofulmethiazide Clofibric acid 

Isosorbide mononitrate Codeine Zolpidem 

Losartan Ketoprofen Fenofibrate 

Simvastatin Ethinylestradiol Estradiol 

Norethisterone Estrone Raloxifene 

Ketoconazole Hydrocortisone Naproxen 

Metformin Atorvastatin Enalapril 

Risperidone Ibuprofen Estriol 

Paroxetine Paracetamol  

 

De största halterna i avloppsreningsverkens utflöden mättes upp för atenolol, metoprolol, 

furosemide och hydrochlorothiazide, nästan 1 μg/l. Några ytterligare läkemedel med höga 

halter var metformin, naproxen, carbamazepam, oxazepam, tramadol, ketoprofen, ibuprofen, 

phenazone och diclofenac. För majoriteten av läkemedlen varierade halterna mellan 1-500 

ng/l (Falås et al. 2012). Baresel et al. (2017) påpekar dock, med hänsyn till brister och 

skillnader i provtagnings- och analysmetoder på olika platser, att de koncentrationer som 

tidigare mätts upp kan ha underskattats med upp till 40 %. 



Reningstekniker vid avloppsreningsverk eller sjukhus? 

Det finns flera reningstekniker som används för att reducera halterna av dessa 

läkemedel i avloppsvattnet. Baresel et al. (2017) har sammanställt ett flertal tillgängliga 

tekniker för rening av bland annat läkemedelsrester. Dessa tekniker är anpassade för att 

främst användas vid ett avloppsreningsverk som ett kompletterande reningssteg, men kan 

också applicera uppströms, till exempel vid ett sjukhus. ”Det är viktigt att påpeka att även om 

den grundläggande funktionen av teknikerna i så fall är den samma så kan reningseffektivitet 

och kostnader skilja sig signifikant från tillämpningen vid [avloppsreningsverk].” Det beror 

på att avloppsvattnets sammansättning är annorlunda uppströms, både med avseende på att 

ingen rening ännu skett och på andra förhållanden så som skillnader i temperatur. 

 Mest centralt för läkemedelsrening är att halterna av läkemedel är högre vid 

punktkällan då dess avloppsvatten inte har spätts ut lika mycket som vid reningsverken. 

Därför menar Baresel et al. (2017) att ”Teknikerna kan både ha en högre verkningsgrad med 

avseende på t.ex. läkemedelsreduktion om det installeras vid ett sjukhus samtidigt som 

kostnaden per kubikmeter behandlat vatten kan öka då mindre anläggningar generellt 

uppvisar en lägre kostnadseffektivitet.” Detta kan ändå vara ett bättre alternativ än rening 

endast vid avloppsreningsverk eftersom den totala volymen vatten som behöver behandlas 

uppströms är betydligt mindre, samtidigt som belastningen på reningen nedströms minskar. 

Tillgängliga reningstekniker 

Cimbritz och Mattson (2018) delar in reningsteknikerna för läkemedelsrester i avloppsvatten 

i fyra principiellt olika typer: fysikaliska, adsorptiva, oxidativa och biologiska. Dessa kan 

också kombineras för ökad effektivitet. Fysikalisk rening innebär filtrering av avloppsvattnet 

genom membran. Adsorptiv rening innebär att läkemedelsresterna adsorberas på ytan av 

material som placeras som filter i avloppsvattnets väg. Oxidativ rening innebär en behandling 

som oxiderar och bryter ned läkemedelsrester. Biologisk rening innebär en behandling som 

bryter ned läkemedelsrester med hjälp av biologiskt material. Tabell 3 visar de främsta 

reningsteknikerna som finns tillgängliga. 

 

 

 

 

 

 



Tabell 3. Översikt över tillgängliga reningstekniker för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

Typ Reningsteknik Källa 

Fysikaliska  
Omvänd osmos (RO) Baresel et al. 2017 

Nanofiltrering (NF) Baresel et al. 2017 

Adsorptiva  

Pulveriserat aktivt kol (PAK) Baresel et al. 2017 

Granulerat aktivt kol (GAK) Baresel et al. 2017 

Biologiskt aktivt kol (BAK) Baresel et al. 2017 

Anjonbytare (AIX) Kalecinska 2021 

Oxidativa  

Ozonering (O3) Baresel et al. 2017 

Avancerade oxidativa processer (AOP) Baresel et al. 2017 

UV-ljus (UV) Ek et al. 2013 

Klordioxid (ClO2) Hörsing et al. 2014 

Biologiska  

Aktivt slam (AS) Cimbritz & Mattson (2018) 

Biofilm (BF) Cimbritz & Mattson (2018) 

Membranbioreaktor (MBR) Cimbritz & Mattson (2018) 

Biologiskt aktivt filter (BAF) Baresel et al. 2017 

Enzymer (Enz) Baresel et al. 2017 

 

Enligt Baresel et al. (2017) är GAK ”kanske den mest kompletta reningen” för 

läkemedelsrester, och som enskild lösning är bara ozonering jämförbar med avseende på 

avskiljning av läkemedelsrester från avloppsvatten. Även Ek et al. (2013) pekar ut ozonering 

och aktivt kol som de mest effektiva reningsteknikerna för läkemedelsrester i avloppsvatten. 
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Sammanfattning 
Idag finns det ingen lagstiftning som gäller för EU-länder gällande läkemedelsrester, men det 

finns länder som exempelvis Schweiz, Tyskland och Danmark som har egen lagstiftning för 

läkemedelsrester. Det är även i dessa länder som åtgärder har tagits för att minska mängden 

läkemedelsrester som släpps ut i vattnet och som inte kan tas upp av vanliga reningsverk. I 

Schweiz byggdes cirka 100 reningsverk om för att kunna hantera läkemedelsrester med ozon 

och aktivt kol. I Tyskland används olika typer av reningstekniker på olika reningsverk som 

aktivt kol i olika former eller ozon. Danmark har etablerat ett slags reningsverk vid Herlev 

hospital som ska rena läkemedelsrester. Den består av tre olika tekniker som är 

membranbioreaktor, ozonering och kolfiltreting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lagstiftning 
I avloppsreningsverk är det inte möjligt att kunna rena avloppsvattnet från alla läkemedel, vilket 

blir problematiskt eftersom att det då kan hamna i vattenmiljön och påverka vattenlevande 

organismer. Enligt en artikel (Havet 2016) finns det inga specifika lagar som specificerar hur 

reningsverk ska hantera läkemedelsrester. Det leder i sin tur till att reningsverk inte prioriterar 

denna typ av rening eftersom att det kan bli kostsamt då de inte är byggda för att kunna hantera 

rening av läkemedelrester (Svenskt Vatten 2019; Havet.nu 2016).  

 

Inom EU finns det inte några specifika regler eller lagstiftning hur rening av läkemedelsrester 

ska gå till eller hur mycket som får släppas ut i vattnet. Det utförs dock miljöbedömningar, men 

det innebär dock inte att reningsverk anpassar sig för att kunna rena läkemedelsrester (Moberg 

2019). Trots avsaknad av lagstiftning har vissa länder som exempelvis Schweiz, Danmark och 

Tyskland gjort anpassningar för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. I Schweiz 

framtogs en lagstiftning år 2016 angående rening av framförallt läkemedel som har en 

hormonstörande effekt. Ursprunget för denna lagstiftningen var slutsatserna som kunde dras 

utifrån projektet Strategy MicroPoll. Slutsatserna var bland annat att reningsverk behöver 

uppgraderas för att kunna rena läkemedelsrester från vattnet och att ozon samt aktivt kol kan 

betraktas som lämpliga åtgärder (Eggen et al. 2014). Denna lagstiftningen resulterade i att 100 

stycken reningsverk byggdes om för att kunna hantera rening av läkemedelsrester (Cimbritz et 

al. 2016). Ett annat EU-land som har infört lagstiftning gällande rening, med fokus på att 

reducera mikroföreningarna, är Tyskland. På ett reningsverk i Tyskland används aktivt kol, 

medan i ett annat används ozon för rening. Det förekommer fortfarande tester och studier på 

reningsverk för att undersöka vad som är effektivast att använda och ett exempel på detta är att 

GAK, granulerat aktivt kol, används som filtrering på vissa reningsverk. Under ett försök 

gällande PAK, som är aktivt kol i pulverform, i kombination med ozon visade resultatet på att 

detta var effektivt, dock var det svårt att rena kontrastvätskor (Cimbritz et al. 2016).  

 

Herlev Hospital 
I samma rapport av Cimbrits et al. (2016) som presenterade lagstiftningen i Schweiz och 

Tyskland nämns också Danmark. Specifikt den anläggningen som har införts vid Herlev 

hospital i Köpenhamn regionen. Denna reningsanläggningen använder sig av tre olika metoder, 

membranbioreaktor, ozonering och kolfiltrering som tar bort bland annat läkemedelsrester från 

avloppsvatten. Anläggningen har kapacitet för att rena avloppsvatten för 2500 personer på 



sjukhuset. Den ekonomiska kostnaden för byggnaden denna anläggning samt utvecklingen av 

den var 43 miljoner danska kronor (State of Green u.å.). Enligt State of Green (u.å.) bidrar 

utvecklingen och etableringen av denna anläggningen för danska myndigheter att kunna 

lagstifta hårdare regleringar för rening av vatten från sjukhus.  

 

Konstruktionen av Herlev Hospital påbörjade 1966 och är det näst största sjukhuset i Zealand 

med en area på 250 000 m2 och bäddar på sjukhuset är 900 stycken. Enligt DHI (2016) var 

under året 2016 volymen avloppsvatten 150 000 m3/år, det saknas värden för hur stor volymen 

det är 2020 i rapporten med den förväntade mängden är 200 000 m3/år,. Projektet för 

etableringen av denna anläggningen började år 2012 där den huvudansvarige var Grundfos 

BioBooster A/S, medan själva etableringen påbörjade 2013 och var i drift från och med maj 

2014. Utvärderingen från anläggningen skedde år 2015 och den visade på att mängden 99,9% 

av läkemedelsresterna renades från avloppsvattnet och de kvarvarande ämnena låg på halter 

som inte påverkar levande organismer. Det var inte möjligt att mäta effekten som 

reningsanläggningen hade på östrogena läkemedel.  
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Sammanfattning

Det finns flera reningstekniker som kan användas för att reducera mängden läkemedelsrester i

avloppsvattnet. Dessa tekniker är anpassade för att användas vid ett avloppsreningsverk som

ett kompletterande reningssteg, men kan också appliceras för uppströmsarbete. De teknikerna

som behandlas i denna rapport är ozonering, aktivt kol, membranrening och dess

kombinationer.

2.3 Reningstekniker

Det finns flera reningstekniker som kan användas för att reducera mängden läkemedelsrester i

avloppsvattnet. Dessa tekniker är anpassade för att användas vid ett avloppsreningsverk som

ett kompletterande reningssteg, men kan också appliceras för uppströmsarbete.

Cimbritz och Mattson (2018) delar in reningsteknikerna för läkemedelsrester i avloppsvatten

i fyra olika typer: fysikaliska, adsorptiva, oxidativa och biologiska. Dessa överlappar till viss

del varandra och kan dessutom kombineras för ökad effektivitet. Fysikalisk rening innebär



filtrering av avloppsvattnet genom membran, medan adsorptiv rening syftar på att

läkemedelsresterna adsorberas på ytan av material som placeras som filter i avloppet.

Oxidativ rening innefattar en behandling som oxiderar och bryter ned läkemedelsrester.

Biologisk rening är en behandling där en biofilm, som är en produkt av aktivt kol, med

nedbrytare kan bryta ned läkemedelsrester.

2.3.1 Relevans av implementering

Det som anses vara relevant vid etablering av en reningsteknik enligt Baresel et al. (2017:26)

är att både reningseffektiviteten och kostnaden kan skilja sig åt beroende på vart tekniken ska

tillämpas. Det beror på att avloppsvattnets kvalite är annorlunda uppströms gällande

skillnader i temperatur, partikelstorlek och kemisk sammansättning.

Det mest centrala för läkemedelsrening är halterna av läkemedel i avloppsvattnet. Dessa

halter har visat sig vara högre vid punktkällor, exempelvis sjukhus, än vid inkommande

vatten till reningsverket. Därför är det alltid relevant att utföra undersökningar angående

vattensammansättning vid sjukhus, eftersom vissa avancerade reningstekniker kan medföra

en ökad risk för toxiska miljöhot (Hübner et al. 2015).

Baresel et al. (2017) menar att ”Teknikerna kan [...] ha en högre verkningsgrad med avseende

på till exempel läkemedelsreduktion om det installeras vid ett sjukhus”. Den totala volymen

vatten som behöver behandlas uppströms är betydligt mindre, samtidigt som belastningen på

en rening nedströms minskar.

2.3.2 Aktivt kol

Aktivt kol är en form av amorft kol med många små porer som ger en stor specifik yta,

mellan 500-1500 m2/g (Nationalencyklopedin u.å.a). Aktivt kol tillhör de adsorptiva

reningstekniker eftersom när molekyler, som läkemedelsrester, kommer i kontakt med filtret

av aktivt kol adsorberas dem. Reningsmetoder som innefattar aktivt kol kan huvudsakligen

delas upp i granulerat aktivt kol (GAK) och pulveriserat aktivt kol (PAK). För rening med

aktivt kol behövs en förbehandling i form av borttagning av grova partiklar från

avloppsvatten.

GAK är en teknik som utmärker sig med en stor effektivitetsgrad för rening av

läkemedelsrester, dock kan den adsorbera oönskade molekyler som kan bli både kostsamt och



tidskrävande att åtgärda. Till skillnad från många andra tekniker passar den bra till rening vid

både små och stora anläggningar (Baresel et al. 2017 & Naturvårdsverket 2017). Vid

användning av GAK kan det ske ansamlingar av materia på filtret, som fungerar som en

fysikalisk barriär, vilket resulterar i att det regelbundet måste bytas ut. Vid utbyte av ett

GAK-filter kan det mesta av den aktiva substansen återvinnas, men upp till 10-20 % av

materialets förbrukas och inte kan återanvändas. Detta medför logistiska- och ekonomiska

kostander eftersom GAK varken produceras eller återvinns i Sverige (Naturvårdsverket

2017). Med tiden bildas det även en hinna av biofilm på ytan av filter vid närvaro av

organiska ämnen och det leder till ett biologiskt reningssteg BAF. BAF fungerar som ett

biologiskt filter och dess sammansättning är beroende av det vattnets sammansättning som

ska renas (Baresel et al. 2017 & Naturvårdsverket 2017).

PAK fungerar endast som ett adsorptivt filter och kan användas som tillägg i

huvudreningsprocessen, till exempel i det biologiska reningssteget som en kompletterande

behandling. Denna reningstekniken fungerar principiellt på samma sätt som GAK och

adsorberar läkemedelsrester till sin yta (Baresel et al. 2017). Det som skiljer dem åt är att

PAK inte kan återanvändas. PAK avskiljs tillsammans med slammet eftersom den inte får

hamna i det nästkommande reningssteget på grund av risk för kontamination. En

kontamination kan resultera i ekonomiska kostnader på grund av behov av rening samtidigt

som det kommer behöva ske en påfyllning av PAK. Mängden av det nya PAK-filtret kan

variera och anpassas efter reningsbehov, men måste vara tillräckligt hög för att möjliggöra en

god reningsprocess. Andra föroreningar utöver läkemedelsrester kommer att konkurrera om

ytan, vilket behöver tas i beaktande vid reningen (Naturvårdsverket 2017).

2.3.3 Ozonering

Ozonering är en reningsteknik som har potential att tillämpas vid punktkällor, som

exempelvis sjukhus, för rening av läkemedelsrester från avloppsvatten (Khan et al. 2022). I

kombination med andra reningsmetoder höjer den effektivitetsgraden på rening av

avloppsvatten från läkemedelsrester (Quyen Vo et. al 2019). Ozonering lämpar sig endast vid

rening av förbehandlat vatten. Dessutom är det avloppsvattnets sammansättning, det vill säga

vilka sorts ämnen vattnet innehåller, som avgör hur väl metoden fungerar (Svebrant et al.

