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Sammanfattning 
Uddebo avloppsreningsverk är det största i Luleå kommun, med ungefär 61 000 anslutna personer 
i Luleå tätort och omkringliggande byar. Man har haft vissa problem i reningsverket de senaste 
åren – misstankar finns att det kommer in miljöfarliga ämnen som stör bl.a. de biologiska 
reningsprocesserna i verket. Dessutom har slammet emellanåt uppvisat för höga halter av 
tungmetaller för att det ska få spridas på jordbruksmark. Syftet med detta examensarbete var att 
undersöka förekomsten av miljöfarliga ämnen i Uddebo avloppsreningsverk där resultaten får 
utgöra en grund för fortsatt miljöarbete för VA avdelningen på Luleå kommun. I arbetet ingick en 
sammanställning av befintliga mätdata (halter av metaller och organiska ämnen i avloppsvatten 
och slam), en jämförelse av dessa med andra kommuner längs norrlandskusten, samt en screening 
av inkommande avloppsvatten i reningsverket för att undersöka ämnen som det inte skett 
provtagning på tidigare. 
 
Litteraturstudie gjordes för att sammanställa befintlig kunskap inom ämnesområdet. Fokus låg 
främst på de ämnen som naturvårdsverket satt upp gränsvärden för i slam: tungmetallerna Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb och Zn samt de miljöfarliga organiska ämnena nonylfenol, toluen, PAH och PCB. 
För dessa ämnen utreddes allmän användning och förekomst i samhället, viktiga källor för dessa 
ämnen i avloppsslam, samt gällande gräns- och riktvärden. Några ytterligare ämnen togs också 
upp, men utreddes inte lika noggrant. 
 
Befintliga data fanns för Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, nonylfenol, toluen, PAH och PCB. 
Beträffande slam fanns data månadsvis sedan 1995 för samtliga ämnen, medan det för 
inkommande vatten gjorts mätningar kvartalsvis sedan 1994 men då enbart för metallerna. 
Ämneshalterna i slam jämfördes med slamdata från Gävle, Piteå, Skellefteå, Sundsvall och 
Örnsköldsvik. 
 
En screening av miljöfarliga ämnen gjordes på inkommande avloppsvatten till Uddebo 
avloppsreningsverk. Tidsbaserad provtagning tillämpades på de totalt tre veckoproverna som 
togs. Ett flertal ämnen undersöktes - As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, V och Zn, samt 
ämnen inom grupperna PAH, PCB och BTEX. Provtagning på nonylfenol och ftalater gjordes 
endast under den första veckan. Många av de organiska ämnena kunde inte detekteras 
överhuvudtaget, men kadmiumhalten var högre och zinkhalten var märkbart lägre än vad de 
ordinarie mätningarna visat. 
 
För undersökta ämnen har det, med några få undantag, inte skett några allvarliga överskridanden 
av gränsvärden i vare sig avloppsvatten eller slam i Luleå. Det stora undantaget är zink, vilket har 
en relativt hög halt i Luleå. Kadmiumhalten är hög jämfört med kommunens gränsvärden, men 
det är möjligt att detta kan förklaras av att gränsvärdet i sig är mycket strängt. Uddeboslammet 
uppvisade också en relativt hög halt av PAH. Silver mättes aldrig, men metallen kan vara av 
intresse då Luleås gränsvärde ligger högre än det nationellt rekommenderade värdet. Dessutom 
har de ekotoxiska effekterna från silver börjat uppmärksammas på senare tid så om man ska börja 
undersöka några nya ämnen i avloppsvattnet i Luleå är det silver och bromerade 
flamskyddsmedel som är av störst intresse. Mycket lite kan dock sägas om källor till uppmätta 
ämnen – en spårning i spillvattennätet rekommenderas för att komma vidare med denna uppgift. 



 

Abstract 
Uddebo wastewater treatment plant (WWTP) is the largest of its kind in Luleå, with about 61 000 
connected users in Luleå and neighboring villages. There have recently been some problems with 
the biological treatment process in the WWTP, and it was suspected that hazardous substances in 
the wastewater are causing the disturbances. In addition, the metal content of sludge from Uddebo 
is occasionally such that the sludge may not be used as fertilizer according to limits set by the 
Swedish EPA. The purpose of this thesis is to examine the presence of hazardous substances in 
Uddebo WWTP to become a basis for future environmental assessment. Existing data from 
analysis of wastewater and sludge was collected and compared with other Swedish WWTPs on 
the Baltic coast, a screening was made on pollutants in the influent wastewater, and a literature 
study was made to summarize existing knowledge on the subject. 
 
The literature study was focused mostly on the substances which are regulated by the Swedish 
EPA: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb and Zn as well as the organic substances nonylphenol, toluene, PAH 
and PCB. The subjects of main interest were the presence of these substances in wastewater and 
their use in modern society; major sources for the substances in sludge, and the existing 
regulations. A few other substances were examined as well, but not as thoroughly. 
 
In the analysis of the existing data, the following substances were examined: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 
Pb, Zn, nonylphenol, toluene, PAH and PCB. In sludge, the content of these substances have been 
analyzed monthly since 1995. Influent wastewater has in average been analyzed for metals every 
three months. The existing sludge data were compared to comparable data from Gävle, Piteå, 
Skellefteå, Sundsvall and Örnsköldsvik. 
 
A screening study of hazardous substances in the influent wastewater at Uddebo WWTP was 
performed. Time-based sampling was used, and three weekly mixed samples were taken. The 
analyzed substances were among others As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, V and Zn, as 
well as organic compounds within the groups PAH, PCB and BTEX. The search for nonylphenol 
and phthalates was made only during the first week. Many of the organic compounds were not 
detected at all, however the levels of cadmium were higher and the levels of zinc were notably 
lower than what was shown by the ordinary analyses. 
 
For the investigated substances no serious exceeding of the threshold values in sludge or 
wastewater at Uddebo were found. The major exception was zinc, which had relatively high 
concentrations in the sludge. There was also a high level of cadmium in the influent wastewater 
compared to the threshold value set by the municipality; however the Cd threshold value in Luleå 
is very low compared to other municipalities in Sweden. The content of PAH was high in the 
sludge from Uddebo WWTP. Silver was not included in the screening, although this metal might 
be of concern since the threshold values of Luleå are higher than generally recommended in 
Sweden. Furthermore, as was recently observed, silver may cause adverse ecotoxicological 
effects in the recipients. Recommendations for future substances of concern - silver and 
brominated flame retardants were shown to be the most interesting. Concluding, very little can be 
said about sources for the measured substances and further, to track sources of hazardous 
substances in the wastewater system needs systematic tracking in the sewage network. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vårt moderna samhälle genererar stora mängder avfall. Det fasta avfallet samlas 
vanligtvis in för förbränning, deponering eller återvinning, medan den vanliga proceduren 
för avloppsvatten är att skicka det till ett avloppsreningsverk där man försöker behandla 
eller avskilja de miljöpåverkande fraktionerna. 
 
Avloppsrening sker oftast i flera steg. Det första steget brukar vara mekanisk rening, där 
ett rensgaller avskiljer större partiklar. Detta följs av kemisk rening, där tillsats av 
fällningskemikalier gör att partiklar kan klumpa ihop sig och sedimentera, och/eller 
biologisk rening, där mikroorganismer bryter ner organiskt material i vattnet. Samtliga 
dessa steg genererar slam vilket måste tas om hand på något sätt. Då slammet har ett högt 
innehåll av näringsämnen är det önskvärt att återföra dessa till kretsloppet genom att 
använda slammet som gödsel, men slam kan även innehålla tungmetaller och organiska 
miljögifter vilka man inte vill sprida i naturen. Vad man ska göra med slammet utgör 
alltså ett dilemma. 
 
Uddebo avloppsreningsverk är det största avloppsreningsverket i Luleå kommun, med 
över 60 000 personer anslutna i Luleå stad och närliggande byar. De senaste åren har man 
haft problem med reningsprocessen i Uddebo – misstankar föreligger att det kommer in 
något hämmande ämne i verket. Ett annat problem är att avloppsreningsverkets slam 
emellanåt haft så höga halter av tungmetaller att man överskridit de gränsvärden 
naturvårdsverket satt upp för att få sprida slammet på jordbruksmark. Man vill nu inom 
kommunen bilda sig en bättre uppfattning om vad det finns för utsläppskällor till 
spillvattennätet för att lättare kunna planera åtgärder. 
 