2021).



Ozon (O3) är ett stark oxidationsmedel bestående av tre syreatomer som bildar en instabil

molekylstruktur vilken kan reagera kraftigt med andra molekyler i sin omgivning

(Nationalencyklopedin u.å.d). Vid oxidering reagerar ozon omedelbart med föroreningar och

vid reaktionen bryts reaktanter ner, samtidigt som en OH-radikal bildas som en produkt.

Ozon reagerar med ett flertal föroreningar, samtidigt som nybildade OH-radikaler reagerar

med organiska molekyler (Javier Benitez et. al. 2009). Av den anledningen kan

nedbrytningen av läkemedelsrester med ozon leda till oönskade reaktioner med vissa

föroreningar i det behandlade vattnet i närvaro av olika faktorer. De mest betydande är bland

annat mängd av upplöst organiskt kol, kemiskt syrebehov, pH-värde, samt nitrat, bromid och

bromat halter. Dessa faktorer är avgörande vid implemetering av denna metod vid en önskad

anläggning. (Svebrant et al. 2021). Ozonering kan leda till reaktioner med bromid, som är en

vanligt förekommande komponent i avloppsvatten, och det kan i sin tur leda till bildning av

hypobromsyra samt andra oönskade biprodukter genom oxidation med OH-radikalen. Ett

exempel på en annan oönskad skadlig produkt är en Br-katalyserad bildning av cancerogen

N-nitrosodimetylamin som har omvandlats från en oskadlig N,N-dimetylsulfid i

avloppsvatten vid ozonering (Wirzberger et al. 2022). Bromid är ett kritiskt ämne i

avloppsvattenmatrisen som kan oxideras till cancerogena bromater. Metoden medför därför

vissa toxikologiska miljörisker om det ozonerade vattnet inte vidare behandlas med avseende

på rening av de biprodukter som bildas vid oxidationen (Hübner et al. 2015).

Det kan även vara svårt att implementera ozonering som en fristående metod på ett sjukhus

(Svebrant et al. 2021). Denna teknik berikar vatten med stora mängder av syre som kan

medföra behov för ett ytterligare reningssteg. Stora mängder syrgas kan även leda till en del

tekniska problem som skumbildning i utloppet av ozoneringstanken. Detta kan åtgärdas lokalt

med installation av exempelvis en utjämningstank där en luftningsprocess äger rum. Luftning

sker i bassänger dit vatten transporteras i rör och exponeras för luft (Sehlén et al. 2015).

På grund av ovannämnda omständigheter kan det vara svårt att implementera endast

ozonering som en reningsteknik vilket påvisades under en pilotstudie som utfördes på

Akademiska sjukhuset i Uppsala år 2021 (Svebrant et al. 2021).

2.3.4 Membranrening



Enligt Naturvårdsverket (2008) finns det ett flertal fysikaliska reningsmetoder i form av ett

membranfilter som separerar partiklarna från avloppsvattnet och dessa är mikrofiltrering

(MF), ultrafiltrering (UF), nanofiltrering (NF) samt omvänd osmos (RO). I en aktuell rapport

från Lidén (2020) nämns återigen de fyra olika varianterna tillsammans med en beskrivning

om hur porstorleken hos membranet eller membranets täthet har betydelse för

genomsläppligheten av partiklar. Det betonas att det inte enbart är de hydrauliska och

mekaniska egenskaperna som har betydelse när tätheten hos membranet ökar, utan att även de

ytkemiska egenskaperna blir relevanta. Ju tätare membranens ytor är desto kompaktare blir

de och det i sin tur gör att det krävs högre tryck för vatten att flöda igenom (Lidén 2020). Ett

högre tryck i sin tur innebär en större energianvändning (Naturvårdsverket 2008). RO och

därefter NF är de membran med tätast yta och där är diffusion den bakomliggande processen.

Beskrivning av membranens täthet genom porstorlek eller i form av Dalton, som är en

viktenhet, lämpar sig inte för RO och tätare NF. För att beskriva tätheten hos dessa membran

används istället ”reduktion av joner” (Lidén 2020). Lidén (2020:13) förklarar det på följande

sätt: “Eftersom joner är laddade interagerar de med membranytan, och det är inte bara storlek

på ämnena som har betydelse, utan dess laddning, formation och ytaktivitet”.

Utmaningen består av att hitta en balans för hur selektivt membranet är samtidigt som det ska

ha tillräckligt hög permeabilitet (Yang 2021), men valet av membranmetod beror dessutom på

vad det är för sorts ämnen som ska renas (Lidén 2020). För läkemedelsrening med fysiska

filtreringsmetoder ansågs flertalet inte tillräckliga enligt Hörsing et al. (2014) men omvänd

osmos kunde filtrera bort de mindre läkemedelsmolekylerna.En nackdel med omvänd osmos

är dock att det oftast innebär en stor ekonomisk kostnad (Hörsing et al. 2014).

2.3.5 Kombination av reningstekniker

För att höja reningsgrad på det behandlade avloppsvatten kan ovannämndatekniker

kombineras med varandra eller med andra befintliga metoder. Ozonering kan kombineras

med andra reningsmetoder för högre reningsgrad som till exempel aktivt kol, MBBR, MBR

(Membrane Bioreactor) och AOP (Advanced Oxidative Processes) (Quyen Vo et. al 2019). I

en studie observerades det rening av avloppsvatten från ett sjukhus i Tyskland med den

kombinerade metod av MBR och ozonrening. Det konstaterades en större effektivitet av

rening med först membranfilter och sedan ozon. Dessutom observerades det att en



applicering av höga halter av ozon på reningen inte leder till bättre reningsresultat. Därför är

det lämpligt att kombinera metoder av rening från läkemedelsrester för att undvika negativa

effekter av till exempel för höga ozonhalter (Gehrmann et al. 2018). En av de mest populära

kombination metoder för rening är ozonering och GAK. Enligt Baresel m.fl. 2017 tekniken

ger en flerstegs rening av avloppsvatten genom oxidation, biologisk nedbrytning och

adpsorptiv rening och är närmast en helt komplett reningssystem av avloppsvatten från

läkemedelsrester och minskar toxikologiska risker. En ytterligare reningsprocess är

kombination av aktivt kol och ultrafiltrering, där membranrening och biologiskt rening

tillsammans kallas för MBR. Aktiva kolet gör att membranfilter är mindre belastad och till

skillnad med PAK användning kontaminerar inte avloppsslammet och renar effektivt från

läkemedelsrester (Naturvårdsverket 2017).

2.3.6 Rening vid reningsverk

Falås et al. (2012) har kompilerat data från ett flertal studier i Sverige och konstaterar att ett

70-tal icke-antibiotiska läkemedelssubstanser kunde detekteras i svenska avloppsvatten.

Några, däribland ibuprofen, tramadol och metoprolol, förekom i halter större än 1 μg/L vid

inflödena till avloppsreningsverken, medan majoriteten förekom i halter i storleksordningen

ng/L. För ungefär en fjärdedel av substanserna minskade halterna till stor del efter den

vanliga avloppsreningsprocessen. Ytterligare en fjärdedel renades till viss del och en

fjärdedel endast till liten eller ingen del. För den återstående fjärdedelen påvisades ökade

halter i avloppsverkens utflöden jämfört med deras inflöden. Exempel på läkemedel vilket

halt ökade efter reningsstegen på avloppsreningsverket var metoprolol, men det är oklart vad

orsaken till detta är. Beräkningarna förutsätter ett utökat biologiskt reningssteg för

kväverening vilket bidrar till avskiljningen av vissa läkemedelsrester (Falås et al. 2012).

Ett pilotförsök genomfördes vid Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm under 18 månader

under tidsperioden 2011-2012. Där användes tre stycken två meter höga kolonner fyllda till

hälften med GAK som var kopplade i serie och renade ytterligare det avloppsvatten som hade

redan genomgått den fullständiga reningen vid Henriksdals reningsverk. De fann att

nedbrytning av ett flertal läkemedel skedde, men kunde inte avgöra om den var komplett eller

inte. En viktig observation var att halterna fortsatte att minska efter filtrering genom varje

kolonn (Ek et al. 2013).

2.3.7 Befintlig rening vid sjukhus



Ett försök för att mäta effektivitet av vattenrening från östrogen på ett sjukhus i

Gelsenkirchen, Tyskland etablerades år 2011 och visade lovande resultat. Sjukhuset var

utrustad med MBR-system som primär och sekundär behandling, följt av ozonbehandling och

avslutad av sandfiltrieringsteg. Sjukhuset tog emot cirka 75 000 patienter per år och hade ett

maximalt flöde på 25 m3 avloppsvatten per timme, 580 bäddar och 1200 personer anställda.

Prover togs efter alla reningssteg och visade en stor effektivitet i rening av östrogen och även

androgen från sjukhus avloppsvatten (Gehrmann et al. 2018).
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Sammanfattning  

För att minska utsläpp av läkemedel till den akvatiska miljön finns det många åtgärder att 

utföra innan läkemedlen når avloppsvattnet. Att byta ut traditionella toaletter till andra 

alternativ som urinseparerande- och torrtoaletter är en av många vägar att gå.  

Urinseparerande toaletter är ett bra alternativ att byta till då runt 70% av läkemedelsresterna 

som utsöndras från kroppen finns i urinen. Fördelen med att separera urin direkt i toaletten är 

att reningsteknikerna kan användas där läkemedelsresterna är som mest koncentrerade. 

Torrtoaletter är en bra lösning för att de inte är anslutna till ett avlopp eftersom inget vatten 

används. En typ av torrtoalett är en förbränningstoalett som är ansluten till en 

förbränningstank där avfallet från toaletten förbränns vid höga temperaturer. Endast en liten 

mängd aska blir kvar och smittoämnen samt näringsämnen släpps inte ut i kringliggande 

vattendrag.  

En annan lösning är att ansluta toaletter till en sluten tank vilket kan göras med en 

vakuumtoalett. Spolningen sker via ett undertryck i ledningarna och en liten mängd vatten 

används. Tanken töms regelbundet och den kan även vara ansluten till en 

förbränningskammare som bränner upp avfallet.  

Det finns också ett toalettblock innehåller enzymer som frigörs vid spolning av toaletten och 

bryter ner läkemedelssubstanser, ett enzymblock. Fördelen med metoden är att den är enkel 

att etablera och inte kräver ombyggnation av avloppsystemet utan kan installeras direkt i 

befintliga toaletter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Behandlingstekniker 

 

1.1 Specialtoaletter 

 

1.1.1 Urinseparerande toalett 

Studier visar att utsöndring av läkemedel genom urinen är den främsta orsaken till att 

läkemedelsrester återfinns i avloppsvatten (Havs- och vattenmyndigheten 2018). Enligt 

Abdel-Shafy och Mansour (2013) utsöndras ett genomsnitt på 70% av läkemedel i urinen. 

Urinseparering innebär att urin separeras från toalettpapper och fekalier (Palm et al. 2002). 

Separeringen sker i toaletten som exempelvis har två uppsamlare; en skål för urin och en skål 

för fekalier och toalettpapper. Toaletterna kan vara dubbelspolande, enkelspolande eller inte 

spolas alls. Dubbelspolning innebär att båda skålarna spolas, med ungefär 2,5 L vatten 

(Wostman u.å), medan enkelspolning innebär att endast urinskålen spolas (Palm et al. 2002), 

då används 0,3 - 0,5 L vatten (Wostman u.å). Urinen leds sedan via ett separat ledningssystem 

till någon form av uppsamlingstank. Uppskattningsvis 65 % - 85 % av urinen sorteras ut 

(Palm et al. 2002). 

Fördelen med att separera urin direkt i toaletten är att reningsteknikerna kan användas där 

läkemedelsresterna är som mest koncentrerade. Storskalig implementering av urinseparerande 

toaletter kan dock vara invecklat att genomföra då det krävs en uppsamlingstank till urinet 

och en ombyggnation från det traditionella avloppssystemet till ett system där fekalier och 

urin skiljs åt (Boyer & Saetta 2019). 

1.1.2 Vakuumtoalett  

För att minska avloppsutsläppen till sjöar och vattendrag är en vakuumtoalett ansluten till en 

sluten tank en bra lösning. ”Systemet med toalett till tank är särskilt bra i känsliga områden 

med hög skyddsnivå.” menar Havs- och vattenmyndigheten (2014). Vakuumtoaletter är 

kopplade till en sluten tank som töms regelbundet (Havs- och vattenmyndigheten 2014) eller 

så kan tanken vara kopplad till en förbränningskammare och avfallet förbränns på plats 

(Uppsala kommun 2015). En tank kan placeras ca 30-100m från toaletterna (Havs- och 

vattenmyndigheten 2014). 

 

Spolningen för vakuumtoaletter sker via ett undertryck i ledningarna och en liten mängd 

vatten, 0,5 liter, används för att skölja toalettstolen (Uppsala kommun 2015). Ungefär 4,5 m3 

klosettvatten produceras från ett hushåll men fyra personer under ett år (Havs- och 

vattenmyndigheten 2014). Vid spolning av en vanlig toalett används ungefär 6 L varje gång 

(Wostman u.å) och för en snålspolande toalett är det vanligt att 2–4 liter används vid varje 

spolning (Avloppsguiden u.å). 

 

Toaletterna går att installera i både befintliga hus, vid nybyggnation samt i ett antal olika 

storlekar och kombinationer. Tanken kan vara kopplad till flera toaletter inom samma 

fastighet eller till flera olika hus på samma fastighet (Havs- och vattenmyndigheten 2014). 

 

 

1.1.3 Förbränningstoalett 

En förbränningstoalett är en torrtoalett som har en bränningskammare där urin, fekalier och 

toalettpapper förbränns vid höga temperaturer. Endast aska blir kvar som restprodukt vilket 

innebär att oönskade ämnen, som smittoämnen och näringsämnen, inte släpps ut i 

avloppsvattnet. Vid varje användning förbrukas en plastpåse där avfallet hamnar och vid 



spolning faller påsen ner i förbränningskammaren som går på el eller gasol (Uppsala kommun 

2015). Enligt företaget Cinderella (u.å) som producerar förbränningstoaletter skapas ca två 

deciliter aska om fyra personer använder toaletten i en vecka. 

Fördelar vid förbränning av slam är att det inte finns kvar föroreningar som läkemedelsrester 

och mikroplaster i askan då förbränningen sker vid höga temperaturer medan näringsämnen 

går att återvinna (IVL Svenska Miljöinstitutet u.å). Torrtoaletter och förbränning kan 

kombineras med urinseparering (Kvarnström et al. 2006). 

Förbränningstoaletter används endast i liten skala idag, som i exempelvis sommarhus 

(Kvarnström et al. 2006). Dålig lukt kan uppstå vid förbränning och en ny påse måste 

användas vid varje besök (Uppsala kommun 2015). 

1.2 Enzymblock 

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomförde ett pilotförsök med toalettblocket pCure som 

skapats av företaget Pharem Biotech. Det är ett toalettblock som innehåller enzymer vilka 

frigörs vid spolning av toaletten och ska bryta ner läkemedelsingredienser. Fördelen med 

metoden är att den är enkel att etablera inte kräver några ombyggnationer av avloppsystemet 

(Svebrant et al. 2018). 

Produkten hade inte studerats i sjukhusmiljö tidigare och därför utfördes ett småskaligt 

experiment på plats vid Akademiska sjukhuset. 261 block implementerades i toaletter som 

hade samma avloppsstam och halter av läkemedelsrester mättes dagligen under 16 veckor. 

Under experimentets gång varierade halterna av läkemedelsrester när enzymblocket var 

etablerat (Svebrant et al. 2018). 

Både minskade och ökade halter kunde detekteras men sammanfattningsvis visades ingen 

tydlig minskning av läkemedelsrester. Slutsatsen från studien var därför att pCure blocken 

inte reducerade utsläppen av läkemedelsrester från toaletter i sjukhusmiljö (Svebrant et al. 

2018). 
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Sammanfattning
Projektets metod är litteraturstudie. Den går ut på att bedöma åtta alternativ för rening av

läkemedelsrester vid Gävle sjukhus, om de är lämpliga med avseende på anläggningsstorlek

och reduceringsgrad. Anläggningsstorlek får vara maximalt 100 m2 och reduceringsgraden

ska vara minst 75 %. Antaganden, beräkningar och data från litteraturen används och

slutsatsen är att två alternativ är lämpliga: uppsamling i tank med vakuumtoaletter och

förbränningstoaletter.



3.1 Avgränsningar
3.1.1 Läkemedel och åtgärder

Projektet avgränsas till icke-antibiotiska läkemedel och behandlar således varken antibiotiska

läkemedel eller problematiken kring antibiotikaresistens.

Ett alternativ för att reducera utsläpp av läkemedelsrester är beteendeförändringar, det vill

säga att förebyggande åtgärder utförs för att minska användningen av läkemedel eller för att

på andra sätt minska mängden läkemedel som hamnar i avloppsvattnet. Dessa behandlas inte

i projektet.

För potentiella renings- och behandlingstekniker avgränsas projektet till sådana som skulle

kunna appliceras i dagsläget. Tekniker som är under utveckling kan nämnas men anses inte

lämpliga. Lösningar som lokaliseras utanför Gävle sjukhus fastighetsområde tas inte heller

upp i detalj, såsom rening vid externt avloppsreningsverk. Kostnaden för aktuella tekniker

och lösningar behandlas inte.

3.1.2 Alternativ för renings- och behandlingstekniker

Som följd av bakgrundsundersökningen har fyra kategorier av alternativ för rening eller

behandling av läkemedelsutsläpp identifierats. Inom dessa kategorier begränsas projektet till

åtta alternativ. Dessa presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. Alternativ för rening eller behandling av läkemedelsrester i Gävle sjukhus avloppsvatten.

Kategori Alternativ Detaljer

Fullskaligt reningsverk Komplett rening

Komplett avloppsvattenrening samt

ozonering, aktivt kol och/eller

membranrening för

läkemedelsavskiljning

Liten reningsanläggning
Obehandlat vatten Läkemedel i allt avloppsvatten eller

endast i urin avskiljs med ozonering,

aktivt kol och/eller membranreningUrinseparering



Enskilt avlopp med

uppsamlingstank

Obehandlat vatten
Det uppsamlade vattnet transporteras

bort för förbränning eller rening på

annan plats.

Urinseparering

Vakuumtoaletter

Behandling i toaletter
Enzymblock Läkemedel bryts ner i

avloppssystemet eller förbränns direkt

i toaletterna.Förbränningstoaletter

3.2 Underlag
3.2.1 Litteraturstudie

Information och data om läkemedel, renings- och behandlingstekniker och övrigt som

används i metoden och presenteras i rapporten, men inte nämns under avsnitt 3.2.2-3, söks

fram i litteraturen. För detta används ett antal sökord i olika onlinedatabaser eller söktjänster.

Dessa presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Sökord och databaser som används för att hitta relevant litteratur.

Ozonering Aktivt kol Membran-
rening

Special-
toaletter

Enzymblock

Sökord Ozonation,
hospital,

pharmaceutical

Läkemedelsre
ster, rening,

sewage, aktivt
kol, granular

activated
carbon

Urinseparera
nde toaletter,

spolning,
förbrännings

toaletter,
urea urine
diversion

pCure AND
enzyme

Databaser ScienceDirect,
Scopus, IVL

DiVa, Scopus,
IVL,

ResearchGate

SCOPUS,
Google

Scopus

Litteraturen består av rapporter, webbsidor och artiklar. Vid val av vilken litteraturen som

används finns det några krav som ska uppfyllas. Dessa krav är att litteraturen är på engelska

eller svenska, är utgivna i länder som är transparenta och är publicerade inom en tidsram på

20 år tillbaka från 2022. Om någon litteratur inte uppfyller samtliga krav kan den inkluderas

ifall informationen anses vara nödvändig för att komma fram till ett svar på frågeställningen.



Sökningarnas resultat, med information om titel, sökord, databas, datum, upphovsperson och

antal träffar, är listade i Appendix A.

3.2.2 Personlig kontakt

Information och data som saknas i litteraturen erhålls genom personlig kontakt med relevanta

kontaktpersoner. Detta inkluderar antal vårdplatser och antal anställda på Gävle sjukhus.

3.2.3 Approximation av aktuell flödesmängd

För att approximera ett genomsnittligt dagligt och årligt flöde i Gävle sjukhus avloppssystem

utnyttjas motsvarande uppmätta värden från andra sjukhus i litteraturen. Eftersom storleken

på dessa sjukhus skiljer sig från Gävle sjukhus räknas siffrorna om utifrån antalet anställda

och antalet vårdplatser på respektive sjukhus enligt

(1)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎 (𝐺ä𝑣𝑙𝑒)
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎 (𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡 𝑠𝑗𝑢𝑘ℎ𝑢𝑠) = 𝑥

1

och

. (2)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣å𝑟𝑑𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 (𝐺ä𝑣𝑙𝑒)
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣å𝑟𝑑𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 (𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡 𝑠𝑗𝑢𝑘ℎ𝑢𝑠) = 𝑥

2

Sedan beräknas ett medelvärde av x1 och x2 enligt

(3)
𝑥

1
+𝑥

2

2 = 𝑥

som används för att approximera den dagliga flödesmängden enligt

. (4)𝑥 · 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 (𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡 𝑠𝑗𝑢𝑘ℎ𝑢𝑠) = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 (𝐺ä𝑣𝑙𝑒) = 𝑄
𝑗

där är beteckningen för det andra sjukhuset. Om data används från flera andra sjukhus𝑗

beräknas ett medelvärde för den totala flödesmängden vid Gävle sjukhus enligt

. (5)1

𝑗

∑𝑄
𝑗

𝑗 = 𝑄
𝑡𝑜𝑡

3.3 Utredning
3.3.1 Anläggningsstorlek

Anläggningsstorlek syftar främst på hur stor area som behöver tas i anspråk. Om arean är

större än 100 m2 bedöms alternativet vara olämpligt med avseende på anläggningsstorlek,

eftersom tillgänglig yta för utbyggnad är begränsad enligt avsnitt 2.5.

3.3.1.1 Fullskaligt reningsverk



Storleken på ett fullskaligt reningsverk uppskattas utifrån storleken på reningsverk vid andra

sjukhus i litteraturen. Arean den täcker räknas om utifrån från Ekvation 3 till𝑥

. (6)𝑥 · 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡 𝑠𝑗𝑢𝑘ℎ𝑢𝑠) = 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝐺ä𝑣𝑙𝑒) = 𝐴
𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡

3.3.1.2 Liten reningsanläggning

Storleken på en liten reningsanläggning antas vara 100 m2. Detta för att kunna maximera

reduceringsgraden och samtidigt bedöma alternativet som lämpligt med avseende på

anläggningsstorlek.

3.3.1.3 Uppsamlingstank

En uppsamlingstank på sjukhusområdet som tar emot avloppsvatten från sjukhuset skulle

behöva tömmas med jämna mellanrum. För detta skulle en tankbil, det vill säga en lastbil

utrustad med en tank som kan hålla vätska, användas. I normalfallet måste hela

uppsamlingstanken kunna tömmas när tankbilen kommer, vilket innebär att

uppsamlingstanken och tankbilens tank bör ha samma volym. Ett antagande görs på

tankarnas volym och uppsamlingstankens höjd . Detta ger en bottenarea på𝑉
𝑡𝑎𝑛𝑘

ℎ
𝑡𝑎𝑛𝑘

(7)
𝑉

𝑡𝑎𝑛𝑘

ℎ
𝑡𝑎𝑛𝑘

= 𝐴
𝑡𝑎𝑛𝑘

för uppsamlingstanken. Vidare antas att anläggningen som innehåller uppsamlingstanken och

nödvändig utrustning för att pumpa vattnet in och ut, samt övrigt underhåll, tar dubbelt så

mycket plats som själva tanken. Den totala ytan som anläggningen tar i anspråk blir då

. (8)2 · 𝐴
𝑡𝑎𝑛𝑘

= 𝐴
𝑡𝑎𝑛𝑘, 𝑡𝑜𝑡

3.3.1.4 Behandling i toaletter

För användning av enzymblock i toaletter vid spolning eller installation av

förbränningstoaletter är frågan om anläggningsstorlek irrelevant eftersom ingen utbyggnad

krävs.

3.3.2 Reduceringsgrad

Reduceringsgrad definieras brett som den andel av läkemedelsutläppen som kan stoppas från

att lämna sjukhuset via avloppssystemet, och på så vis nå akvatiska miljöer.

Reduceringsgraden anger den totala reduktionen av sjukhusets läkemedelsutsläpp via𝑅

avloppet. För att ett alternativ ska bedömas lämpligt måste .𝑅 > 75 %



3.3.2.1 Fullskaligt reningsverk

För ett fullskaligt reningsverk eller en liten reningsanläggning innebär reduceringsgrad den

avskiljningsgrad som uppnås för läkemedel i reningsprocessen. Litteraturen används för att

identifiera avskiljningsgrader i olika avloppsreningsverk och reningsanläggningar vid

sjukhus. Ett ungefärligt spektrum för ett fullskaligt reningsverk tas fram för

reduceringsgraden baserat på detta.𝑅
𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡

3.3.2.2 Liten reningsanläggning

För en liten reningsanläggning uppskattas utifrån litteraturen hur effektiv reningen är med

obehandlat vatten i förhållande till ett fullskaligt reningsverk, som en andel . En𝑟
𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑡

approximativ reduceringsgrad beräknas enligt

. (9)𝑟
𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑡

· 𝑅
𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡

= 𝑅
𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑡

Motsvarande uppskattning görs i fallet med urinseparering. Det antas vidare utifrån

litteraturen att en andel av läkemedelsresterna hamnar i urindelen, så reduceringsgraden𝑘

approximeras till

. (10)𝑘 · 𝑟
𝑢𝑟𝑖𝑛

· 𝑅
𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡

= 𝑅
𝑢𝑟𝑖𝑛.

3.3.2.3 Uppsamlingstank

För alternativen med uppsamlingstank beror reduceringsgraden dels på hur mycket av

sjukhusets avloppsvatten som leds om till uppsamlingstanken, dels på hur stor andel av

läkemedelsresterna som släpps ut i just den avloppsstammen.

Flödet till tanken beror på dess volym och på tiden mellan tömningar enligt𝑉
𝑡𝑎𝑛𝑘

∆𝑇

. (11)
𝑉

𝑡𝑎𝑛𝑘

∆𝑇 = 𝑄
𝑡𝑎𝑛𝑘

Ett antagande görs på . Sedan beräknas hur stor andel av sjukhusets avloppsvatten tanken∆𝑇

kan hantera, enligt

. (12)
𝑄

𝑡𝑎𝑛𝑘

𝑄
𝑡𝑜𝑡

= 𝑎
𝑡𝑜𝑡

Om en andel av avloppet leds till tanken kan reduceringsgraden antas vara . Detta är𝑎
𝑡𝑜𝑡

𝑎
𝑖

den minsta rimliga reduceringsgrad som kan uppnås med obehandlat vatten.



Den faktiska reduceringsgraden beror emellertid på andelen läkemedelsrester som släpps ut i

det vatten som avleds till uppsamlingstanken, i förhållande till det övriga vattnet. Denna

andel kan ökas genom att leda vattnet från avdelningar på sjukhuset med intensiv

läkemedelsanvändning och/eller genom att begränsa avledningen till toaletternas avlopp.

Ett genomsnitt erhålls från litteraturen på hur stor den dagliga vattenförbrukningen är per

person i svenska hushåll, , liksom hur mycket av den som utgörs av toalettspolning,𝑄
ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙

. Det antas att förhållandet mellan de två är detsamma vid sjukhus. Den totala𝑄
𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

flödesmängden vid toalettspolning på Gävle sjukhus beräknas enligt

. (13)𝑄
𝑡𝑜𝑡

·
𝑄

𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

𝑄
ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙

= 𝑄
𝑡𝑜𝑡, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

Om urinseparering eller vakuumtoaletter används minskar den totala volymen toalettvatten

som behandlas och därmed minskar också flödet. I litteraturen tas siffror fram för hur många

procent den nya volymen utgör av totalen. Det totala flödet som då kan ankomma till𝑝

tanken räknas ut enligt

(14)𝑝
𝑖

· 𝑄
𝑡𝑜𝑡, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

= 𝑄
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

där står för “tot, “urin” eller “vakuum” ( ). Detta flöde jämförs med enligt𝑖 𝑝
𝑡𝑜𝑡

= 1 𝑄
𝑡𝑎𝑛𝑘

. (15)
𝑄

𝑡𝑎𝑛𝑘

𝑄
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

= 𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

Om sätts . Detta ger andelen av toalettvattnet som kan𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

> 1 𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

= 1 𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

avledas till uppsamlingstanken. Det antas att alla läkemedelsutsläpp till avloppet sker via

toaletter; reduceringsgraden kan antas vara . Den minsta rimliga reduceringsgraden𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

med vakuumtoaletter är alltså . Med urinseparering kompenseras bortfallet av𝑎
𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

läkemedelsrester som inte hamnar i urindelen enligt

. (16)𝑘 · 𝑎
𝑢𝑟𝑖𝑛, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

= 𝑎
𝑢𝑟𝑖𝑛, 𝑘, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

Låt . Detta är den minsta rimliga reduceringsgraden med𝑎
𝑢𝑟𝑖𝑛, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

= 𝑎
𝑢𝑟𝑖𝑛, 𝑘, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

urinseparering.



Om , det vill säga att allt toalettvatten inte kan avledas till tanken, kan𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

< 1

reduceringsgraden ökas ytterligare genom att välja ut toaletter i de avdelningar där

läkemedelsanvändningen är störst. För obehandlat vatten kan detta också göras utan att

begränsa utflödet till toaletter; specifika avdelningar väljs ut och nästkommande

beräkningssteg utförs med Här antas att 70 % av utsläppen sker i 30 % av toaletterna𝑎
𝑡𝑜𝑡

.  

och att läkemedelshalterna i övrigt är konstanta. Om toaletterna väljs rätt innebär det att för

, uttryckt i procent, bidrar varje procent under 30 % med till𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

70/30 % ≈ 2, 33 %

reduceringsgraden, medan varje procent över 30 % bidrar med . Om30/70 % ≈ 0, 43 %

är alltså den maximala reduceringsgraden𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

< 0, 3

(16)2, 33 · 𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

= 𝑎
𝑖, 𝑚𝑎𝑥

och om är reduceringsgraden maximalt𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

> 0, 3

. (17)2, 33 · 0, 3 + 0, 43 · (𝑎
𝑖, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

− 0, 3) = 𝑎
𝑖, 𝑚𝑎𝑥

Till sist definieras ett spektrum för varje alternativ, där den faktiska reduceringsgraden kan𝑅
𝑖

variera mellan den minsta rimliga ( , respektive ) och𝑎
𝑡𝑜𝑡

𝑎
𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

𝑎
𝑢𝑟𝑖𝑛,, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

𝑎
𝑖, 𝑚𝑎𝑥

beroende på hur mycket arbete som genomförs.

3.3.2.4 Behandling i toaletter

För tillsats av enzymblock i toaletterna erhålls reduceringsgrad i form av uppmätt eller

uppskattad nedbrytningsgrad för läkemedel enligt tester i litteraturen. För

förbränningstoaletter antas 100 % reduceringsgrad om de installeras på hela sjukhuset.