Inkommande avloppsvatten kan delas upp i ett antal huvudsakliga komponenter. Den 
viktigaste av dessa är hushållsspillvatten, vilket i sin tur kan delas upp i klosettvatten 
samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten). Det är denna typ av avloppsvatten som 
reningsverket i första hand är konstruerat för att åtgärda. Den andra komponenten är 
industrispillvatten. För att få ansluta sig till det kommunala nätet måste industrier 
uppfylla vissa krav på spillvattnets innehåll. Dessa specificeras i skriften Allmänna 
bestämmelser samt råd och anvisningar för brukande av Luleå kommuns allmänna vatten 
och avloppsanläggning, vanligen förkortat till ABVA. Den tredje komponenten är 
dagvatten. Denna fraktion kan bidra med höga halter av framför allt tungmetaller om 
dagvattnet kommer från områden med mycket trafik eller industrier. Slutligen tillkommer 
också dräneringsvatten och vatten från inläckage, vilkas främsta påverkan är en spädning 
av spillvattnet. 
 
Industrier är kanske den mest uppenbara källan till miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet. 
Industriutsläpp är också ofta relativt enkla att spåra då det rör sig om identifierbara 
punktkällor. Av dessa anledningar är det industrier som kommuner i första hand fokuserat 
på när de försökt förbättra avloppsvattnet. Under de senaste decennierna har dock 
miljömedvetandet ökat och lagstiftningen hårdnat vilket lett till att utsläppen från 
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industrier minskat markant och den andel som kommer från andra källor än punktkällor 
ökat i betydelse. Det finns dock fortfarande en hel del kvar att göra med 
industrispillvatten, särskilt från mindre industrier, och det är på industrispillvatten som 
detta examensarbete i första hand fokuserar. 
 
Inom kommunen pågår arbete med att kartlägga olje-, slam- och fettavskiljare, och det 
finns planer på att utöka databasen med information om utsläpp från olika verksamheter. 
Man vill dock börja med att undersöka vad som finns i det vatten som kommer in till 
avloppsreningsverket och att bilda sig en uppfattning om från vilka källor olika ämnen 
kan tänkas komma. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga miljöfarliga ämnen i inkommande vatten 
till Uddebo avloppsreningsverk och utgöra en grund för en handlingsplan för att 
motverka driftstörningar och förbättra slamkvaliteten i verket. 
 

1.3 Metod 
Litteraturstudie gjordes för att få fram information om viktiga föroreningar och tänkbara 
källor för dessa. För att få en uppfattning om vilka nivåer som föroreninghshalterna låg 
på sammanställdes befintliga mätdata från slam och inkommande vatten i Uddebo 
avloppsreningsverk och jämfördes med införskaffade data från reningsverk i andra 
kommuner längs norrlandskusten. En screening av inkommande avloppsvatten till 
avloppsreningsverket gjordes också för att få en bredare uppfattning om situationen i 
avloppsreningsverket än man tidigare haft. 
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2 Spillvattennätet i Luleå 
Under Luleå löper ett nätverk av ungefär 52 mil ledningar som leder avloppsvatten från 
centralorten och några närliggande byar till Uddebo avloppsreningsverk. År 2003 var 
61000 personer anslutna till Uddeboverket, och den totala belastningen motsvarade 
81000 personekvivalenter varav 15000 uppskattas komma från industrier och knappt 
10000 från externslam (Luleå kommun, 2003). 
  

 
Figur 2.1: Översiktskarta över den del av spillvattennätet i Luleå som är kopplat till Uddebo 
avloppsreningsverk 
 
Av ledningarna i Luleås spillvattennät uppskattas ungefär 82 % bestå av betong, 15 % av 
PVC-plast och 3 % av övriga material (Bäckström, 2004). Merparten av systemet är 
duplikat, det vill säga spillvatten och dagvatten går i separata ledningar. Duplikata system 
minskar tillförseln av tungmetaller till avloppsreningsverket då dagvattnet inte förs dit, 
och vattentillförseln blir också jämnare vilket har en positiv effekt på reningen. Mindre 
än 10 % av systemet i Luleå är kombinerat, vilket ligger under riksgenomsnittet. 
 
Jämfört med andra kommuner i samma storleksklass har Luleå en relativt låg kostnad för 
spillvattennätet räknat per meter ledning (Bäckström, 2004). Detta tyder på att det är få 
problem som måste åtgärdas, vilket i sin tur tyder på att nätet är i gott skick. Grovt räknat 
uppstår i snitt två avloppsstopp per mil ledning och år i Luleå. Tillskottsvatten, det vill 
säga mellanskillnaden mellan mängd behandlat vatten och mängd debiterat vatten, 
utgjorde 2003 13,5 % av det totala flödet. Det bör nämnas att ett antal 
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dräneringsledningar är kopplade till avloppsvattennätet då dagvattennätet ligger för grunt 
för att kunna avleda vatten med självfall från dessa fastigheter. 
 

2.1 Uddeboverket 
Uddebo är Luleå kommuns största avloppsreningsverk, dimensionerat för 85 000 
personekvivalenter. Inkommande medelvattenflöde var 22269 m3/dygn under 2003, och 
under året varierade flödet mellan 17800 m3/dygn och 39430 m3/dygn. Recipient för det 
renade avloppsvattnet är Lule älv. 
 

 
Figur 2.2: Flygbild över Uddebo avloppsreningsverk 
 
Uddeboverket har mekanisk, kemisk och bilogisk rening. Vattnet passerar först två 
grovsilar som separerar grövre material och därefter ett sandfång som tar det något finare. 
Grovrens och sand separeras för att sedan avvattnas och deponeras. I sandfånget tillsätts 
fällningsmedel (Ekoflock) till vattnet, som efter detta förs vidare för flockulering och 
försedimentering. I flockningsbassängerna gör det tillsatta fällningsmedlet att små lösta 
partiklar slår sig samman till större och därmed blir mer benägna att sedimentera, något 
som i sin tur sker i sedimenteringsbassängerna. I flocknings- och 
sedimentationsbassängerna bildas också flytslam, vilket tas bort manuellt. 
 
Efter försedimenteringen kommer biosteget, där organiskt material bryts ned genom 
biologisk aktivitet. Biosteget består av biofilter, höga cylindriska trummor med ett 
fyllnadsmaterial av plast på vilket mikroorganismer växer. I biosteget sker aerob 
nedbrytning där mikroorganismerna bryter ner merparten av allt organiskt material i 
avloppsvattnet. Vattnet sprids över biofiltren och rinner igenom dem innan det samlas 
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upp för att tillsättas ytterligare fällningskemikalier och slutligen genomgå en 
eftersedimentering innan det släpps ut till recipienten. 
 
Slammet från eftersedimenteringen förtjockas innan det blandas med slammet från 
försedimenteringen och pumpas in i rötkammaren. Rötning är en biologisk process där 
organiskt material bryts ner under syrefria förhållanden. Huvudanledningen till att röta 
slammet är att man vill stabilisera det, det vill säga få ner mängden lättnedbrytbart 
material för att göra slammet mindre reaktivt och mindre luktbenäget. Rötningen tar 
också död på eventuella patogena organismer som överlevt så här långt. Vid rötningen 
bildas rötgas (främst metan) som används för att värma upp rötslammet och 
reningsverkets lokaler. 
 
Efter rötning avvattnas slammet innan det hamnar i reningsverkets slamsilo där det väntar 
på att fraktas iväg. Slamsilon töms när den blivit full, vilket sker i snitt en gång i 
månaden. Rejektvatten från avvattning och från slamförtjockare förs tillbaka till systemet, 
till inloppet av sandfånget. 
 
Under den tid detta arbete gjordes skedde ombyggnationer på Uddebo 
avloppsreningsverk. Inga större ändringar i processen gjordes utan det handlade istället 
om allmänna uppgraderingar, byte av en del maskiner och ombyggnation för att minska 
luktemissioner. 
 

 
Figur 2.3: Schema över reningsprocessen i Uddebo avloppsreningsverk 
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3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien gjordes för att sammanställa befintlig information och därigenom få 
bättre kunskap om gällande förhållanden för undersökta ämnen. Ett annat mål var att få 
referenser till de mätningar som presenteras senare i arbetet. Materialet kommer från 
rapporter, böcker och via personlig kommunikation. Det har inte gjorts några tidigare 
försök att på detta sätt sammanställa och utvärdera halter av tungmetaller och organiska 
föreningar i avloppsvatten i Luleå. 
 