3.4 Lämplighetsbedömning
För varje alternativ utreds lämpligheten för Gävle sjukhus med avseende på

anläggningsstorlek och reduceringsgrad. Resultaten samlas i en tabell. Båda faktorer måste

godkännas för att ett alternativ ska bedömas som lämplig. Övriga faktorer som kan påverka

lämpligheten diskuteras under avsnitt 5.
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Sammanfattning 

Lagstiftningen för rening av läkemedelsrester från avlopp finns inte på EU-nivå. Dock har vissa 

EU-länder stiftat egna lagar för att exempelvis reducera mängden organiska föroreningar, vilket 

är fallet för Tyskland. Schweiz och Tyskland är två länder som etablerade mer avancerad teknik 

för rening vid redan befintliga reningsverk. I Danmark byggdes istället en reningsanläggning 

vid Herlev Hospital, som är det näst största sjukhuset i Zealand, för att kunna rena vid 

punktkällan. Vatten kan klassificeras utefter dess kemiska- eller ekologiska status, vilket sker 

utifrån miljökvalitetsnormer och Särskilda Förorenande Ämnen. Målet för alla EU-länder är att 

uppnå en god status på deras vatten.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lagstiftning och åtgärder 

 
EU-nivå 

Lagstiftning om rening av läkemedelsrester från avlopp finns i nuläget inte på EU-nivå. Detta 

medför att reningsverk avstår från att anpassa sina anläggningar med teknik som kan rena 

avloppsvattnet från majoriteten av de läkemedelsrester som inkommer (Moberg 2019). Dock 

finns ramdirektivet för vatten, vilket syftar till att vattnet ska ha god ekologisk- och kemisk 

status, som har införts för alla EU-medlemmar. Det finns en lista på prioriterade ämnen vars 

halter övervakas genom vattenanalyser. Det är inga specifika läkemedel som finns med på 

listan, utan det är istället läkemedelssubstanser som är listade. Några av de 

läkemedelssubstanser som finns med förekommer i läkemedel som diklofenak och 

etinylöstradiol. Direktivet kan medföra att medlemmar anpassar sina reningsverk för att uppnå 

god status och listan på prioriterade ämnen underlättar för länder att stifta egna lagar 

(Cimbritz et al. 2016). 

 

Tyskland 

I Tyskland har olika typer av reningstekniker, som kan användas för att rena läkemedelsrester 

från avloppsvatten, etablerats på 20 fullskaliga reningsanläggningar. Den huvudsakliga 

anledningen till etableringen av nya reningstekniker var att reducera mängden organiska 

föroreningar som inte kan brytas ned i vanliga reningsanläggningar. De anläggningar som har 

avancerad rening förekommer i bland annat Nordrhein-Westfalen och Baden Württemberg. 

Reningsverket i Nordrhein-Westfalen använder sig av ozonanläggningar, medan i Baden 

Württemberg används främst aktivt kol, PAK, för rening av läkemedelsrester (Cimbritz et al. 

2016). 

 

Schweiz 

Lagstiftning för rening av läkemedelsrester med hormonstörande effekt i avloppsvatten antogs 

år 2016 i Schweiz. Ursprunget för den nya lagstiftningen kom från ett projekt utfört av Eggen 

et al. (2014). Slutsatsen som drogs var att det fanns ett behov av en uppdatering av 

reningsverkens tekniker för att minska mängden läkemedelsrester som släpps ut i vattnet. De 

tekniker som föreslogs var ozonering och aktivt kol. 

 

Danmark 



I rapporten av Cimbritz et al. (2016) nämns Herlev Hospital, som betraktas som en 

punktkälla, där en reningsanläggning har byggts i anslutning till sjukhuset. Anläggningen 

består utav tre huvuddelar: membranbioreaktor, ozonering och kolfiltrering som tillsammans 

har kapacitet att rena avloppsvatten för 2500 personer. Herlev Hospital är det näst största 

sjukhuset i Zealand med en area på 250 000 m2  och plats för 900 stycken bäddar. Enligt DHI 

(2016) var flödet av avloppsvatten år 2016 150 000 m3/år och förväntades stiga till 200 000 

m3/år år 2020. Anläggningen har varit i drift sedan 2014 och kan rena 99,9 % av 

läkemedelsresterna från avloppsvattnet. Etableringen av reningsanläggningen anses av State 

of Green (u.å.) kunna bidra till en striktare lagstiftning i Danmark gällande rening av 

läkemedelsrester i avloppsvatten. 

 

Sverige 

I Sverige finns det för nuvarande ingen lagstiftning för rening av läkemedelsrester från 

avloppsvattnet som reningsverken måste följa. Det är många kommuner som av den 

anledningen är osäkra på om de ska investera i mer avancerad teknik på reningsverk. Dock 

förekommer det diskussioner angående en ny lagstiftning som gör att reningsverken måste 

implementera mer avancerad teknik (Wallskär 2022).   

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) används för att kunna bibehålla eller uppnå en god status  i 

bland annat ytvatten som sjöar, vattendrag och kustvatten (Vattenmyndigheterna u.å.). Denna 

norm innebär att etablering av en verksamhet som kan bidra till en försämring av vattnets 

status är förbjudet. I en MKN anges en kravnivå samt en tidsram för när kravet ska ha 

uppnåtts. När det gäller avloppsreningsverk ska en god kemisk ytvattenstatus och god 

ekologisk ytvattenstatus uppnås. Klassificeringen av den kemiska ytvattenstatusen utgår ifrån 

gränsvärden hos prioriterade ämnen. (SvensktVatten 2016) För diklofenak är gränsvärdet för 

kustvatten 0,01 μg/L och för inlandsvatten 0,1 μg/L och för etinylöstradiol är gränsvärdet 

0,00007 μg/L för kustvatten och 0,000035 μg/L för inlandsvatten (Liveland 2019). En god 

ekologisk status enligt MKN uppnås när biologin ”avviker endast i liten omfattning” 

(SvensktVatten 2016) och när mänsklig verksamhet endast orsakar små störningar. MKN är 

något som bestäms på EU-nivå men som därefter förs in i medlemsländernas egna lagstiftning 

(Vattenmyndigheterna u.å.).  

 

 



Särskilda Förorenande Ämnen 

Särskilda Förorenande Ämnen (SFÄ) utgör grunden för klassificeringen av den ekologisk 

statusen. Sverige är det enda landet i EU som har lagt till diklofenak och etinylöstradiol på listan 

när det gäller klassificeringen av ekologisk status. Om statusen försämras för ett SFÄ vid 

etableringen av exempelvis ett reningsverk kommer även den fysikaliska-kemiska 

kvalitetsfaktorn att sjunka, vilket gör att etableringen blir förbjuden (SvensktVatten 2016).  
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Beställargruppen 

Beställargruppen jobbar för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra föroreningar via 

avloppsreningsverk, bland annat genom att underlätta införandet av avancerad rening i de 

svenska avloppsreningsverken (Svenskt vatten 2020). Gruppen består av ungefär 50 personer 

från olika VA-organisationer i Sverige vilka alla planerar att införa avancerad rening 

avseende läkemedelsrester och mikroplaster vid deras reningsverk inom kort. Arbetet 

finansieras av Naturvårdsverket (Svenskt Vatten 2022) och deras mål är att sprida metoder, 

kunskap och erfarenheter om kostnadseffektiva reningstekniker som kan sättas i drift på 

reningsverk (Svenskt vatten 2020). 
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Sammanfattning
Vakuumtoaletter samt förbränningstoaletter bedömdes vara lämpliga för läkemedelsrening på

Gävle sjukhus, med avseende på reduceringsgrad samt anläggningsstorlek. Båda dessa metoder

ansågs sedan vara olämpliga i praktiken, då det skulle vara svårt att implementera metoden på ett

sjukhus. Resterande renings- och behandlingstekniker bedömdes vara olämpliga utifrån

bedömningskriterierna. Studien avgränsades till att inte ta hänsyn till ekonomi,

energiförbrukning, antibiotika och antibiotikaresistens vilket i vidare studier skulle vara relevant

att beakta.



Diskussion

Sammanställning av resultat

Utifrån de krav som ställdes på renings- och behandlingsteknikerna bedömdes två alternativ vara

lämpliga för Gävle sjukhus: förbränningstoaletter och uppsamling i tank med vakuumtoaletter.

Båda behandlingsteknikerna uppfyllde 100 % reduceringsgrad och anläggningarnas area var

mindre än 100 m2. Övriga behandlingstekniker uppnådde en tillräcklig reducering av

läkemedelsutsläppen. Reningsteknikerna ansågs vara olämpliga eftersom de kräver rening av

vattnet innan de appliceras, för att uppnå en god effektivitet. Implementering av reningsteknik på

sjukhuset skulle därmed vara är svårt att genomföra, då vattnet måste renas nästintill lika

effektivt som på ett reningsverk. Detta skulle kunna genomföras, men ett fullskaligt reningsverk

beräknas ha en area på upp till 480 m2 vilket gör det olämpligt för Gävle sjukhus. Det fullskaliga

reningsverket var det enda som inte uppfyllde kravet att vara mindre än 100 m2. Vid anläggning

av ett mindre reningsverk tar tekniken upp nästintill 100 m2, de resterande renings- och

behandlingsmetoderna tar upp max 25 m2 vilket uppfyller kraven på anläggningsstorlek.

Reduceringsgraden hos respektive renings- och behandlingsteknik är en betydande faktor för om

metoden ska implementeras. Det är svårt att avgöra vilken teknik som är effektivast på att

reducera läkemedel eftersom effektiviteten för respektive läkemedel skiljer sig åt vid de olika

metoderna. De tekniker som har relativt hög reduceringsgrad är ozonering, aktivt kol samt

membranrening. Men som tidigare nämnt är dessa tekniker beroende av förbehandling av vattnet

för att uppnå en hög reningsgrad. Om teknikerna tillämpas i en liten reningsanläggning begränsas

effektiviteten för aktivt kol av att andra molekyler konkurrerar om plats på absorptionsytan,

medan membranrening begränsas av att läkemedelspartiklarna ofta är väldigt små vilket kräver

omvänd osmos för att reducera partiklarna från vattnet. De reningsgrader som erhållits från

litteraturen är i många fall från pilotförsök eller från reningsverk, vilket gör det svårt att applicera

dem vid bedömningen. Effektiviteten hos en liten reningsanläggning bedömdes uppnå

reningsgraden 27–60 %. Även om urinseparerande toaletter installeras blev reningsgraden endast

29–48 %. Detta resulterar i att de inte uppnår reduceringsgraden 75 %. För att uppnå en hög

reduceringsgrad med dessa reningstekniker bör de installeras på ett fullskaligt reningsverk och i

kombination med varandra, en reduceringsgrad på 99,9 % kan då uppnås. Enzymblocken anses



inte heller vara lämpliga på grund av den låga reningsgraden, där halterna av läkemedel inte hade

reducerats.

Specialtoaletter

Vakuumtoaletter och förbränningstoaletter bedöms enligt metodens bedömningsgrunder som

lämpliga för Gävle sjukhus med avseende på anläggningsstorlek och reduceringsgrad. Rent

praktiskt bedöms dock inte dessa metoder lämpliga att implementera på sjukhuset.

Förbränningstoaletterna ställer höga krav på användaren eftersom en ny påse behöver placeras i

toaletten innan användning. För patienter som vårdas på sjukhus kan detta skapa ouppnåeliga

krav, där fokus bör ligga på att underlätta för patienten och inte försvåra. Förbränningstoaletterna

kan även vara praktiskt olämpliga att använda på ett sjukhus som kräver många toaletter,

eftersom de enbart används i liten skala idag. För att dessutom uppnå 100 % reduceringsgrad

måste nämligen alla toaletter bytas ut mot förbränningstoaletter (eller vakuumtoaletter). Ett

alternativ är att endast använda dessa specialtoaletter på specifika avdelningar med intensiv

läkemedelsanvändning. På avdelningar där läkemedelsanvändningen är hög, tenderar dock

väldigt sjuka personer att vårdas vilket gör förbränningstoaletter olämpliga. Även

vakuumtoaletter anses olämpliga i praktiken eftersom uppsamlingstanken måste befinna sig inom

100 m från toaletterna med befintlig teknik. Detta innebär att flera tankar behövs, minst en på

varje avdelning eller i nära anknytning, vilket kan vara svårt att uppnå i gamla lokaler.

Urinseparerande toaletter bedömdes vara olämpliga, både i kombination med ett litet reningsverk

samt vid uppsamling i en tank. Anledningen till att reduceringsgraden för denna teknik var låg

beror på att enbart 53 % av alla läkemedelsrester leds till uppsamlingstanken, på grund av att allt

läkemedel inte utsöndras i urinen och att allt urin inte sorteras rätt i praktiken.

Gemensamt för specialtoaletterna är att de i samband med nybyggnation skulle kunna installeras

på Gävle sjukhus. Detta är fördelaktigt eftersom toaletterna kräver ett nytt avloppssystem i

fastigheterna, vilket kan vara svårt att byta ut i befintliga byggnader. Beroende på vilka

avdelningar som är tänkta att vara placerade i de nya byggnaderna kan implementeringen av

specialtoaletter vara att rekommendera. Om avdelningar med hög läkemedelskonsumtion fortsatt



planeras att kvarstå i gamla lokaler kan en omfördelning av avdelningarna på sjukhuset vara

aktuellt.

Vattentäkt

Aktuellt för Gävle sjukhus är även att tekniken ska vara lämplig med hänsyn till att sjukhuset är

beläget på en vattentäkt. Detta ställer höga krav på att tekniken inte riskerar att påverka

vattentäkten, i form av läckage eller annan kontaminering. Ett mindre reningsverk samt ett

fullskaligt reningsverk vid sjukhuset är därför inte rimligt att anlägga, då byggnation samt drift

av reningsverk riskerar att påverka vattentäkten. Vid installation av en uppsamlingstank finns det

också risk för läckage vid tömning av tanken samt i tätningen för den inkommande

vattenledningen, vilket gör metoden olämplig. Vattentäkten ger även upphov till att nya grönytor

måste tas i anspråk om befintliga grönytor försvinner i samband med byggnationer. Detta kan

vara problematiskt på Gävle sjukhus då sjukhusområdet är begränsat. Det är därför inte rimligt

att anlägga en renings- eller behandlingsteknik som har en stor anläggningsstorlek.

Potentiell miljöpåverkan

På grund av de skadliga effekterna som OH-radikalerna från ozoneringen kan ge upphov till om

det finns bromider i vattnet, är det viktigt att ta reda på avloppsvattnets sammansättning i Gävle.

Eftersom det inte funnits tillgång till vattenprover på avloppsvattnet från Gävle sjukhus är det

svårt att avgöra om ozonering bildar farliga biprodukter. Bromid är dock ett vanligt

förekommande ämne i avloppsvatten, vilket kan resultera i en miljöfara om ozonering skulle

implementeras.

Något som är viktigt att reflektera över är att recipienten är Östersjön, då Gavleån har sitt utlopp

där, vilket ger en stor utspädningseffekt av läkemedel. Många av de studier som påvisat negativ

effekt på vattenlevande organismer har exponerats för liknande koncentrationer som nedströms

ett reningsverk. Dessa är uppmätta koncentrationer i vattendrag och insjöar, till skillnad från

Östersjön som är ett hav. Det renade avloppsvattnet i Gävle kommun släpps ut i den inre fjärden i

Östersjön, vilket riskerar att leda till höga halter av läkemedelsrester inne i Gävlebukten. Det

kommer sedan ske en omblandning och utspädning av läkemedel i Östersjön och effekten på



vattenlevande organismer minskar. Men eftersom utloppet sker i fjärden, är det viktigt att

reducera läkemedel i avloppsvattnet för att uppnå en god akvatisk miljö i Gävlebukten.