Sammansättningen på avloppsvatten kan skilja sig mycket från samhälle till samhälle. 
För det första varierar andelarna av hushållsspillvatten, industrispillvatten och dagvatten 
– samhällen med stor andel industri producerar större andel industrispillvatten, och ju 
större andel av spillvattennätet som är kombinerat desto större blir bidraget från 
dagvatten. Olika typer av industrier ger förstås också olika sammansättning hos 
spillvatten. Dräneringsvatten och inläckage har även dessa påverkan på vilka 
koncentrationer som fås i spillvattnet. 
 
Innehållet hos ett spillvatten varierar också med tiden. Industrispillvatten produceras 
främst på arbetstid, och bidraget från dagvatten är som störst under kraftiga regn. 
 
Avloppsvattnets sammansättning kan alltså variera en hel del mellan olika samhällen, 
men även om koncentrationerna skiljer sig är det ändå ett antal huvudsakliga parametrar 
som brukar vara av intresse när man studerar avloppsvatten (Tchobanoglous, Burton & 
Stensel, 2003): 

• Torrsubstans (TS) och dess olika undergrupper (suspenderad substans, löst 
substans, etc.). Särskilt suspenderad substans, till exempel sand och organiska 
partiklar, kan vara av intresse då dessa kan bilda stora slamavlagringar i 
recipienten om vattnet inte behandlas. 

• Andra fysiska parametrar såsom vattnets färg, lukt, siktdjup och konduktivitet. 
• Kemiska parametrar som pH, alkalinitet och sulfatkoncentration. 
• Biokemisk syreförbrukning (BOD) eller kemisk syreförbrukning (COD). Detta är 

mått på hur mycket syre som går åt för att bryta ner de organiska beståndsdelarna 
av spillvattnet. Om vattnet släpps ut obehandlat kan nedbrytningen orsaka 
syrebrist i sjöar och vattendrag. 

• Biologiska parametrar. Avloppsvatten innehåller ofta sjukdomsalstrande bakterier 
vilka måste avdödas innan vattnet kan släppas ut. 

• Närsalter. Exempel på parametrar är ammonium (NH4
+), totalhalt av kväve (tot-

N) och totalhalt av fosfor (tot-P). Om dessa näringsämnen inte tas om hand i 
reningsverket bidrar de till övergödningen i naturliga vatten. 

• Tungmetaller och organiska föreningar. Många av dessa ämnen är miljögifter i 
olika grad, och kunskapen om deras förekomst och effekter är ofta sämre än man 
skulle vilja (särskilt organiska miljögifter). 

Exakt vilka parametrar som studeras i olika avloppssystem beror förstås på vilka 
frågeställningar man är intresserad av att få besvarade. 
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3.1 Allmänt om miljöfarliga ämnen 
Ämnen kan ha olika sorters skadliga effekter på miljön. Ofta beror effekten på 
koncentrationen; i tillräckligt hög koncentration blir så gott som alla ämnen farliga 
(Brandt & Gröndahl, 2000). Om ett ämne orsakar snabba, direkta skador kallas det 
akuttoxiskt. Andra ämnen (eller lägre koncentrationer av samma ämne) orsakar skador 
som endast märks över en längre tidsperiod. Benämningen för det senare är kronisk 
toxicitet. 
 
Det är svårt att förutse vilka effekter ett ämne har när det kommer ut i naturen. Viktiga 
faktorer är, utöver ämnets kemiska egenskaper, dess koncentration, geografiska 
spridning, vind- eller strömförhållanden, temperaturnivå, vilka ekosystem och organismer 
som utsätts för det, och vilka andra ämnen som finns närvarande i miljön. Ibland kan 
ämnen samverka för att orsaka kraftigare giftverkan än de skulle ha var för sig - s.k. 
synergism - men vissa ämnen kan också försvaga varandras giftverkan – antagonism 
(Brandt & Gröndahl, 2000). 
 
Många tungmetaller och svårnedbrytbara organiska föreningar kan ackumuleras i levande 
vävnad. En följd av detta är att koncentrationerna av miljögifter ökar ju högre upp i 
näringskedjan man går. Detta fenomen kallas för biomagnifikation och är en orsak till 
varför rovdjur drabbas hårdare av miljögifter än växtätare (Warfvinge, 1997). 
 

3.2 Tungmetaller 
Som tungmetaller räknas alla metaller med en densitet som överstiger 5 gram per 
kubikcenimeter, vilket är en stor grupp ämnen. Till tungmetallerna brukar man också 
räkna aluminium samt halvmetallerna arsenik och selen trots att dessa egentligen inte 
omfattas av definitionen. Särskilt problematiska för miljön anses kvicksilver (Hg), 
kadmium (Cd) och bly (Pb) vara. Andra tungmetaller som brukar vara av intresse är krom 
(Cr), zink (Zn), koppar (Cu), arsenik (As) och nickel (Ni) (Warfvinge, 1997). Samtliga 
dessa har någon form av toxisk effekt och har tillräckligt stor industriell användning för 
att de ska ha kunnat sprida sig i skadliga mängder. 
 
Tungmetaller är grundämnen vilket innebär att de inte kan brytas ner. Generellt kommer 
tungmetaller som avskiljs från avloppsvattnet att hamna i slammet, och tungmetaller som 
kommer ut i ett ekosystem kan endast lämna det genom att transporteras bort. Denna 
oförstörbarhet är en egenskap som bidrar till tungmetallers miljöfarlighet, då även små 
emissioner kan leda till att skadliga halter byggs upp med tiden. Många tungmetaller har 
någon form av toxisk effekt men det finns också sådana som är essentiella, det vill säga 
nödvändiga för levande organismer i mindre mängd. Många ämnen, till exempel koppar 
och zink, är essentiella men blir toxiska i för höga halter. 
 
Tungmetaller kan förekomma i olika former i naturen och detta kan ha stor betydelse för 
deras biotillgänglighet och giftighet (Brandt & Gröndahl, 2000). Det är ganska vanligt att 
metaller i vatten befinner sig i jonform, vanligtvis som positiva joner, katjoner. Negativa 
joner, anjoner, är mindre vanliga men förekommer hos bland annat krom. Tungmetaller 
kan också ingå i organiskt material, antingen inne i eller adsorberade på organiska 
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partiklar eller i olika metallorganiska föreningar. De senare kan i vissa fall vara klart 
farligare än metallen i ren form (metylkvicksilver är ett exempel på detta). Slutligen kan 
metaller också uppträda adsorberade på ytan hos olika oorganiska partiklar, såsom sot- 
eller lerpartiklar. 
 
Sedan 1970-talet har utsläpp av metaller minskat markant i Sverige. Ökande 
miljömedvetenhet, hårdare lagstiftning och bättre reningstekniker har gjort att till 
exempel de svenska utsläppen av kadmium till vatten minskat med över 90 % från 1972 
till 1990 (Warfvinge, 1997). Tidigare var det industrier, framför allt metallurgisk industri, 
som stod för de stora utsläppen av metaller, men det är hos dessa som de största 
förbättringarna har gjorts. För tungmetaller i miljön är diffusa utsläpp kopplade till daglig 
användning idag större än utsläpp från tillverkning (Sörme, 2003). I takt med att 
industrier blivit renare har också hushållen ökat i betydelse som källor till tungmetaller. 
Sörme (2003) uppskattade att i Henriksdals reningsverk i Stockholm kommer mindre än 
4 % av metallerna i inkommande vatten från punktkällor. 
 
Den stora merparten av alla tungmetaller som inkommer till avloppsreningsverk (med 
undantag för nickel) avskiljs och hamnar i slammet (Sörme 2002). Endast en liten del 
släpps ut till recipient. 
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3.2.1 Kadmium 
Kadmium är en av de idag mest uppmärksammade miljöfarliga tungmetallerna. I naturen 
förekommer den som Cd2+, en relativt lättrörlig metalljon som lätt tas upp av växter 
(Dellien, 1996). Kadmium är en toxisk, icke-essentiell metall. Den har stor benägenhet att 
anrikas i levande materia, via jonutbyte för växter och via födan för människor och djur. 
Metallen ansamlas framför allt i njurarna. Kadmiums mobilitet ökar drastiskt med 
sjunkande pH (Warfvinge, 1997). 
  