Förbättringar

Inför en vidare studie finns det ett flertal faktorer som skulle vara lämpliga att införa i

bedömningsgrunden. Många av dessa faktorer är av stor betydelse vid implementering av en

reningsteknik på sjukhuset, men valdes bort vid avgränsningen av projektet. Initialt avgränsades

projektet till läkemedel som var icke-antibiotiska. Antibiotika och antibiotikaresistens är ett

aktuellt problem som måste tas i beaktande vid rening av avloppsvatten från sjukhus, eftersom

det sker ett betydande utsläpp där. Det är för respektive renings- och behandlingsteknik relevant

att bedöma avskiljningen av antibiotika och resistenta bakterier samt analysera om det finns

någon annan lämplig reningsteknik.

Studien avgränsades också till att inte ta hänsyn till ekonomiska faktorer. Detta är självklart

något som måste tas i beaktande för de olika teknikerna, då effektiviteten hos teknikerna måste

överensstämma med kostnaden. Vid jämförelse av flera lämpliga renings- och

behandlingstekniker bör även kostnaderna viktas in tillsammans med reningsgraden. Beroende

på hur mycket underhåll som reningstekniken kräver så skiljer sig teknikernas driftkostnader.

Därför bör både investeringskostnad samt driftkostnad uppmärksammas vid val av reningsteknik.

Något som också skulle kunna tas upp i en vidare studie är miljöpåverkningarna från respektive

renings- och behandlingsteknik. För att avgöra miljöpåverkan skulle energiförbrukning samt

materialens miljöpåverkan vara av betydelse. En av de tekniker som bedömdes vara lämplig är

förbränningstoaletter som har en hög energikonsumtion samt ger upphov till koldioxidutsläpp.

Vid anläggning av en uppsamlingstank bidrar även transporten till en hög energiförbrukning och

koldioxidutsläpp, med antagandet att sugbilen förbrukar fossilt bränsle. Fördelaktigt för den lilla

reningsanläggningen i jämförelse med en fullskalig anläggning är att mindre energi antas

förbrukas. Det är en viktig faktor då detta styrker valet av att anlägga rening på sjukhuset där

mindre vatten behöver renas, vilket resulterar i en mindre energiförbrukning. Vid implementering

av en uppsamlingstank i kombination med urinseparerande toalett eller vakuumtoaletter så blir

den ankommande volymen till tanken lägre vilket resulterar i att tanken fylls på i en lägre takt



och tanken behöver tömmas mer sällan. Detta medför att miljöpåverkan med avseende på

transporten blir lägre med dessa behandlingstekniker, jämfört med helt obehandlat vatten. För

resterande renings- och behandlingstekniker är det viktig att bedöma energiförbrukningen innan

val av reningsteknik, eftersom en liten miljöpåverkan eftersträvas.

Ett antagande som gjordes var att enbart studera avfallen från toaletterna som släpptes ut i den

akvatiska miljön. Det skulle vara relevant att studera utsläppen av läkemedel från andra källor,

exempelvis från duschar och handfat. Eftersom diklofenak är ett av de läkemedlen som visat

störst effekt på vattenlevande organismer förekommer som en gel, så sker troligtvis vissa utsläpp

via avloppet i duschen. Alla källor till avloppsvatten hade därför varit intressanta att studera.

Genom att minska förbrukningen av miljöfarliga substanser kan utsläppen av läkemedelsrester

till den akvatiska miljön minskas. Detta kan åstadkommas genom att minska föreskriften av

läkemedel alternativt att mer miljövänliga läkemedel rekommenderas. För att uppnå detta krävs

utbildning av läkare om vilka läkemedel som rekommenderas och vilka som i möjligaste mån

bör undvikas. Detta är en form av beteendeförändring som utgör en viktig aspekt när det kommer

till utsläpp av läkemedel. I vidare studier hade beteendeförändringar varit intressanta att

undersöka, och hur mycket utsläppen av läkemedel hade kunnat reducerats.

Rekommendationer

För att klarlägga hur stora de verkliga utsläppen från Gävle sjukhus är skulle ett vattenprov och

mätningar på läkemedelshalter vara lämpligt att genomföra. Detta är väsentligt för att avgöra om

sjukhuset är en betydande punktkälla av läkemedel och därmed om rening vid sjukhuset är

aktuellt. Från dessa vattenprov kan man även avgöra om ozonering är en lämplig reningsteknik.

Vid den planerade nybyggnationen är det även viktigt att ta hänsyn till om urinseparerande eller

vakuumtoaletter ska installeras på någon eller flera av avdelningarna. Nybyggnationen möjliggör

nämligen en enkel implementering av en renings- eller behandlingsteknik som kräver ett

specifikt avloppssystem, i jämförelse med äldre byggnader.
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är lämpliga: uppsamling i tank med vakuumtoaletter och förbränningstoaletter.



4.1 Beräkning av flödesmängd
Tabell 1 presenterar data om antal bäddar, antal anställda och genomsnittlig flödesmängd för

Gävle sjukhus, Herlev Hospital i Köpenhamn och Marienkrankenhaus i Tysklan.

Tabell 1. Antal bäddar, antal anställda och genomsnittlig flödesmängd i tre sjukhus. uppskattas𝑄
𝑡𝑜𝑡

utifrån övriga siffror.

Antal

bäddar

Antal anställda Genomsnittlig

flödesmängd [m3/dag]

Gävle sjukhus

(Norén, personlig

kommunikation, 28 april

2022)

318 3319 𝑄
𝑡𝑜𝑡

Herlev Hospital

(DHI 2016)

691 4000 420

Marienkrankenhaus

(Gehrmann et al. 2018)

580 1200 200

Ekvationer 1-4 ger för Herlev Hospital att flödesmängden vid Gävle sjukhus blir

och för Marienkrankenhaus att . Ekvation 5𝑄
𝐻𝑒𝑟𝑙𝑒𝑣

≈ 271 𝑚3/𝑑𝑎𝑔 𝑄
𝑀𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛

≈ 331 𝑚3/𝑑𝑎𝑔

ger den approximativa totala dagliga flödesmängden i Gävle sjukhus avloppssystem som

medelvärdet av dessa: .𝑄
𝑡𝑜𝑡

≈ 301 𝑚3/𝑑𝑎𝑔 ≈ 300 𝑚3/𝑑𝑎𝑔

4.2 Reningstekniker
4.1.1 Fullskaligt reningsverk

Reningsverket vid Herlev Hospital täcker en area på 750 m2 enligt DH (2016). Ekvation 6

uppskattar den motsvarande arean för Gävle sjukhus till . Då detta𝐴
𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡

≈ 480 𝑚2

reningsverk rapporteras reducera läkemedelshalten med 99,9 % anses vara den𝐴
𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑡

maximala arean för ett fullskaligt reningsverk vid Gävle sjukhus. Arean är större än 100 m2

och fullskaligt reningsverket bedöms olämpligt med avseende på anläggningsstorlek.



Angående reduceringsgrad är individuella tekniker och kombinationer av dem relevanta.

GAK är en teknik som utmärks av en stor effektivitetsgrad för rening av läkemedelsrester,

men även andra oönskade molekyler adsorberas (Baresel et al. 2017). Till exempel skriver

Grover et al. (2011) att diklofenak i ett test avskiljdes till 98 % och Baresel et al. (2017)

rapporterar att karbamazepin och propranolol kan renas till över 95 %. Ett test av Kalecinska

(2021) påvisade i allmänhet goda avskiljningsgrader, men endast 39 % för sertralin. Grover et

al. (2011) anger 64 % för östron och minst 43 % för etinylöstradiol. Olika tester ger olika

resultat, dels på grund av hur mycket GAK som appliceras (Ek et al. 2013), dels på grund att

de biofilmer som bildas på kolfiltren befinner sig i olika utvecklingsstadier, vilket försvårar

jämförelser (Baresel et al. 2017). Med PAK uppnås också goda avskiljningsgrader, över 90 %

för de flesta läkemedel, men för östron, levonogestrel och oxazepam var reningen inte lika

effektiv (Hörsing et al. (2014). Även här beror resultaten på mängden av tillsatt PAK-pulver.

Den kan anpassas efter behov, men måste vara tillräckligt stor för att möjliggöra en god

reningseffektivitet. Andra föroreningar utöver läkemedelsrester kommer nämligen att

konkurrera om plats vid kolytan, både för GAK och PAK (Naturvårdsverket 2017).

Ozonering kan uppvisa liknande reningseffektivitet som GAK (Ek et al. 2013), men brister i

nedbrytning av ibuprofen (Baresel et al. 2017). För membranrening gäller det att välja en

filtrer med tillräckligt hög permeabilitet för att hantera stora flöden som samtidigt är selektiv

nog för en effektiv filtrering (Yang 2021). Valet påverkas också av vilken typ av ämnen som

ska renas (Lidén 2020). För läkemedelsrening anser Hörsing et al. (2014), men omvänd

osmos kunde filtrera bort de mindre läkemedelsmolekylerna. En nackdel med omvänd osmos

är att det oftast innebär en stor ekonomisk kostnad (Hörsing et al. 2014).

I många fall är en enskild reningsteknik inte tillräcklig i sig utan bör kombineras med andra

(Vo et al. 2019). Vid sjukhuset Marienkrankenhaus i Tyskland resulterade en kombination av

MBR och ozonering i större reningseffektivitet än vardera teknik kunde uppvisa på egen hand

(Gehrmann et al. 2018). Vid Herlev Hospital i Köpenhamn kombinerades GAK, ozonering

och MBBR och resultatet, som nämnts ovan, var en reduktion på 99,9 %. Då denna siffra

avrundas till närmaste heltal bedöms ett fullskaligt reningsverk vid Gävle sjukhus därmed

uppnå en reduceringsgrad på 90-100 %.

4.1.2 Liten reningsanläggning



En liten reningsanläggning antas täcka en area på maximalt 100 m2 och bedöms därmed

lämplig med avseende på anläggningsstorlek.

4.1.2.1 Obehandlat vatten

De reningstekniker som har diskuterats är anpassade för att appliceras på avloppsreningsverk,

oftast som ett kompletterande reningssteg, eftersom reningseffektiviteten ökar desto renare

vattnet är. Den faktiska avskiljningsgraden för läkemedelsrester beror på avloppsvattnets

sammansättning. Uppströms, till exempel vid ett sjukhus, är förhållandena annorlunda

gällande bland annat temperatur, partikelstorlek och kemisk sammansättning (Baresel et al.

2017). En central faktor är dock halterna av läkemedel i vattnet. Tester har visat att dessa är

större vid punktkällor såsom sjukhus än nedströms vid reningsverk (Hübner et al. 2015),

eftersom vattenvolymerna är mycket mindre. Därför menar Baresel et al. (2017:26) att

”Teknikerna kan [...] ha en högre verkningsgrad med avseende på till exempel

läkemedelsreduktion om det installeras vid ett sjukhus”.

En högre reningseffektivitet har dock inte kunnat observeras, förutom vid installation av ett

fullskaligt reningsverk som vid Herlev Hospital (DHI 2016). Vid rening med aktivt kol, till

exempel, behövs åtminstone en förbehandling i form av filtrering av större partiklar från det

inkommande avloppsvattnet (Baresel et al. 2017). Eftersom andra små föroreningar

konkurrerar om plats på kolytan behövs en utökad rening för att säkerställa att alla

läkemedelsrester adsorberas (Naturvårdsverket 2017).

Khan et al. (2022) nämner ozonering som en reningsteknik med potential att tillämpas vid

punktkällor för rening av läkemedelsrester från avloppsvatten. Men vid ett pilotförsök vid

Akademiska sjukhuset i Uppsala blev slutsatsen istället att ozonering endast lämpar sig för

rening av vatten som förbehandlats på liknande sätt som för GAK ovan (Svebrant et al.

2021). Avloppsvattnets sammansättning, det vill säga vilka sorts ämnen vattnet innehåller,

som avgör hur väl metoden fungerar. Pilotförsöket skedde på liten skala. Vid en flödesmängd

på 1 m3/h, vilket motsvar 24 m3/dag, uppmättes en medelreduktion av läkemedelshalterna på

25 %, medan den vid 2 L/h (48 m3/dag) blev 6 %. Flera problem behövde hanteras under

pilotförsöket och alla tester kunde inte genomföras som planerat, men slutsatsen drogs att

ozonering är otillräcklig för att implementeras som en fristående reningsteknik på ett sjukhus

(Svebrant et al. 2021).



Som nämnts i avsnitt 4.1.1 kombinerades aktivt kol, ozonering och MBBR vid Herlev

Hospital (DHI 2016). Vid Marienkrankenhaus kombinerades MBR, ozonering och

sandfiltrering vilket gav god rening av östrogen (Gehrmann et al. 2018). För en tillräcklig

rening av läkemedelsrester vid Gävle sjukhus skulle också flera reningstekniker behöva

kombineras, men ju mer omfattande reningsprocessen blir, desto större blir anläggningen.

Utrustningen vid pilotförsöket på Akademiska sjukhuset var belägen i en container, men dess

storlek anges inte. Det antas att golvytan var 15 m2. På den arean kunde en flödesmängd på

upp till 48 m3/dag behandlas (Svebrant et al. 2021). Jämfört med en area på 100 m2 och en

flödesmängd på 300 m3/dag (se avsnitt 4.1) utgör pilotförsöket ungefär 15 % av den skala

som skulle hanteras på Gävle sjukhus.

En större area antas medföra en ännu större ökning av volymkapaciteten. När arean ökas från

15 till 100 m2 antas därför att plats finns för etablering av ytterligare reningssteg utöver

exempelvis ozonering. En liten reningsanläggning bedöms således kunna bestå av minst två

olika reningssteg med olika reningstekniker, utöver en inledande filtrering av större partiklar.

Om vattnets som leds via reningsanläggningen begränsas till toaletternas avlopp minskar

flödesmängden till 64 m3/dag (se avsnitt 4.3.1). Då ges mer utrymme för utökad rening. Med

dagens teknik bedöms denna utrustning dock inte kunna komma i närheten av

reduceringsgraden hos ett fullskaligt reningsverk. Det antas att reduceringsgraden kan bli

mellan 0,3-0,6 gånger så stor, det vill säga att . Detta ger ungefärliga0, 3 < 𝑟
𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑

< 0, 6

reduceringsgrader ( ) på 27-60 % enligt Ekvation 9. Liten reningsanläggning med𝑅
𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑

obehandlat vatten bedöms därmed olämplig med avseende på reduceringsgrad.

4.1.2.2 Urinseparering

Om urinseparerande toaletter installeras på Gävle sjukhus och endast urindelen av

toaletternas avlopp leds till reningsanläggningen blir flödesmängden ungefär 6,4 m3/dag (se

avsnitt 4.3.1.2). Denna volym är förhållandevis lätthanterlig, men som beräknas i avsnitt

4.3.1.2 uppskattas andelen läkemedel i detta avloppsvatten utgöra endast av𝑘 = 53 %

sjukhusets totala läkemedelsutsläpp via avloppet. Avskiljningsgraden i reningsanläggningen

bedöms vara större än för obehandlat vatten, då fekalier och större partiklar inte är

närvarande, mellan 0,6-0,9 gånger så stor som vid ett fullskaligt reningsverk, det vill säga att

. Detta ger ungefärliga reduceringsgrader ( ) på 54-90 %0, 6 < 𝑟
𝑢𝑟𝑖𝑛

< 0, 9 𝑅
𝑢𝑟𝑖𝑛



multiplicerade med 0,53, det vill säga 29-48 % enligt Ekvation 10. Därmed bedöms liten

reningsanläggning med urinseparering olämplig med avseende på reduceringsgrad.

4.3 Behandlingstekniker
4.3.1 Uppsamling i tank

Det antas att och att . Ekvationer 7-8 ger .𝑉
𝑡𝑎𝑛𝑘

= 25 𝑚2 ℎ
𝑡𝑎𝑛𝑘

= 2 𝑚 𝐴
𝑡𝑎𝑛𝑘, 𝑡𝑜𝑡

= 25 𝑚2

Arean är mindre än 100 m2 och uppsamling i tank bedöms därmed som lämplig med

avseende på anläggningsstorlek.