Användning och förekomst  
Kadmium förekommer mest tillsammans med zink, och erhålls som biprodukt vid zink-, 
koppar och blyframställning (Nationalencyklopedin, 2004). Föremål som innehåller zink 
kan därför också innehålla spår av kadmium. Kadmium används som stabilisator i PVC-
plast, som legeringsmetall, för ytbehandling, som färgpigment och i nickel-kadmium-
batterier (Lohm et al, 1997). Sedan 1982 finns ett partiellt kadmiumförbud i Sverige, 
gällande användning av kadmium för ytbehandling, som stabilisator och som färgämne. 
Förbudet har dock flera undantag, till exempel konstnärsfärger, viss elektronik och vissa 
glas/porslinsprodukter (Levlin et al, 2001). Bland de stora utsläppskällorna i städer finns 
biltvättar, artistfärg och asfaltslitage (Naturvårdsverket, 2002). Kadmium ingår i de 
fosfatmineral som utgör råvaran för tillverkning av konstgödsel och tillförs därför 
jordbruksmark när denna gödslas. Då tillförseln är större än bortflödet sker en 
ackumulation av kadmium i åkermark (Warfvinge, 1997). 
 
Källor för kadmium i avloppsslam   
Spillvatten från bilvårdsanläggningar är en stor källa för kadmium i avloppsslam (Levlin 
et al, 2001). Dagvatten från vägar, parkeringsplatser och industritomter kan innehålla 
kadmium på grund av korrosion av kadmiumhaltiga material samt atmosfäriskt nedfall. 
Konstnärsskolor som använder kadmiumhaltiga färger, tvätterier som tvättar 
verkstadskläder, glasindustrier som har dispens från kadmiumförbudet, och 
förbränningsanläggningar kan alla bidra med kadmium till avloppsvattnet (Levlin et al, 
2001). Hushåll kan också stå för en inte helt försumbar del av kadmiumtillförseln – 
Sörme (2002) uppskattar att i Stockholm kommer ca 20 % av allt kadmium i slam från 
hushållen, medan 5 % kommer från dagvatten. Det finns dock luckor i kunskapen om 
kadmium och samtliga källor kunde inte identifieras. 
 
Gräns- och riktvärden 
Naturvårdsverktes gränsvärde för kadmium i avloppsslam för jordbruksändamål ligger på 
2 mg/kg TS, och tillförd mängd kadmium till jordbruksmark bör inte överstiga 0,75 g/ha 
och år. För att hålla kadmiumhalten i jord nere ska inte slam heller spridas om denna är 
större än 0,4 mg/kg TS. Enligt Luleås ABVA får kadmiumhalten i vatten som släpps ut 
till kommunens avloppsnät inte vara högre än 0,0005 mg/l, vilket är samma halt som 
Hellström et al (2001) rekommenderar. 
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3.2.2 Krom 
Krom är en hård metall med hög beständighet mot korrosion (Dellien, 1996). Metallen är 
ett livsnödvändigt ämne för människor. I naturen förekommer krom som trevärd katjon 
(Cr3+) eller sexvärd anjon (kromat, t ex CrO4

2-) där den förra dominerar i avloppsvatten. 
Krom(VI) är den giftigare formen och höga halter har observerats ge skador på gälar och 
inre organ hos fiskar (Nationalencyklopedin, 2004). 
 
Användning och förekomst 
75 % av den krom som produceras används i legeringar (Nationalencyklopedin, 2004). 
Viktigast av dessa är rostfritt stål. Metallen har också ett antal mindre 
användningsområden – i avgassystem, impregnerat virke, i garvat läder och för 
ytbehandling (”förkromning”, även om en stor del av det vi i dagligt tal kallar förkromade 
ytor egentligen är förnicklat) (Lohm et al, 1997). Krom förekommer också i färgpigment 
och som spårämne i cement. Enligt naturvårdsverket (2002) är slitage från asfalt och däck 
den största emissionskällan av krom i städer. 
 
Källor för krom i avloppsslam 
Den största delen av de identifierade kromutsläppen hamnar i reningsverkets slam 
(Naturvårdsverket, 2002). Källorna till krom är dåligt kända. Enligt Sörmes beräkningar 
(2002) kunde endast 23 % av krom till Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm 
förklaras utifrån kända källor. Dessa 23 % kunde delas upp i 2 % från hushåll, 1 % från 
atmosfäriskt nedfall, 13 % från industrier och 5 % från kemikalier använda inom 
avloppsreningsverket. 
 
Gräns- och riktvärden 
Naturvårdsverket har satt gränsvärdet att halten krom i avloppsslam inte får överskrida 
100 mg/kg TS om slammet ska få spridas på åkermark, och kromtillförseln får inte heller 
överskrida 40 gram per hektar och år. Om kromhalten i jorden är 60 mg/kg TS eller högre 
får avloppsslam inte spridas på marken. Det är inte tillåtet att släppa ut vatten med högre 
kromhalt än 0,03 mg/l till Luleås avloppsnät, enligt kommunens ABVA. Hellström et al 
(2001) föreslår att högsta tillåtna kromhalt till avloppsledningsnät bör ligga på 0,95 mg 
Cr(III)/l samt 0,8 mg Cr(VI)/l. 
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3.2.3 Koppar 
Metallen koppar har använts av människor under mycket lång tid – spår av 
kopparhantering har påträffats från sjunde årtusendet f Kr. Koppar är ett essentiellt ämne 
och för låga halter kan leda till skador på foster och unga, men metallen är också toxisk 
och för högt intag leder till förgiftning. Vid höga halter av koppar i mark kan den 
mikrobiella aktiviteten nästan helt avstanna (Nationalencyklopedin, 2004). I 
avloppsvatten uppträder koppar oftast som tvåvärd katjon som lätt bildar komplex och 
förekommer därför i ganska ringa utsträckning som löst metalljon (Dellien, 1996). 
 
Användning och förekomst 
Koppar är en relativt billig metall som har god korrosionsbeständighet och god 
ledningsförmåga, och har därför stor teknisk användning i samhället. Stora mängder 
koppar återfinns bland annat i tak och fasader, tappvattenrör och äldre servisledningar, 
elkablar och tung elektrisk utrustning, jordlinor mot elektriskt överslag, impregnerat trä, 
båtbottenfärg, hushållselektronik samt kablage, kylare, bromsrör och motorer i 
personbilar (Lohm et al, 1997). Luftledningar, båtbottenfärg och koppartak är alla 
möjliga emissionskällor, men de två viktigaste är tappvattensystem och moderna 
bromssystem (Naturvårdsverket, 2002). 
 
Källor för koppar i avloppsslam 
80-95 % av allt inkommande koppar till avloppsreningsverk hamnar i slammet (Dellien, 
1996) Tappvattensystem (kopparrör, VVS-detaljer av koppar och mässing) och 
industrispillvatten är två tänkbara källor till koppar i avlopssslam, och likaså dagvatten 
från trafikplatser, kyrkogårdar och industritomter. Korrosion av kopparledningar är en 
stor källa och i Henriksdals avloppsreningsverk beräknades bidraget från hushållen vara 
59 %, där koppar från tappvattensystemen dominerar (Sörme, 2002). 
 
Gräns- och riktvärden 
Enligt naturvårdsverkets gränsvärde ska avloppsslam inte få spridas på åkermark om 
kopparhalten är större än 600 mg/kg TS, eller 300 gram per hektar och år. Halten av 
koppar i jord får inte heller vara högre än 40 mg/kg TS. Enligt Luleås ABVA får 
kopparhalten i vatten som släpps ut till kommunens avloppsnät inte vara högre än 0,25 
mg/l. Hellström et al (2001) föreslår att högsta tillåtna kopparhalt till avloppsledningsnät 
bör ligga på 0,4 mg/l. 
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3.2.4 Kvicksilver 
Kvicksilver är ett av de två grundämnen – det andra är brom – som är flytande vid 
rumstemperatur. Det är en relativt ädel metall, ett sällsynt ämne i jordskorpan, och till 
skillnad från andra metaller är den löslig i vatten (Nationalencyklopedin, 2004). 
Kvicksilver är inget essentiellt ämne. Det är också starkt toxiskt. Ur miljösynpunkt är 
föreningen metylkvicksilver särskilt farlig då den både är toxisk och har en stor förmåga 
att ackumuleras i levande vävnad (Warfvinge, 1997). Internationella utsläpp av 
kvicksilver till luft är ett av de allvarligaste tungmetallsproblemen – nedfall av 
kvicksilver gör att halten i mark ökar även om avloppsslam som används för gödsling 
skulle vara helt fritt från metallen, och i delar av södra Sverige är halterna så höga att de 
kan riskera att påverka de biologiska funktionerna i marken (Naturvårdsverket, 2002). 
  