Det antas att . Ekvation 11 ger . Svenskt vatten (2021) ger∆𝑇 = 1 𝑑𝑎𝑔 𝑄
𝑡𝑎𝑛𝑘

= 25 𝑚3/𝑑𝑎𝑔

och . Ekvation 13 ger𝑄
ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙

= 140 𝐿/𝑑𝑎𝑔 𝑄
𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡 

= 30 𝐿/𝑑𝑎𝑔 𝑄
𝑡𝑜𝑡, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

≈ 64 𝑚3/𝑑𝑎𝑔.

4.3.1.1 Obehandlat vatten

Ekvation 12 ger och Ekvation 16 ger . Dessa är möjliga𝑎
𝑡𝑜𝑡

≈ 8 % 𝑎
𝑡𝑜𝑡, 𝑚𝑎𝑥

≈ 19 %

reduceringsgrader utan att begränsa avledningen till toaletternas avloppsvatten.

Då endast toaletternas avloppsvatten samlas upp i tank ger Ekvation 14-15

och Ekvation 17 .𝑎
𝑡𝑜𝑡, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

≈ 39 % 𝑎
𝑡𝑜𝑡, 𝑚𝑎𝑥

≈ 74 %

4.3.1.2 Urinseparering

En snålspolande urinseparerande toalett på marknaden anges spola 0,3 L vatten när endast

urin hanteras, medan en vanlig toalett spolas 6 L. Vissa vanliga toaletter är emellertid snålare

än så (Wostman u.å.), och urinen tillkommer, så här antas en spolvolym på 0,6 L. Detta ger

. Ekvation 14 ger och Ekvation 15 ger𝑝
𝑢𝑟𝑖𝑛

= 0, 6/6 = 0, 1 𝑄
𝑢𝑟𝑖𝑛, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

≈ 6, 4 𝑚3/𝑑𝑎𝑔

. Eftersom sätts . Om alla toaletter byts ut𝑎
𝑢𝑟𝑖𝑛, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

≈ 3, 9 𝑎
𝑢𝑟𝑖𝑛, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

> 1 𝑎
𝑢𝑟𝑖𝑛, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

= 1

till urinseparerande toaletter kan alltså hela urindelen av deras spolvatten samlas upp i en

tank, även om tanken töms endast var tredje dag. Abdel-Shafy & Mansour (2013) anger att

70 % av läkemedel utsöndras via urinen och Palm et al. (2002) att 65-85 % av urinen sorteras



rätt i urinseparerande toaletter. Då medelvärdet tas av den sistnämnda bestäms

, så reduceringsgraden sätts till maximalt enligt Ekvation 16.𝑘 = 0, 7 · 0, 75 ≈ 0, 53 53 %

4.3.1.3 Vakuumtoaletter

Enligt Uppsala kommun (2015) spolas en vakuumtoalett med 0,5 L vatten per spolning.

Utöver detta tillkommer urin och fekalier. En vanlig toaletts spolvolym anges av Wostman

(u.å) som 6 L, men många toaletter är snålare än så. Här antas spolvolymen i en

vakuumtoalett vara 1 L som kompensering. Detta ger . Ekvation 14 ger𝑝
𝑢𝑟𝑖𝑛

= 1/6 ≈ 0, 17

och Ekvation 15 ger . Eftersom𝑄
𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

≈ 10, 9 𝑚3/𝑑𝑎𝑔 𝑎
𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

≈ 2, 3

sätts . Om alla toaletter byts ut till vakuumtoaletter kan𝑎
𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

> 1 𝑎
𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚, 𝑡𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡

= 1

alltså hela avloppet samlas upp i en tank, även om tanken töms endast varannan dag. Därmed

sätts reduceringsgraden till maximalt 100 %.

4.3.2 Enzymblock

Användning av enzymblock bedöms lämplig med avseende på anläggningsstorlek då ingen

utbyggnad krävs.

Under ett pilotförsök på Akademiska sjukhuset i Uppsala implementerades

enzymblockbehandling i 261 toaletter som hade samma avloppsstam. Halter av

läkemedelsrester mättes dagligen i det gemensamma utflödet under 16 veckor. Under

experimentets gång varierade halterna av läkemedelsrester; både lägre och högre halter kunde

detekteras. Endast i några få fall kunde en statistiskt säkerställd reducering påvisas. Slutsatsen

från studien var därför att pCure blocken inte reducerade utsläppen av läkemedelsrester från

toaletter i sjukhusmiljö (Svebrant et al. 2018). Därmed antas en reduceringsgrad på 0-10 %

och enzymblock bedöms olämpliga med avseende på reduceringsgrad.

4.3.3 Förbränningstoaletter

Installation av förbränningstoaletter bedöms lämplig med avseende på anläggningsstorlek.

Om alla toaletter byts ut till förbränningstoaletter blir reduceringsgraden maximalt 100 %, då

inga läkemedel hamnar i avloppssystemet överhuvudtaget.



4.4 Lämplighetsbedömning
De bedömningar som gjorts i avsnitt 4.2-3 sammanställs i Tabell 2.

Tabell 2. Lämplighetsbedömning av alla alternativ med avseende på respektive bedömningsfaktor.

Tecknet < anger att siffran är den maximala och minskar om alternativet inte installeras fullt ut..

Alternativ Anläggningsstorlek Reduceringsgrad

Fullskaligt reningsverk <480 m2 90-100 %

Liten reningsanläggning med obehandlat vatten <100 m2 27-60 %

Liten reningsanläggning med urinseparering <100 m2 29-48 %

Uppsamling i tank med obehandlat vatten 25 m2 8-74 %

Uppsamling i tank med urinseparering 25 m2 <53 %

Uppsamling i tank med vakuumtoaletter 25 m2 <100 %

Enzymblock - 0-10 %

Förbränningstoaletter - <100 %

Utifrån detta bedöms därmed två alternativ som lämpliga för Gävle sjukhus med avseende på

anläggningsstorlek och reduceringsgrad: förbränningstoaletter och uppsamling i tank med

vakuumtoaletter.
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Resultatet av sökningarna för litteraturstudien presenteras i en tabell. Tabellen är uppdelad i 

sex kolumner där vardera kolumn innehåller titeln på rapporten, webbsidan eller artikeln, 

datum som sökningen gjordes, vilken databas, vilka sökord som användes, hur många träffar 

som sökningen gav och vem som var upphovspersonen.  

 

De databaser som användes var Google, ScienceDirect, ResearchDirect, IVL Svenska 

Miljöinstitutet, Scopus, PubMed och DiVA.  

 
Tabell X: Information om litteraturen som användes i litteraturstudien. 

Namn Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Upphovs 
person 

Evaluation of the persistence 
of transformation products 

from ozonation of trace 
organic compounds - A 

critical review 

04-04-
2022 

ScienceDirect ozonation AND 
organic AND 

compound 

74 638 Hübner et al. 
2015 

Efficient removal of 
ibuprofen and ofloxacin 
pharmaceuticals using 

biofilm reactors for hospital 
wastewater treatment 

11-04-
2022 

Scopus ozonation AND 
hospital 

121 Khan et al. 2022 

Hospital wastewater 
treatment by sponge 
membrane bioreactor 

coupled with ozonation 
process 

14-04-
2022 

Scopus ozonation AND 
hospital 

121 Vo et al. 2019 

(Anti-)estrogenic and (anti-
)androgenic effects in 

wastewater during advanced 
treatment: comparison of in 

vitro bioassays 

15-04-
2022 

Scopus estrogen AND 
ozonation 

25 Gehrmann et al. 
2018 

On-Site Pilot Testing of 
Hospital Wastewater 
Ozonation to Reduce 

16-04-
2022 

Scopus tramadol AND 
ozonation 

25 Svebrant et al. 
2021 



Pharmaceutical Residues 
and Antibiotic-Resistant 

Bacteria 

EcoFlush 02-05-
2022 

Google urinseparerande 
toaletter spolning 

1810 Wostman u.å. 

Issue of Pharmaceutical 
Compunds in Water and 

Wastewater: Sources, 
Impact and Elimination 

19-04-
2022 

Scopus pharmaceuticals, 
wastewater, hospital 

wastewater, urine 

20 Abdel-Shafy & 
Mansour 2013 

Robusta, uthålliga små 
avloppssystem 

19-04-
2022 

Google små avloppssystem 4 230 Palm et al. 2002 

The enzyme toilet rim block 
‘pCure’ does not efficiently 
remove drug residues in a 

hospital setting - 
exemplifying the importance 

of on-site implementation 
testing  

27-04-
2022 

PubMed pCure 637 Svebrant et al. 
2018 

Tekniska lösningar för 
avancerad rening av 

avloppsvatten 

06-04-
2022 

DiVA läkemedelsrester 
AND rening 

31 Baresel et al. 
2017 

Improved removal of 
estrogenic and 

pharmaceutical compounds 
in sewage effluent by full 
scale granular activated 

carbon: Impact on receiving 
river water 

03-05-
2022 

ResearchGate pharmaceutic* AND 
sewage AND 

"granular activated 
carbon" 

10 Grover et al. 
2011 

Avancerad rening av 
avloppsvatten för 

avskiljning av 
läkemedelsrester och andra 
oönskade ämnen: Behov, 
teknik och konsekvenser - 

Redovisning av ett 
regeringsuppdrag 

14-04-
2022 

DiVA läkemede* AND 
rening 

53 Naturvårdsverket 
2017 

Aktivt kol för avlägsnande 
av läkemedelsrester ur 

behandlat avloppsvatten 

06-04-
2022 

DiVA läkemedel AND 
“aktivt kol” 

12 Ek et al. 2013 

Utvärdering av effektivitet 
för aktivt kol och 

anjonbytare vid reduktion av 
per- och polyfluorerade 

alkylsubstanser (PFAS) samt 
läkemedelssubstanser i 

avloppsvatten. 

06-04-
2022 

DiVA läkemedel AND 
“aktivt kol” 

12 Kalecinska 2021 

Reduktion av läkemedel i 
svenska avloppsreningsverk 
- kunskapssammanställning 

06-04-
2022 

IVL Svenska 
Miljöinstitutet 

läkemedelsrester 
AND rening 

10 Hörsing et al. 
2014 



Membranfiltrering för 
dricksvatttenberedning - en 
kunskapssammanställning 

04-05-
2022 

Google membranfiltrering 
svenskt vatten 

6 060 Lidén 2020 

Nanoteknik i vattenrening 04-05-
2022 

Google nanoteknik svenskt 
vatten 

42 900 Yang 2021 

Dricksvattenfakta 04-05-
2022 

Google daglig 
vattenförbrukning 

 66 
400 

Svenskt Vatten 
2021b 

Förbränningstoalett 26-04-
2022 

Google förbränningstoaletter 19 800 Uppsala 
kommun 2015 

Full scale advanced 
wastewater treatment at 

Herlev Hospital 

08-04-
2022 

Google dhi herlev hospital 8 660 DHI 2016 
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Byggnationer på vattentäkt vid Gävle sjukhus 

Gävle sjukhus ligger på den vattentäkt som försörjer en stor del av Gävles befolkning med 

dricksvatten och det finns därför riktlinjer och bestämmelser kring vad som får göras på 

området. ”Vattentäkten begränsar de möjligheter Region Gävleborg har för att kunna utveckla 

och bedriva viss verksamhet på sjukhusområdet i Gävle” menar Region Gävleborg (2021).  

Byggnationer kan påverka vattentäkten negativt genom att exempelvis grundvattenbildningen 

minskar eller grundvattnet förorenas. Regionen får därför inte bygga mer än det befintliga 

markavtryck som finns i dagsläget för att inte tillgången till rent vatten riskeras för Gävle 

(Region Gävleborg 2021).  

För att möjliggöra framtida tillbyggnationer har regionen utrett möjligheten att göra om ytor 

som idag är hårdgjorda till ytor som gynnar den naturliga grundvattenbildningen för att 

kompensera markavtrycket (Region Gävleborg 2021). 

 

Referenser  

Region Gävleborg (2021). Översyn av byggprojektet Framtidsbygget – Gävle och 

Hudiksvallssjukhus. oversyn-framtidsbygget.pdf (regiongavleborg.se) 

 

 

 

https://www.regiongavleborg.se/globalassets/om-oss/framtidsbygget/oversyn-framtidsbygget.pdf?fbclid=IwAR3EYbTJPii_78sFdi_I1UR3CqHn0pCUv2AZ_De_awobGcfvpmQB2BGyl2s


 
Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
L-rapport 

Dokumentkod 
W-22-96/L-20 

Datum 
2022-05-04 

Ersätter 

 Författare 
Julia Hietala 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Inledning, syfte och frågeställning 

 
Sammanfattning 

Läkemedel, renings- och behandlingstekniker samt vad forskning år 2021 av beställargruppen 

har resulterat i och vad för slutsatser som har kunnat dras därifrån. Syfte och frågeställning 

formuleras på ett tydligt sätt för att därefter kunna användas i slutrapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

Läkemedel används för att båda bota och lindra sjukdomar och i Sverige används ungefär 1200 

olika läkemedelssubstanser (Hörsing et al. 2014). Problemet som uppkommer vid användning 

av läkemedel är vad som händer med läkemedelsresterna. Studier visar att utsöndring av 

läkemedel via urinen är den främsta orsaken till att läkemedelsrester återfinns i avloppsvatten 

(Havs- och vattenmyndigheten 2018). Enligt Abdel-Shafy & Mansour (2013) utsöndras i 

genomsnitt 70 % av läkemedel via urinen. Läkemedelsresterna släpps  ut i vattendragen via 

avloppssystem från bland annat sjukhus som står för ungefär 10 % av utsläppen. Låga halter av 

läkemedel som har påvisats i vattenmiljö har visat sig ha en negativ påverkan på reproduktionen 

och beteende hos vattenlevande organismer (De Lange et al. 2006). Reningsverken i Sverige är 

inte anpassade för att hantera rening av läkemedelsrester, som kräver mer avancerad teknik. 

Det finns inte heller någon lagstiftning i Sverige angående rening av läkemedelsrester (Wallskär 

2022).  

 

Det finns tillgängliga renings- och behandlingstekniker som kan appliceras på exempelvis 

reningsverk för att reducera mängden läkemedelsrester som släpps ut i vattendrag. Det mest 

vanliga är en kombination med aktivt kol och ozonering som ger en högre reningsgrad 

Baresel et al. (2017). Andra kombinationer som kan förekomma är ozonering tillsammans 

med exempelvid MBBR eller MBR (Vo et al. 2019). Dessa tekniker och kombinationer 

förekommer för det mesta på reningsverk, men en kombination av aktivt kol, ozonering och 

membranbioreaktor har etablerats på Herlev Hospital i Danmark som betraktas som en 

punktkälla. Denna anläggning är fortfarande i drift och renar effektivt läkemedelsrester som 

hamnar i avloppssystemet.   

 

Svenskt Vatten (2021) sammanställde vilka slutsatser som beställargruppen kommit fram till 

under årets gång i en rapport. Den slutsats som de ansåg ha störst betydelse var att krav ska 

utgå från mottagarens behov och det kan bestämmas utifrån exempelvis analys eller 

undersökningar med ekotoxikologiska metoder. Det framkom också att reningsverk behöver 

vara förberedda på att etablera avancerad teknik som krävs för rening av bland annat 

läkemedelsrester. Det arbetet som beställargruppen utfört under år 2021 kan användas som 

underlag i framtiden gällande rening av läkemedelsrester.  

 



Syfte 

Syftet med rapporten är att utreda vilket eller vilka alternativ för rening av läkemedelsrester 

från avloppsvatten som kan vara lämpliga för Gävle sjukhus. Denna rapport kommer att förse 

Region Gävleborg med underlag för framtida etablering av alternativ för att reducera utsläppen 

av läkemedelsrester via Gävle sjukhus avloppssystem. I rapporten kommer även läkemedel som 

bidrar med en negativ påverkan för vattenlevande organismer att identifieras.  