Användning och förekomst 
Användningen av kvicksilver har minskat i takt med att man insett dess miljöfarlighet. 
Metallen har tidigare använts bland annat i termometrar, i läkemedel och i båtbottenfärg 
för att förhindra algpåväxt. Kvicksilver används också som katod vid framställning av 
klor och natriumhydroxid, i elektronik och i batterier, och förekommer som emission vid 
koleldning samt vid förbränning av avfall. Ett stort användningsområde är amalgam, som 
består till hälften av kvicksilver (Lohm et al, 1997). Användningen av kvicksilver har 
minskat med 75 % mellan 1992 och 1997, och det största användningsområdet i Sverige 
idag är inom klor-alkaliindustrin (KemI, 2001). 
 
Källor för kvicksilver i avloppsslam 
Mer än 95 % av kvicksilver inkommande till avloppsreningsverk hamnar i slammet 
(Dellien, 1996). Tänkbara källor för kvicksilver i avloppsslam är tandvårdsmottagningar, 
laboratorier och rökgaskondensat från avfallsförbränningsanläggningar. Korrosion från 
amalgamfyllningar gör att även hushåll är en viktig källa (Levlin et al, 2001). Historiska 
utsläpp av amalgam som finns kvar i avlopps- och rörsystem kan förmodligen också bidra 
till kvicksilverhalten i slam (Naturvårdsverket, 2002). Sörme (2002) uppskattade att 
bidragen från hushållen till Henriksdals avloppsreningsverk låg på 44-47 %. Tillförseln 
från dagvatten bedömdes vara försumbar. 
 
Gräns- och riktvärden 
Naturvårdsverket har satt gränsvärdet att halten kvicksilver inte får överskrida 2,5 mg/kg 
TS i avloppsslam eller 0,3 mg/kg TS i jorden om slammet ska få spridas på åkermark, 
och kvicksilvertillförseln får inte heller överskrida 1,5 gram per hektar och år. Den är inte 
tillåtet att släppa ut vatten med högre kvicksilverhalt än 0,0005 mg/l till Luleås 
avloppsnät, enligt kommunens ABVA. Enligt Hellström et al (2001) bör spillvatten med 
högre kvicksilverhalt än 0,0015 mg/l inte släppas ut till spillvattennätet. 
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3.2.5 Nickel 
Nickel är en essentiell metall som dock har toxisk verkan om den förekommer i högre 
koncentrationer. Metallen uppträder oftast som tvåvärd jon, men även trevärd jon har 
observerats. Höga halter av nickel i jord kan orsaka växtskador då metallen tämligen lätt 
tas upp av växter (Dellien, 1996). 
 
Användning och förekomst 
Nickel i ren form är beständig mot korrosion och dess allra största användningsområde är 
i legeringar. I rostfritt stål förekommer nickel tillsammans med krom. Ett annat 
användningsområde är förnicklade ytor, exempelvis stötfångare (vanligare förr i tiden), 
dörrnycklar och olika beslag. Nickel ingår också i nickel-kadmium-batterier. Den största 
utsläppskällan av nickel till miljön är trafiken, främst genom slitage av asfalt och däck 
(Naturvårdsverket, 2002). 
 
Källor för nickel i avloppsslam 
Spillvatten från bilvårdsanläggningar och spillvatten från verkstadsindustrier som 
behandlar förnicklade produkter eller rostfritt stål är två tänkbara källor för nickel i 
avlopssslam (Levlin et al, 2001). En inte helt betydelselös källa kan också vara 
reningsverken själva då många fällningskemikalier innehåller nickel. Sörme (2002) 
beräknade att för reningsverket Henriksdal i Stockholm var bidraget från hushåll ungefär 
16 % medan bidragen från dagvatten låg på 1 %. 
 
Gräns- och riktvärden 
Det gränsvärde naturvårdsverket satt för nickel i avloppsslam för jordbruksändamål 
ligger på 50 mg/kg TS. Högsta tillförda mängd nickel till jordbruksmark får vara 25 gram 
per hektar och år, och högsta halt i jord 30 mg/kg TS. Enligt Luleås ABVA får 
nickelhalten i vatten som släpps ut till kommunens avloppsnät inte vara högre än 0,03 
mg/l. Hellström et al (2001) föreslår att högsta tillåtna nickelhalt i industriutsläpp till 
avloppsledningsnät bör ligga på 0,12 mg/l. 
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3.2.6 Bly 
Bly är en mjuk, mattgrå metall som varit känd och använd av människor sedan antiken. 
Den är toxisk, icke-essentiell, har hämmande inverkan på mikrobiell aktivitet och kan i 
högre koncentrationer orsaka skador på människor och djur (Warfvinge, 1997). Bly 
förekommer vanligtvis som tvåvärd jon i oorganiska föreningar och fyrvärd jon i 
organiska föreningar. 
 
Användning och förekomst 
Bly är en tungmetall med stor användning och spridning i samhället, och det uppskattas 
att 95 % av allt bly i naturen har antropogent ursprung (Warfvinge, 1997). Metallen hade 
tidigare en mycket stor spridningskälla i form av tetraetylbly som tillsattes som 
antiknackningsmedel i bensin, men då katalysatorbilar inte kan använda blyad bensin 
minskade användningen under 1980-talet och idag är denna källa så gott som eliminerad 
(Warfvinge, 1997). Gamla blyutsläpp från blyad bensin kan dock fortfarande finnas kvar 
i sediment i dagvattenbrunnar och dagvattenledningar (Levlin et al, 2001). De största 
utsläppskällorna av bly idag bedöms vara ammunition, fiskesänken och 
bromsbeläggningar (Naturvårdsverket, 2002). Andra användningsområden för metallen är 
i blyackumulatorer, blymantlad kabel, som stabilisator i PVC-plast, i båtkölar, som 
balansvikter i bildäck, i rostskyddsfärg, som strålskydd inom sjukvård, i kristallglas, inom 
elektronik och i vissa legeringar. Regeringen har satt som mål att på sikt avveckla all 
blyanvändning (KemI, 2001) och inom många av ovanstående områden minskar också 
användningen av metallen. Bly binds dock mycket effektivt i mark och man måste därför 
räkna med förhöjda blyhalter för lång tid framöver (Naturvårdsverket, 2004). 
 
Källor för bly i avloppsslam 
Bly i avloppsvatten överförs till 80 % eller mer till slammet i reningsverk (Dellien, 1996). 
Levlin et al (2001) nämner två tänkbara källor för bly i avloppsslam: tvättvatten från 
bilvårdsanläggningar och dagvatten från trafikplatser och industritomter. En annan möjlig 
källa till bly kan vara vissa färgpigment, men deras bidrag är dåligt utrett 
(Naturvårdsverket, 2002). I avloppsreningsverket Henriksdal i Stockholm beräknades 
hushållens bidrag av bly vara litet, ungefär 1 % (Sörme, 2002). Enligt samma 
undersökning låg bidraget från dagvatten på mellan 13 och 15 %. 
 
Gräns- och riktvärden 
Naturvårdsverkets gränsvärde för spridning av avloppsslam på jordbruksmark ligger på 
100 mg Pb/kg TS, och dessutom får inte mer än 25 g bly tillföras till jordbruksmark per 
hektar och år. Om blyhalten i jord överstiger 40 mg/kg TS får slam inte spridas på 
åkermark. Den är inte tillåtet att släppa ut vatten med högre blyhalt än 0,05 mg/l till 
Luleås avloppsnät, enligt kommunens ABVA. Enligt Hellström et al (2001) bör 
spillvatten med högre blyhalt än 0,04 mg/l inte släppas ut till avloppsledningsnätet. 
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3.2.7 Zink 
Av de metaller man brukar intressera sig för i slamsammanhang är zink den som 
förekommer i störst mängder. Zink är ett essentiellt ämne, men i för hög halt är metallen 
giftig. I naturen uppträder zink ofta som en tvåvärt positiv jon. 
  
Användning och förekomst 
Zink är en metall med mycket stor användning i dagens samhälle, och zinkprodukter har 
ofta större exponering mot yttermiljön än produkter innehållande många andra 
tungmetaller. Metallen används framför allt i galvaniserade produkter och mässing 
(Lohm et al, 1997). Förzinkad plåt används till exempel för tak och fasader, bilplåt och 
stolpar. Mässing har stor användning i bland annat VVS-sektorn (i kranar, ventiler, med 
mera) och i elektronik- och verkstadsindustrin. Zink används också i rostskyddsfärger 
och pigment, i batterier, som stabilisator i PVC-plast och i vissa hår- och 
hudvårdsprodukter. Gummit i bil- och bussdäck innehåller zink och utgör en stor 
utsläppskälla till miljön (Naturvårdsverket, 2002). Zink är en metall där 
återvinningsgraden är ganska dålig, ungefär 30 % (Sörme, 2003). 
 
Källor för zink i avloppsslam 
Några tänkbara källor för zink i avloppsslam är spillvatten från bilvårdsanläggningar, 
spillvatten från ytbehandlings- och verkstadsindustri och spillvatten från 
förbränningsanläggningar, både vid avfallsförbränning och vid energiproduktion (Levlin 
et al, 2001). Dag- och dränvatten är viktiga zinkkällor där metallen kommer från 
korrosion av förzinkade ytor och från trafikutsläpp. Hushållens zinkutsläpp kommer 
främst via urin och avföring, men även från ledningar och hygienprodukter. Sörme 
(2002) uppskattade att i reningsverket Henriksdal i Stockholm kommer ungefär 30 % av 
allt zink i avloppsvattnet från hushåll, medan bidraget från dagvatten låg på 36-37 %. 
 
Gräns- och riktvärden 
Naturvårdsverkets gränsvärde för zink i avloppsslam för jordbruksändamål ligger på 800 
mg/kg TS. Högsta tillförda mängd zink till jordbruksmark får vara 600 g/ha, år. Halten av 
zink i själva jorden får inte vara högre än 100 mg/kg TS. Enligt Luleås ABVA får 
zinkhalten i vatten som släpps ut till kommunens avloppsnät inte vara högre än 0,5 mg/l. 
Hellström et al (2001) föreslår att högsta tillåtna zinkhalt till avloppsledningsnät bör ligga 
på 0,9 mg/l. 
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3.2.8 Andra tungmetaller 
Silver räknas traditionellt inte till de miljöfarliga tungmetallerna, men har på senare tid 
börjat uppmärksammas som ett potentiellt skadligt ämne. Metallen har ingen essentiell 
biologisk funktion. Toxiciteten är mycket låg för människan, men både metalliskt silver 
och dess salter har bakteriedödande effekt och många silverföreningar är giftiga för 
vattenlevande organismer. Silver används mycket inom fotografisk industri, som 
smycken och prydnadsföremål, och inom elektronik (Nationalencyklopedin, 2004). Det 
mest alarmerande med silver är att dess höga ackumulationstakt – en kontinuerlig 
tillförsel av 0,7 ton genomsnittsslam per hektar och år till åkermark skulle leda till en 
fördubbling av silverhalten i jorden på bara 30-40 år (Eriksson, 2001). Vilka effekter en 
sådan upplagring skulle få är okänt, men av försiktighetsskäl bör det i möjligaste mån 
undvikas. I Luleås ABVA är gränsvärdet för högsta silverhalt som får tillföras 
kommunens avloppsvattenledningar 0,05 mg/l vatten. Enligt Hellström et al (2001) bör 
spillvatten med högre silverhalt än 0,01 mg/l inte släppas ut till avloppsledningsnät. 
 
Arsenik är en halvmetall, men brukar ändå räknas till de miljöfarliga tungmetallerna 
(Naturvårdsverket, 2004). Det är ett essentiellt ämne för bl a människan (Warfvinge, 
1997). Giftigheten hos arsenik varierar beroende på den kemiska formen, där metallisk 
arsenik är en av de mindre giftiga formerna medan arsenikväte (AsH3) och arseniktrioxid 
(As2O3, det klassiska ”deckargiftet”) är betydligt giftigare. Oorganiska arsenikföreningar 
har också carcinogen verkan. Vissa former är mycket giftiga för växter då de substituerar 
mot fosfat och därmed stör fotosyntes och energiomsättningen i växterna 
(Nationalencyklopedin, 2004). Arsenik ingår i vissa legeringar (t ex i blyhagel) och 
arsenikföreningar kan användas i träskyddsmedel, herbicider, glastillverkning och 
läkemedel (Dellien, 1996). Enligt Hellström et al (2001) bör spillvatten med högre 
arsenikhalt än 0,07 mg/l inte släppas ut till avloppsledningsnätet. 
 
Kobolt sammanförs med nickel och järn under benämningen järnmetallerna. Kobolt är 
livsnödvändig för människan då den ingår i vitamin B12, men ingen annan biologisk 
funktion för metallen är känd (Nationalencyklopedin, 2004). För hög halt av kobolt kan 
leda till växtskador och metallen har hög giftighet för vattenlevande organismer. 
Merparten av all producerad kobolt används som legeringsmetall, men metallen har också 
användning i koboltföreningar som ingår bland annat i katalysatorer och pigment 
(Dellien, 1996). I Luleås ABVA är gränsvärdet för högsta kobolthalt som får tillföras 
kommunens avloppsvattenledningar 0,03 mg/l vatten. 
 
Tenn har ingen känd biologisk roll. Metallen i sig samt dess oorganiska föreningar är 
relativt ogiftiga, men tennorganiska föreningar (exempelvis tributyltenn, TBT) är mycket 
toxiska och kan ge upphov till lever- och hjärnskador vid långvarig exponering. Viktiga 
användningsområden för tenn är som korrosionsskydd, lödmetall, i brons och som 
komponent i vissa kemikalier. Tandfyllningsamalgam innehåller en viss mängd tenn. 
Tennorganiska föreningar är användbara som stabilisatorer vid tillverkning av PVC-plast, 
som biocider inom jordbruket, vid skyddsimpregnering och som komponenter i 
båtbottenfärg för att förhindra algpåväxt på båtskroven. På grund av de tennorganiska 
föreningarnas allvarliga miljöeffekter har regering och riksdag beslutat att användningen 
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av dessa kraftigt skall begränsas (Nationalencyklopedin, 2004). I Luleås ABVA finns ett 
gränsvärde för högsta tennhalt som får tillföras kommunens avloppsvattenledningar: 0,05 
mg/l avloppsvatten. 
 
Vanadin är ett sällsynt metalliskt grundämne som är essentiellt för vissa alger och andra 
organismer. Metallen har dock ingen känd biologisk funktion hos människan. I högre 
koncentrationer är vanadin giftigt då det hämmar vissa viktiga enzymer. Vanadin används 
framför allt i legeringar, huvudsakligen i stålindustrin (Nationalencyklopedin, 2004). 
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3.3 Organiska miljögifter 
Det finns idag ungefär 130 000 kända kemiska ämnen (Kemikailenispektionen, 2004). 
Långt ifrån alla av dessa används i samhället i någon större utsträckning, men det finns 
fortfarande många ämnen som används som kan ha potentiellt skadliga effekter på miljö 
och hälsa. Endast för ett fåtal av alla använda ämnen känner man till deras 
ekotoxikologiska effekter. Det finns också en stor mängd ämnen som bildas oavsiktligt i 
samhället, till exempel vid förbränning eller vid nerbrytning av vissa kemikalier, och 
dessa kan också ha skadliga effekter. 
  
När man talar om organiska miljögifter använder man ofta begreppet xenobiotika. Ordet 
kommer från grekiskan (xenos=främling, bios=liv) och syftar på ämnen som inte 
existerar naturligt (Brandt & Gröndahl, 2000). En annan term för dessa ämnen är 
antropogena, det vill säga tillverkade av människan. 
 