 

Frågeställning 

Finns det lämpliga renings- eller behandlingstekniker för att reducera utsläpp av 

läkemedelsrester via avloppsvattnet från Gävle sjukhus till den akvatiska miljön? 
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Sammanfattning 

Läkemedel botar och lindrar sjukdomar men användningen av vissa läkemedelssubstanser har 

påvisat negativa effekter på miljön. En orsak till detta är att läkemedelsrester släpps ut till 

vattendrag via avloppssystemet och kan ha en skadlig inverkan på vattenlevande organismers 

reproduktion och beteende. Den främsta orsaken till att läkemedelsrester återfinns i 

avloppsvatten beror på att det utsöndras i urin och fekalier, från bland annat sjukhus. 

Syftet med projektet var att utreda vilket eller vilka alternativ för rening av läkemedelsrester, 

från avloppsvatten, som kan vara lämpliga för Gävle sjukhus. Projektet utfördes på uppdrag av 

Region Gävleborg för att förse dem med underlag för framtida etablering av alternativ för att 

reducera utsläppen av läkemedelsrester från Gävle sjukhusavloppssystem. Läkemedel som 

diklofenak, tramadol och ibuprofen bidrar med en negativ påverkan för vattenlevande 

organismer och berördes även i rapporten. 

Studien är en litteraturstudie och avgränsas till att utreda fyra olika renings- och 

behandlingsmetoder: fullskaligt reningsverk, liten reningsanläggning, enskilt avlopp med 

uppsamlingstank och behandling i toaletter. Deras lämplighet bedömdes med avseende på 

vilken reduceringsgrad (minimalt 75 %) av läkemedelsutsläpp de kan uppnå i avloppsvatten 

samt anläggningsstorleken (maximalt 100 m2). Det finns ett flertal potentiella reningstekniker 

för läkemedelsrester såsom aktivt kol, ozonering och membranrening. Dessutom kan 

specialtoaletter som urinseparerande toaletter, vakuumtoaletter och förbränningstoaletter 

installeras för att reducera utsläpp på andra sätt. Enzymblock som bryter ned läkemedel är ett 

ytterligare alternativ. 

I studien används även data från litteraturen om flödesmängd från Herlev Hospital i 

Köpenhamn och Marienkrankenhaus i Tyskland. Approximationer görs baserat på ett etablerat 

reningsverk vid Herlev Hospital för att avgöra vilken kapacitet och storlek som krävs vid Gävle 

sjukhus. 

Många reningstekniker fastställdes som för stora att etablera. Det beror främst på att Gävle 

sjukhus ligger på en vattentäkt och utbyggnadsmöjligheter på området är begränsade på grund 

av denna förutsättning. Förbränningstoaletter och andra specialtoaletter, som vakuum och 

urinseparerande, anslutna till en sluten tank kräver ombyggnation av befintliga avloppssystem. 

Förbrännings- och vakuumtoaletter ansågs som lämpliga alternativ att etablera, speciellt vid 

ombyggnation eller tillbyggnation av sjukhusets byggnader. Dessa uppfyller kraven på 

anläggningsstorlek och reduceringsgrad, till skillnad från de övriga renings- och 

behandlingsteknikerna. Utifrån detta är slutsatsen att det finns lämpliga renings- eller 



behandlingstekniker för att reducera utsläppen av läkemedelsrester via avloppsvattnet från 

Gävle sjukhus, men det kan uppkomma praktiska svårigheter.  
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Sammanfattning

För att visa hur Gävle stad ser ut med placering av sjukhus, avloppsreningsverk samt
vattenskyddsområdet har två kartor tagits fram för att användas i rapporten.



De kartor som finns i rapporten har givits tillåtelse av Gävle kommun att användas.

Figur 1: Karta över Gävle, där sjukhuset är utpekat med den blåvita symbolen och duvbackens

reningsverk befinner sig vid den röda punkten (Gävle kommun 2022a).

Figur 2: Karta över vattenskyddsområde, där det blåmarkerade området är vattenskyddsområde

och sjukhuset befinner sig vid den utmarkerade symbolen (Gävle kommun 2022b).
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Slutsats 

En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att de lämpliga renings- eller 

behandlingsteknikerna för att reducera utsläppet av läkemedelsrester via avloppsvattnet från 

Gävle sjukhus är förbränningstoaletter och uppsamling i tank med vakuumtoaletter. Dessa 

uppnådde kraven på anläggningsstorlek och reduceringsgrad, till skillnad från de övriga 

renings- och behandlingsteknikerna. Utifrån detta är det möjligt att besvara frågeställningen; 

ja, det finns lämpliga renings- eller behandlingstekniker för att reducera utsläppen av 

läkemedelsrester via avloppsvattnet från Gävle sjukhus. Även om de alternativen anses 

vara lämpliga kan de vara svåra att implementera på sjukhus samtidigt som vissa alternativ 

ställer krav på användaren. Från det kan ytterligare en slutsats dras och det är att rening vid 

avloppsreningsverk skulle underlätta för personal och patienter. För vidare studier bör flera 

faktorer som exempelvis ekonomi, avskiljning av antibiotika och energiförbrukningen för de 

olika alternativen tas i beaktande.  
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Läkemedel som befaras hamna i den akvatiska miljön

Sammanfattning
Läkemedelsrester i den akvatiska miljön utgör ett hot för vattenlevande organismerna. Men det

är inte alla läkemedel som har skadliga konsekvenser för organismerna, dels eftersom vissa

läkemedel avskiljs i reningsverken men även för att de inte utgör någon skada i miljön. I denna

rapport så studeras hur läkemedlen oxazepam, ibuprofen, metoprolol och tramadol påverkar den

akvatiska miljön. Faktorer som avskiljningsgrad, lipofila egenskaper och påvisade effekter på

olika slags vattenlevande organismer används som underlag för bedömningen.



Inledning
För att lindra symtom samt bota sjukdomar är läkemedel viktigt för en välmående befolkning. En

stor mängd läkemedelsrester hamnar i vattendrag, via avloppssystemet (Falås et al. 2012), där de

riskerar att utgöra en negativ påverkan för vattenlevande organismer (De Lange et al. 2006).

Redan vid låga halter av läkemedel i den akvatiska miljön har man sett förändringar av beteendet

hos vattenlevande organismer (De Lange et al. 2006).

För att ett läkemedel ska uppnå önskad effekt i kroppen så måste läkemedlet vara tillräckligt

stabilt för att inte brytas ner på vägen till angreppspunkten. Detta resulterar i att kroppen

utsöndrar en del av det preparat som tillförts via urin och avföring, eftersom kroppen inte tagit

upp och brutit ner all tillförd substans. Svårnedbrytbara läkemedel som inte brytits ner av

kroppen hamnar därmed i avloppsvattnet och slutligen på reningsverket. Alla läkemedel bryts

dock inte ner i reningsverken, utan en del svårnedbrytbara läkemedel har låg avskiljningsgrad

och transporteras vidare till den akvatiska miljön (Larsson & Lööf 2015).

Vid utsläpp av läkemedelsrester kan preparaten fortsatt vara aktiva (Brodin et al. 2013). När en

substans bioackumuleras kan det ske en ansamling av preparat i organismernas vävnad, främst i

lever och hjärna (Grabicova et al. 2014). Det är framförallt läkemedel som är lipofila som

bioakcumuleras i organismerna, därför utgör lipofila läkemedel ett större hot mot den akvatiska

miljön (Larsson & Lööf 2015).

Oxazepam
Ett ångestdämpande och lugnande preparat som används inom sjukvården är läkemedlet

oxazepam (Sehlén et al. 2015). Vid rening av oxazepam kan det bildas högre koncentrationer av

ämnet vid utloppet jämfört med det inkommande avloppsvattnet (Hedén et al 2020). Detta tros

bero på att vid nedbrytning av andra läkemedel kan deras komponenter bilda oxazepam (Baresel

et al. 2017b). Mätningar på det utgående vattnet från Nykvarns reningsverk i Linköping, som

inte har någon specifik läkemedelsrening, visar att de utsläppta halterna av oxazepam utgör risk

för de vattenlevande organismerna (Shelén et al. 2017).



Brodin et al. (2013) studerade hur beteendet av abborrar förändrades vid tillförsel av oxazepam.

Vid koncentrationer som motsvarar vattendrag nedströms ett avloppsreningsverk, påvisades

förändringar av abborrens beteende i form av ökad aktivitet (Brodin et al. 2013). En liknande

studie har även genomförts på mört, där mörtens beteende påverkades genom att de blev mer

orädda (Brodin et al. 2017).

Ibuprofen
Ibuprofen är ett inflammationshämmande preparat som förekommer i ett flertal läkemedel,

exempelvis Ibumetin och Ipren som båda finns som receptfria läkemedel (Nationalencyklopedin

u.å.a). Ibuprofen har lipofila egenskaper vilket medför en risk för bioackumulering om preparatet

tillförs vattenmiljön (Liu et al. 2014).

Källbys reningsverk i Lund uppnår en hög avskiljning på 90 % av den ibuprofen som inkommer,

trots att det inte finns någon specifik teknik för läkemedelsrening (Bendz et al. 2005). Detta

medför alltså att ibuprofen är ett läkemedel som redan avskiljs till stor del i reningsverket, men

det sker fortsatt ett utsläpp på ungefär 10 % av den inkommande ibuprofen från reningsverket

(Bendz et al. 2005). Detta har betydelse eftersom ibuprofen finns som receptfritt läkemedel,

vilket resulterar i en hög förbrukning. Därför blir förekomsten av läkemedlet i miljön stor trots

en hög avskiljningsgrad (Falås et al. 2012).

Liu et al. (2014) studerade hur ibuprofen påverkar vattenlevande organismer i Nanjing, Kina, när

de exponeras för likartade koncentrationer som i vattendrag nedanför utloppet av ett

avloppsreningsverk. Studien påvisade att ibuprofen har låg benägenhet för att bioackumuleras i

vävnader hos organismer, trots dess lipofila egenskaper (Liu et al. 2014). De Lange et al. (2006)

undersökte effekten av ibuprofen hos kräftdjuret Gammarus pulex (Nationalencyklopedin u.å.b).

Aktiviteten av Gammarus pulex minskade när de exponerades för ibuprofen (De Lange et al.

2006). Ibuprofen har även visat sig påverka reproduktionsmönstret hos den japanska fisken

medaka (Flippin et al. 2007).



Metoprolol
Metoprolol är ett läkemedel som används för att sänka blodtrycket (Shelén et al. 2015).

Metoprolol finns i olika former av läkemedel dels som tablettform för dagligt bruk vid högt

blodtryck (Metoprolol sandoz - FASS Allmänhet n.d.), samt en intravenös substans som används

vid hjärtinfarkt (Seloken - FASS Vårdpersonal n.d.). Detta innebär att läkemedlet förekommer

som receptbelagt läkemedel för dagligt bruk men det finns även preparat som enbart är avsedda

för att användas av sjukvårdspersonal. Avskiljninggraden för metoprolol är låg, vilket i

kombination med en hög förbrukning resulterar i en av de högsta utgående koncentrationerna

från reningsverk (Falås et al. 2012). En studie av Maciag et al. (2022) har påvisat en sänkt

hjärtfrekvens hos zebrafiskar vid exponering för metoprolol.

Tramadol
Vid kraftiga smärtor kan läkemedlet tramadol användas, som har smärtstillande effekt och tillhör

läkemedelsgruppen opioider (Tramadol STADA - FASS Allmänhet n.d.). Tramadol är

narkotikaklassat enligt läkemedelsverket (Läkemedelsverket 2020). I Uppsala har mätningar av

läkemedlet i Fyrisån visat höga halter tramadol nedströms Kungsängsverket (Fick et al. 2011).

Avskiljningsgraden i Kungsängsverket för tramadol är 19% enligt Fick et al. (2011). De höga

uppmätta halterna av tramadol i Fyrisån riskerar skadlig effekt på vattenlevande organismer. En

studie av Kirla et al. (2021) påvisar skadlig effekt hos zebrafisklarver vid exponering för

tramadol. Vid koncentrationer högre än 1 μM av tramadol påverkades zebrafisklarverna i form

av en minskad aktivitet (Kirla et al. 2021).



Referenser
Baresel, C., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.-S., Magnér, J., Dahlgren, L., Westling, K., Wahlberg,

C., Fortkamp, U., & Söhr, S. (2017a). Handbok för rening av mikroföroreningar vid
avloppsreningsverk Planering och installation av reningstekniker för läkemedelsrester
och andra mikroföroreningar. (2288).
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f8e2/1591705071470/B2288.pdf.

Baresel, C., Magnér, J., Magnusson, K. & Olshammar, M. (2017b). Tekniska lösningar för
avancerad rening av avloppsvatten. (Rapport C 235). Stockholm: IVL Svenska
miljöinstitutet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ivl:diva-293

Bendz, D., Paxéus, N. A., Ginn, T. R., & Loge, F. J. (2005). Occurrence and fate of
pharmaceutically active compounds in the environment, a case study: Höje River in
Sweden. Journal of Hazardous Materials, 122(3), 195–204.
https://doi.org/10.1016/J.JHAZMAT.2005.03.012

Brodin, T., Fick, J., Jonsson, M. & Klaminder, J. (2013). Dilute concentrations of a psychiatric
Brodindrug alter behavior of fish from natural populations. Science. 339(6121),
814–815. https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1126/science.1226850

Brodin, T., Nordling, J., Lagesson, A., Klaminder, J., Hellström, G., Christensen, B. & Fick, J.
(2017). Environmental relevant levels of a benzodiazepine (oxazepam) alters important
behavioral traits in a common planktivorous fish, (Rutilus rutilus). Journal of
Toxicology and Environmental Health. 80(16–18), 963–970.
https://doi.org/10.1080/15287394.2017.1352214

De Lange, H.J., Noordoven, W., Murk, A.J., Lürling, M. & Peeters, E.T.H.M. (2006).
Behavioural responses of Gammarus pulex (Crustacea, Amphipoda) to low
concentrations of pharmaceuticals. Aquatic Toxicology. 78(3), 209–216.
https://doi.org/10.1016/J.AQUATOX.2006.03.002

Falås, P., Andersen, H.R., Ledin, A. & la Cour Jansen, J. (2012). Occurrence and reduction of
pharmaceuticals in thewater phase at Swedish wastewater treatment plants. Water
Science and Technology. 66(4), 783–791. https://doi.org/10.2166/WST.2012.243

FASS Vårdpersonal. (2020). Seloken
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20081021000051 [2022-04-07].

FASS Allmänhet. (2021). Tramadol STADA
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20020701000059 [2022-04-07]

FASS Vårdpersonal. (2021). Metoprolol Sandoz
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20041011000058&docType=7&sc
rollPosition=559.3333129882812 [2022-04-07].

Fick, J., Lindberg, R. H., Kaj, L., & Brorström-Lunden, E. (2011). Results from the Swedish
National Screening Programme 2010. (B2014). Stockholm: IVL Swedish
Environmental Research Institute.
https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b542e/1443183072893/B2014.pd
f

https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f8e2/1591705071470/B2288.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ivl:diva-293
https://doi.org/10.1016/J.JHAZMAT.2005.03.012
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1126/science.1226850
https://doi.org/10.1080/15287394.2017.1352214
https://doi.org/10.1080/15287394.2017.1352214
https://doi.org/10.1016/J.AQUATOX.2006.03.002
https://doi.org/10.1016/J.AQUATOX.2006.03.002
https://doi.org/10.2166/WST.2012.243
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20081021000051
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20020701000059
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20041011000058&docType=7&scrollPosition=559.3333129882812
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20041011000058&docType=7&scrollPosition=559.3333129882812
https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b542e/1443183072893/B2014.pdf
https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b542e/1443183072893/B2014.pdf


Flippin, J.L., Huggett, D. & Foran, C.M. (2007). Changes in the timing of reproduction
following chronic exposure to ibuprofen in Japanese medaka, Oryzias latipes. Aquatic
Toxicology. 81(1), 73–78. https://doi.org/10.1016/J.AQUATOX.2006.11.002

Grabicova, K., Lindberg, R. H., Östman, M., Grabic, R., Randak, T., Joakim Larsson, D. G., &

Fick, J. (2014). Tissue-specific bioconcentration of antidepressants in fish exposed to

effluent from a municipal sewage treatment plant. Science of the Total Environment,

488–489(1), 46–50. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2014.04.052

Hedén, M., Silfwerin, M., Baresel, C. & Malovanyy, A. (2020). Förstudie av läkemedelsrening
vid Främby reningsverk: Inklusive pilotförsök med filtrering av utgående avloppsvatten
genom granulerat aktivt kol (GAK). (Rapport). Falun: Falu Energi & Vatten.
https://fev.se/download/18.13665a917b37353d82c2ab4/1631087953884/Projektrapport

Jaén-Gil, A., Castellet-Rovira, F., Llorca, M., Villagrasa, M., Sarrà, M., Rodríguez-Mozaz, S. &
Barceló, D. (2019). Fungal treatment of metoprolol and its recalcitrant metabolite
metoprolol acid in hospital wastewater: Biotransformation, sorption and
ecotoxicological impact. Water Research. 152, 171–180.
https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2018.12.054

Kirla, K.T., Erhart, C., Groh, K.J., Stadnicka-Michalak, J., Eggen, R.I.L., Schirmer, K. &
Kraemer, T. (2021). Zebrafish early life stages as alternative model to study ‘designer
drugs’: Concordance with mammals in response to opioids. Toxicology and Applied
Pharmacology. 419, 115483. https://doi.org/10.1016/J.TAAP.2021.115483

Liu, J., Lu, G., Xie, Z., Zhang, Z., Li, S. & Yan, Z. (2015). Occurrence, bioaccumulation and risk
assessment of lipophilic pharmaceutically active compounds in the downstream rivers
of sewage treatment plants. Science of The Total Environment. 511, 54–62.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.12.033

Larsson, J. Lööf, L. (2015). Läkemedel i miljön
https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedel_i_miljon.html
[2022-04-06].

Läkemedelsverket. (2020). Förskrivning av opioider i Sverige: Läkemedel, doser och diagnoser.
(Rapport). Uppsala: Läkemedelsverket.
https://www.lakemedelsverket.se/49f373/globalassets/dokument/publikationer/lakemede
lsprodukter-och-narkotika/forskrivning-av-opioider-i-sverige-lakemedel-doser-och-diag
noser.pdf

Maciag, M., Wnorowski, A., Bednarz, K. & Plazinska, A. (2022). Evaluation of β-adrenergic
ligands for development of pharmacological heart failure and transparency models in
zebrafish. Toxicology and Applied Pharmacology. 434, 115812.
https://doi.org/10.1016/J.TAAP.2021.115812

Nationalencyklopedin (u.å.a). Ibuprofen.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ibuprofen [2022-04-07]

https://doi.org/10.1016/J.AQUATOX.2006.11.002
https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2014.04.052
https://fev.se/download/18.13665a917b37353d82c2ab4/1631087953884/Projektrapport%20l%C3%A4kemedelsrening%202020.pdf
https://fev.se/download/18.13665a917b37353d82c2ab4/1631087953884/Projektrapport%20l%C3%A4kemedelsrening%202020.pdf
https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2018.12.054
https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2018.12.054
https://doi.org/10.1016/J.TAAP.2021.115483
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.12.033
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.12.033
https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedel_i_miljon.html
https://www.lakemedelsverket.se/49f373/globalassets/dokument/publikationer/lakemedelsprodukter-och-narkotika/forskrivning-av-opioider-i-sverige-lakemedel-doser-och-diagnoser.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/49f373/globalassets/dokument/publikationer/lakemedelsprodukter-och-narkotika/forskrivning-av-opioider-i-sverige-lakemedel-doser-och-diagnoser.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/49f373/globalassets/dokument/publikationer/lakemedelsprodukter-och-narkotika/forskrivning-av-opioider-i-sverige-lakemedel-doser-och-diagnoser.pdf
https://doi.org/10.1016/J.TAAP.2021.115812
https://doi.org/10.1016/J.TAAP.2021.115812
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ibuprofen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ibuprofen


Nationalencyklopedin (u.å.d). Sötvattensmärlor.
http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sötvattensmärlor
[2022-05-11]

Sehlén, R., Malmborg, J., Baresel, C., Ek, M., Magnér J., Allard, A.S. & Yang, J. (2015).
Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten. (Rapport B
2218). Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet.
https://sjostad.ivl.se/download/18.41ba7c1514a956c967d1d6b/1426152462591/B2218.
pdf

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aktivt-kol
http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s%C3%B6tvattensm%C3%A4rlor
https://sjostad.ivl.se/download/18.41ba7c1514a956c967d1d6b/1426152462591/B2218.pdf
https://sjostad.ivl.se/download/18.41ba7c1514a956c967d1d6b/1426152462591/B2218.pdf
https://sjostad.ivl.se/download/18.41ba7c1514a956c967d1d6b/1426152462591/B2218.pdf


 

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

L-rapport 

Dokumentkod 

W-22-96/ L-28 

Datum 

2022-05-01 

Ersätter 

W-22-96/ L-10 
 

Författare 

Anna Helsing 

Handledare 

Stephan Köhler 

Rapportnamn 

Gävle 

 
Sammanfattning 

 
Information kring Gävle stad och Gävle sjukhus, samt hur vatten och avlopp hanteras i 

kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gävle 

Gävle stad är belägen längs kusten och är Gävleborgs läns residensstad (Region Gävleborg 

2021a). I Gävle kommun finns det 103 136 invånare och kommunen är därmed länets 

folkrikaste kommun (Statestikmyndigheten 2022). Genom centrala Gävle flödar Gavleån som 

mynnar ut i Gävlebukten och vidare ut i Östersjön (Länsstyrelsen Gävleborg 2015). I 

kommunen så finns även Testeboån som flödar ut i Gävlebukten (Länsstyrelsen Gävleborg 

2015). Vid Gävlebukten finns en fjärd in mot staden, som delas upp i en inre och en yttre fjärd 

(Karlsson et al. 2012). Gävle hamn är belägen i fjärden, vilket ger staden goda 

fraktmöjligheter (Karlsson et al. 2012).  

 

Gävle sjukhus 

Väster om centrala Gävle är Gävle sjukhus lokaliserad (Region Gävleborg 2017). I 

Gävleborgs län finns sex sjukhus varav två är akutsjukhus, där Gävle sjukhus är ett av 

akutsjukhusen (1177 u.å). På sjukhuset fanns det 3319 personer anställda år 2021 (Norén. C, 

Personlig kommunikation, 28 april, 2022) och sjukhuset har kapacitet för 316 vårdplatser 

enligt Norén. C (Personlig kommunikation, 27 april, 2022). En del av sjukhusets befintliga 

byggnader är gamla och region Gävleborg har planer på nybyggnation samt upprustning av 

vissa äldre lokaler (Region Gävleborg 2022).  

 

Vatten och avlopp i Gävle kommun  
Hanteringen av vatten och avlopp i Gävle kommun genomförs av Gästrike Vatten (Gästrike 

Vatten u.å.a). Reningen av kommunens avloppsvatten sker på Duvbackens reningsverk 

(Roslund. J 2020). Från reningsverket släpps det renade avloppsvattnet ut i den grunda inre 

fjärden (Roslund. J 2020; Kumpulainen. E 2013). Detta medför att den inre fjärden och 

därmed även Östersjön är recipient för utsläpp från avloppsvatten (Kumpulainen. E 2013).  

 

Försörjningen av dricksvatten till kommunen kommer från en grundvattentäkt vid Gävle-

Valboåsen, vilket är en 35 km lång ås av isälvsavlagringar. I åsen finns grundvatten 

magasinerat och tillgängligt för upptag till dricksvatten. Infiltreringen av vatten i Gävle-

Valboåsen kommer från nederbörd och ytvatten men för att öka magasinet av grundvatten så 

leds även ytvatten från Gavleån upp på åsen. Vid infiltration i åsens isälvsmaterial så sker 

dessutom en rening av vatten, vilket underlättar reningen till dricksvatten (Länsstyrelsen 

Gävleborg 2016). 

 

Det finns besultade vattenskyddsområden i närheten av Gävle-Valboåsen för att skydda 

grundvattentäkten (Länsstyrelsen 2006). Dessutom finns ett utpekat riksintresse för Gävle-

Valboåsen som dricksvattenanläggning (Havs och Vattenmyndigheten 2019). Riksintresset 

medför ett ökat skydd mot åsen enligt havs- och vattenmyndigheten (2019) där det benämns 

att ett område som är utpekat som riksintresse ”ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada deras värden”. Detta ger ökade krav och försiktighetsåtgärder för Gävle sjukhus som är 

lokaliserad på grundvattentäkten (Region Gävleborg 2021b). I samband med nybyggnation 

ställs därmed höga krav på att grundvattentäkten och därmed även dricksvattenförsörjningen 

ska förbli opåverkad (Region Gävleborg 2021b). 
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Läkemedel & avskiljningsgrad 

 
Sammanfattning 
Läkemedel som har negativ påverkan på vattenlevande organismer är bland annat diklofenak, 

etinylöstradiol och citalopram. Avskiljningsgraden för respektive läkemedel i reningsverk 

varierar  beroende på vilket reningsverk det är samt vart det är lokaliserat. För diklofenak kan 

avskiljningsgraden i vissa reningsverk bli så låg som 2 %, vilket var fallet på ett reningsverk i 

Skåne. Dock brukar dess avskiljningsgraden ligga mellan 25-39 %. Avskiljningsgraden för 

citalopram är mellan 28-39 %, beroende på vilket reningsverk det är. Det är svårt att få fram en 

avskiljningsgrad för etinylöstradiol eftersom att den förekommer i små halter, vilket gör att den 

är svår att mäta. Dock är det möjligt att utföra beräkningar för avskiljningsgraden, men verklig 

mätdata är att föredra för ett trovärdigt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diklofenak 

Ett antiinflammatoriskt läkemedel som används som smärtstillande är diklofenak och den 

används främst av personer som lider av artros (FASS Vårdpersonal 2021). Diklofenak är ett 

läkemedel som inte kan brytas ned i vanliga reningsverk, vilket resulterar i att det istället läcker 

ut till ytvattnet där det kan tas upp av vattenlevande organismer (Ringbom 2017). Enligt 

Janusinfo (2020) bryts läkemedlet ned långsamt när den hamnar i vattenmiljön och har även 

låg sannolikhet för att bioackumuleras. Undersökningar på vattenlevande organismer indikerar 

på att den akuta toxiciteten är hög (Janusinfo 2020).  

 

I en studie undersöktes hur fisken storspigg påverkades av olika koncentrationer diklofenak. 

Efter exponering av koncentrationen 271 μg/L under 21 dagar observerades en markant ökning 

av fiskens dödlighet. När koncentrationen var under 22 μg/L kunde ingen förändring gällande 

dödligheten påvisas. En histologisk analys utfördes på storspigg och den visade på en ökad 

bildningen av blodkroppar när halten diklofenak ökade i jämförelse med normalfallet när 

(Näslund et al. 2017). 

 

Etinylöstradiol 
Etinylöstradiol är en halvsyntetisk form av östrogen som återfinns i bland annat p-piller och då 

i kombination med hormonet gestagen (Patient 2020). Den används främst av kvinnor som 

preventivmedel, men även för behandling av klimakteriebesvär (Patient 2020; Svensk MeSH 

u.å.). Läkemedlet bryts ned långsamt i vattenmiljön, har stor sannolikhet att bioackumuleras 

och är kroniskt toxisk (Janusinfo 2021). Det är svårt att mäta etinylöstradiol i vatten eftersom 

att detektionsgränsen är hög, det vill säga koncentrationen av den i vattnet är för låg för att 

spåra. Det är i sin tur problematiskt då det inte krävs höga koncentrationer för att läkemedlet 

ska ha en skadlig påverkan på vattenorganismer (Larsson 2015; Sehlén et al. 2015).  

 

I en studie av Volkova et al. (2015) undersöktes effekterna av läkemedlet på zebrafiskar. Efter 

exponering av 1,2 ng/L och 1,6 ng/L etinylöstradiol under 82 dagar var det möjligt att observera 

en påverkan på dess beteendet och fertilitet. Sannolikheten för lyckad befruktning med andra 

fiskar av samma art, som inte hade exponerats för etinylöstradiol, minskade (Volkova et al. 

2015).  

 

 



Citalopram 

Citalopram tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare och används främst för 

depression och panikångestattacker (FASS Allmänhet 2022). En utredning av Goodpoints 

(2016) visade att de uppmätta koncentrationerna av citalopram i vattenmiljön var skadlig för 

alla vattenlevande organismer. Det påpekas också i rapporten att “studierna som rapporterar de 

allra lägsta effektkoncentrationerna är ifrågasatta” (Goodpoint 2016:10).  

 

Effekten av hur olika koncentrationer, 0,15 μg/L och 1,5 μg/L, citalopram påverkade fisken 

storspiggs födobeteende undersöktes. Resultatet visade på beteendeförändringar, som minskad 

försiktighet, och dämpning av deras födobeteende (Kellner et al. 2015).  

 

Avskiljningsgrad av läkemedel i reningsverk 

Dagens reningsverk är inte anpassade för att hantera läkemedelsrester, vilket resulterar i att de 

lättare kan passera igenom och nå ut till vattendrag. De tekniker som används på reningsverk 

är främst anpassade för att rena vatten från bland annat fosfor eller kväve (Baresel et al. 

2015). Det påpekas även av Baresel et al. (2015) att det kan vara svårt att undersöka vissa 

substanser eftersom att det finns en risk att ämnen ökar i koncentration vid rening eller 

omvandlas till skadliga biprodukter. Den effektivitet som finns på reningsverk för rening av 

läkemedelsrester har betydelse för hur stor mängd som slutligen hamnar i vattenmiljön 

(Hörsing et al. 2014). Det kan vara svårt att göra en bedömning gällande reningseffektiviteten 

hos olika tekniker eftersom att olika studier ger olika resultat, vilket i sin tur komplicerar 

möjligheten att göra en jämförelse (Baresel et al. 2017).  

 

Den typiska avskiljningsgraden för diklofenak i reningsverken Henriksdal, Bromma och 

Käppala, som alla är lokaliserade i Stockholm, är 25 %. Denna siffran kommer från 

Stockholms läns landstings interna mätserie som varade mellan 2004 och 2015 (Goodpoint 

2019). Mätningar för reningen av läkemedel vid Himmerfjärdsverket i Botkyrka visar att 

avskiljningsgraden för diklofenak är 39 % och för citalopram är den 28 % (Baresel & 

Malovanyy 2019). Reduktionen av läkemedel undersöktes även i sju stycken reningsverk i 

Skåne och presenterades i en studie av Svahn & Björklund (2017). Där hade diklofenak en 

medelreduktion på 2 %, medan citalopram hade en medelreduktion på 39 % (Svahn & 

Björklund 2017). Det är problematiskt att bestämma en avskiljningsgrad för etinylöstradiol 

eftersom att den förekommer i låga halter som ofta är under detektionsgränsen. Utöver det är 



mätdatan över koncentrationer vid in- och utgående avloppsvatten begränsad. (Ejhed et al. 

2006). Utifrån känd data har Ejhed et al. (2006) utfört beräkningar för att få fram en 

avskiljningsgrad för etinylöstradiol i svenska kommunala avloppsreningsverk. Resultatet av 

beräkningarna visade på att avskiljningsgraden var 84 %, men de påpekar i rapporten att 

mätningar bör utföras vid kommunala avloppsreningsverk för att få ett mer trovärdigt resultat 

(Ejhed et al. 2006).  
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