Alla organiska ämnen kan brytas ner. Hastigheten med vilket detta sker kan dock variera 
oerhört, och särskilt xenobiotiska ämnen är ofta svårnedbrytbara då det inte finns några 
naturliga biologiska mekanismer anpassade för att ta hand om dem. Svårnedbrytbara, 
persistenta, ämnen är ofta potentiella miljögifter då de precis som tungmetaller kan 
ackumuleras i ett ekosystem eller en organism över en längre tidsperiod. En vanlig 
benämning på sådana ämnen är persistent organic pollutants, POP. Många kända 
miljögifter, till exempel PCB, har ganska låg toxicitet, men deras persistens gör att de kan 
ackumuleras i så höga koncentrationer att de ändå kan förorsaka skada (Brandt & 
Gröndahl, 2000). 
 
En annan viktig faktor när man ska bedöma ett ämnes miljöpåverkan är dess lipofilicitet 
(fettlöslighet). Ju mer lipofilt ett ämne är, desto mer benäget är det att lösa sig i organiska 
vävnader och desto större är dess förmåga att bygga upp höga koncentrationer i levande 
organismer (Warfvinge, 1997). 
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3.3.1 Nonylfenol 
4-nonylfenol är främst en indikator på nonylfenoletoxilater, en grupp ämnen som tidigare 
haft stor användning i samhället (Paxéus, 1999). Nonylfenoletoxilater ingår i den större 
ämnesgruppen tensider, ämnen som har förmågan att sänka vattnets ytspänning. Kemiskt 
består dessa av en vattenlöslig, hydrofil, och en vattenavstötande, hydrofob, del. Den 
hydrofila gruppen kan ha olika laddning för olika sorters tensider, men 
nonylfenoletoxilater är nonjoniska (laddningslösa). Deras toxicitet är ganska låg men 
nedbrytningsprodukten nonylfenol är persistent och mycket toxisk för vattenlevande 
organismer (Dellien, 1996). 
 
Användning och förekomst 
Användningen av nonylfenoletoxilater har minskat med 90 % mellan 1990 och 1999 
(KemI, 2001). Tidigare användes de som tensider i tvätt- och rengöringsmedel, men 
denna användning har så gott som upphört i Sverige. Andra användningsområden är inom 
kemisk industri (främst polymertillverkning), tillverkning av färg och lack, i 
metallbearbetningsvätskor, i pappersindustrin och i vissa bekämpningsmedel. 
Nonylfenoletoxilater har tidigare använts som viskositetssänkande medel vid tillverkning 
av PVC-golv men i Sverige används idag ersättningsprodukter. Då det finns ett 
regeringsbeslut på att fasa ut användandet av nonylfenoletoxilater har industrin övergått 
till att använda de snarlika oktylfenoletoxilaterna, vilka inte omfattas av regeringens 
beslut (Svensson, 2002). Naturvårdsverket (2003) skriver att nonylfenol och 
nonylfenoletoxilater inte är någon stor riskfaktor idag eftersom halterna är låga och 
sjunkande. 
 
Källor för nonylfenol i avloppsslam 
Tänkbara källor för nonylfenol i avloppsslam är rengöringsmedel, lim, smörjmedel, 
hårvårdsprodukter och kosmetika, bilvårdsmedel och vattenbaserade färger (Levlin et al, 
2001). Flytande polymerer till vattenrening och slambehandling kan också vara en källa 
för nonylfenol. Paxéus (1999) bedömde att hushållens bidrag av nonylfenol låg på 5 – 10 
% och av nonylfenoletoxilater på 20 – 45 %. 
 
Gräns- och riktvärden 
Naturvårdsverket har satt upp ett riktvärde att halten nonylfenol bör vara lägre än 50 
mg/kg TS för slam som används inom jordbruket. Hellström et al (2001) föreslår att 
avloppsvatten till det kommunala nätet inte bör ha högre halt av 4-nonylfenol än 0,06 
mg/l, för att hålla halten i slammet nere. 
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3.3.2 Toluen 
Toluen hör, tillsammans med bland annat bensen, etylbensen och xylener, till de 
monocykliska aromatiska kolvätena (också kallade aromater eller BTEX). De är allmänt 
svårlösliga i vatten, biologiskt svårnedbrytbara och många av dem är toxiska eller 
cancerframkallande (Hellström et al, 2001). Ett antal aromatiska kolväten kan också vara 
toxiska för mikroorganismerna vid biologisk rening. Toluen är ett mycket flyktigt ämne 
och verkar inte kunna bioackumuleras (Dellien, 1996). Ämnet är intressant då toluen är 
ett vanligt lösningsmedel och kan fungera som indikator på att organiska lösningsmedel 
kommit ut i avloppsvattnet (Naturvårdsverket, 1995). 
 
Användning och förekomst 
Monocykliska aromatiska kolväten har användning som organiska lösningsmedel, till 
exempel vid industriell lackering och avfettning (Paxéus, 1999). På grund av sina 
hälsofarliga egenskaper har industriell användning av bensen så gott som upphört i 
Sverige, och även för toluen, etylbensen och xylener har användningen minskat. Viktiga 
användningsområden för toluen är som oktanhöjande tillsats i bensin (vilket gör trafiken 
till en utsläppskälla), som råvara i organisk-kemisk industri, och som lösnings- och 
förtunningsmedel i färg, plast och lim (Dellien, 1996). Toluen kan också bildas vid 
nedbrytning av organiskt material i avloppsvattnet, och en viss bakgrundhalt av aromater 
finns överallt i samhället (Paxéus, 1999). 
 
Källor för aromater i avloppsslam 
Analysosäkerheten för toluen är stor – ämnet är flyktigt och koncentrationerna är låga 
(Paxéus, 1999). Andelen toluen som beräknas komma från hushåll kan variera stort, men 
är inte försumbar – minst 20 %, och kanske betydligt högre (Paxéus, 1999). Det har 
diskuterats huruvida toluen är ett lämpligt ämne som indikator för industribelastning, då 
det kan bildas i rötkammare (Dellien, 1996). 
 
Gräns- och riktvärden 
Naturvårdsverkets riktvärde säger att om toluenhalten i ett avloppsslam överstiger 4 
mg/kg TS är detta slam olämpligt att använda som gödsling på jordbruksmark. Hellström 
et al (2001) föreslår att avloppsvatten till det kommunala nätet inte bör ha högre halt av 
toluen än 30 mg/l, då det annars kan orsaka problem med arbetsmiljön. 
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3.3.3 Polycykliska aromatiska kolväten 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH), ibland något felaktigt kallade polyaromatiska 
kolväten, är ett samlingsnamn för de aromatiska kolväten som är uppbyggda av tre eller 
fler bensenringar. De är icke-polära, relativt stabila (de bryts i ganska liten grad ner i 
rötkammare), och generellt inte särskilt vattenlösliga, men deras fettlöslighet gör att de 
har förutsättningar för att kunna bioackumuleras. Naturvårdsverket (2003) skriver att 
PAH potentiellt utgör en av de större riskgrupperna i slam på grund av sin förmåga att 
ackumuleras i jord. Många PAH, eller deras metaboliter, är cancerframkallande (Dellien, 
1996). PAH som består av tre eller färre bensenringar befinner sig normalt i gasfas, 
medan substanser med fler bensenringar tenderar att kondensera på sotpartiklar. 
Atmosfäriskt nedfall har generellt större påverkan på natur och växtlighet än vad tillförsel 
med slam har (Naturvårdsverket, 1995). 
 
Användning och förekomst 
PAH bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material, vanligen när 
förbränningen sker utan syre. Några få PAH tillverkas för att användas vid tillverkning av 
färgämnen, herbicider med mera, men den största produktionen sker genom förbränning 
av avfall och fossila bränslen (Dellien, 1996). De huvudsakliga utsläppskällorna av PAH 
i Sverige är vedeldning, vägtrafik och arbetsmaskiner, och av dessa är det vedeldning 
som dominerar – över hälften av emissionerna beräknas komma därifrån (Warfvinge, 
1997). PAH ingår också i kreosot, ett träskyddsmedel som använts för behandling av 
järnvägssliprar och telefonstolpar, och som också kan orsaka föroreningar i mark 
(Warfvinge, 1997). 
 
Källor för PAH i avloppsslam 
PAH förekommer allmänt i naturen, och tillförsel till reningsverket kan komma via 
regnvatten, dagvatten från trafikplatser och industritomter, och från rökgaskondensat 
(Levlin et al, 2001). Bilavgaser, rökgaser från förbränningsanläggningar och slitage från 
asfalt är alla möjliga källor för PAH i avloppsslam. I en undersökning där sex reningsverk 
studerades beräknades hushållens bidrag av PAH till mellan 20 och 60 % (Paxéus, 1999). 
 
Gräns- och riktvärden 
Det riktvärde som naturvårdsverket satt upp för PAH-halten i slam gäller summahalten av 
sex av de vanligaste ämnena. Om denna överskrider 3 mg/kg TS råds lantbrukare att inte 
använda slammet på jordbruksmark. 
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3.3.4 Polyklorerade bifenyler 
Polyklorerade bifenyler (PCB) är samlingsnamnet på en grupp av 209 ämnen vilka består 
av två fenylgrupper med varierande antal kloratomer i molekylen (Dellien, 1996). PCB är 
långlivat i miljön, har hög fettlöslighet och är sålunda benäget att koncentreras i 
näringskedjan. Ämnena är toxiska och kan ge fortplantningsstörningar hos fisk och 
marina däggdjur (Nationalencyklopedin, 2004). Skadlig effekt på människor är sannolikt 
låg, men det kan inte uteslutas att barn som exponeras t ex via modersmjölken påverkas. 
 
Användning och förekomst 
Nyanvändning av PCB förbjöds 1978, och totalförbud infördes 1995 (Dellien, 1996). På 
grund av förekomsten av PCB i gamla produkter, och på grund av deras 
svårnedbrytbarhet, kan halter av PCB mätas i avloppsslam än idag. De egenskaper som 
gjorde PCB tekniskt intressant var dess låga elektriska ledningsförmåga och dess 
svårantändlighet, vilket gjorde att det utnyttjades som isolatorvätska i kondensatorer och 
transformatorer (Warfvinge, 1997). PCH har också använts som tillsatsmedel i 
polymerer, fogmassor och lim. 
 
Källor för PCB i avloppsslam 
Då PCB-användning är totalförbjudet i Sverige kan man knappast räkna med några större 
punktkällor. PCB kan dock komma från gamla golv- och väggmaterial, fogmassor och 
lim i gamla byggnader, elkablar i mark, kondensatorer och via atmosfäriskt nedfall, 
troligen främst fraktade till avloppsreningsverk via dagvatten (Levlin et al, 2001). 
 
Gräns- och riktvärden 
Naturvårdsverket har satt upp ett riktvärde, där summahalten av sju ämnen inom PCB-
gruppen bör vara lägre än 0,4 mg/kg TS som årsmedelvärde om slammet ska användas 
inom jordbruk. Dessutom gäller att inte mer än tre av tolv prov per år bör överstiga 0,4 
mg/kg TS och enstaka prov inte bör överstiga 1,0 mg/kg TS. 
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3.3.5 Andra organiska ämnen 
Ftalater är salter eller estrar av ftalsyra och används framför allt som mjukgörare i PVC-
plast. Upp till halva vikten av plasten kan vara ftalater (Dellien, 1996). Dessa ämnen har 
låg akut toxicitet, men har i djurförsök visat sig kunna skada fortplantningsförmåga och 
tillväxt. Ftalater har stor spridning i miljön, är benägna att bioackumuleras och vissa av 
dem bryts ned mycket långsamt. Den mest använda ftalaten är di-(2-etylhexyl)ftalat, eller 
DEHP, vilken står för ca 50 % av produktionen i Västeuropa (Svensson, 2002). På grund 
av sin skadlighet har DEHP börjat användas i allt mindre utsträckning i Sverige (KemI, 
2004). Tänkbara källor för ftalater i avloppsslam kan vara avlopp från hushåll (till 
exempel via slitage från plastgolvmattor), bilvårdsanläggningar (underredsmassor på 
äldre bilar) och dagvatten (tak belagda med PVC-plast) (Levlin et al, 2001). En felkälla 
vid mätning av dessa ämnen är att provtagnings- och laboratorieutrustning ofta är av 
plast, vilken kan frigöra egna ftalater som kontaminerar provet (Christensen, 2004). 
Hellström et al (2001) rekommenderar 
att ett spillvatten med en högre ftalathalt 
än vad som anges i tabell 3.1 inte bör 
släppas ut till det kommunala 
avloppledningsnätet. 
 
Naturvårdsverket (2003) bedömer 
ftalater som en relativt ointressant grupp 
ur slamperspektiv – halterna i 
avloppsslam är låga och arbete pågår 
med att fasa ut flera av de farligare 
ftalaterna. 
 
Bromerade flamskyddsmedel har fått allt mer uppmärksamhet på senare tid. Just denna 
typ av ämnen förekommer främst i elektronikprodukter och kan i vissa fall utgöra uppåt 
50 % av de färdiga plasterna (Warfvinge, 1999). De kan vara antingen reaktiva eller 
additiva – de tidigare binder kemiskt till det behandlade materialet medan de senare inte 
gör det och utsöndras därför lättare. Bromerade flamskyddsmedel är persistenta, 
bioackumulerande och misstänks ha hormonpåverkande effekter (Brandt & Gröndahl, 
2000). Avveckling av några av de mer skadliga bromerade flamskyddsmedlen är på god 
väg, men det totala flödet via varor är mycket svårt att mäta (KemI, 2001). Bromerade 
flamskyddsmedels förmåga att ackumuleras i mark gör dem till en av de stora nya 
riskgrupperna i slam (Naturvårdsverket, 2003). 
 
Fosfatestrar är organiska estrar av fosforsyra. Dessa används främst som 
flamskyddsmedel i plast, och kan påträffas i bland annat byggnadsmaterial, 
hushållsprodukter och elektronisk utrustning. De kan också fungera som mjukgörare. 
Fosfatestrar har visat sig ha toxikologiska effekter (Dellien, 1996). 
 
Linjära alkylbensensulfonater, förkortat LAS, räknas till de anjoniska tensiderna. 
Toxiciteten för däggdjur är låg men ämnet bedöms som giftigt för vattenorganismer och 
kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (Dellien, 1996). LAS har mycket goda 

Tabell 3.1: Rekommenderade gränsvärden för utsläpp 
av ftalater till kommunalt spillvattensystem enligt 
Hellström et al (2001) 
Enhet: µg/l Gränsvärde 
Bensylbutylftalat 25 mg/l 
DEHP 25 mg/l 
Dietylftalat 80 mg/l 
Dimetylftalat 150 mg/l 
Di-n-butylftalat 3,5 mg/l 
Di-n-oktylftalat 1,2 mg/l 
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rengörande egenskaper och användes därför tidigare flitigt i tvättmedel, men denna 
användning upphörde i Sverige i mitten av 90-talet för att tillfredställa 
miljömärkningskraven (Paxéus, 1999). Enligt naturvårdsverket (2003) är LAS en grupp 
som inte behöver prioriteras ur slamperspektiv då halterna i slam är låga. 
 
Mineralolja är kemiskt sett en blandning av flera olika ämnen, exempelvis paraffiner, 
cykliska alkaner och aromater. Exempel på mineraloljor är diesel, eldningsoljor och 
smörjoljor. Oljeprodukter klassas inte som lätt nedbrytbara. (Dellien, 1996) 
 
Triclosan är det kommersiella namnet på 5-kloro-2-(2,4-diklorofenoxi)fenol och används 
som bakteriedödande medel (Nationalencyklopedin, 2004). Substansens giftighet mot 
människor anses låg. Triclosan är giftigt för vattenlevande organismer, potentiellt 
bioackumulerbart och verkar inte brytas ned i reningsverk (Svensson, 2002). Det finns 
också risk att bakterier utvecklar resistens mot medlet. Triclosan förekommer som tillsats 
i kosmetika och hygienprodukter, till exempel tandkräm, deodorant och munvatten, men 
också i skärbrädor, tvättsvampar, i vissa textilprodukter och förpackningsmaterial. Av 
inkommande triclosan till avloppsreningsverk beräknas andelen från hushållen ligga på 
20-40 % (Paxéus, 1999). 
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4 Analys av befintliga data 

4.1 Insamling av data 
Varannan vecka tas ett dyngsprov på COD, BOD7, total-P, ammonium-N, total-N och 
suspenderat material i inkommande avloppsvatten till Uddebo avloppsreningsverk. De 
veckor dessa mätningar inte görs tas istället veckoprov av COD och total-P. För 
undersökning av tungmetaller tas blandade veckoprov i snitt en gång i kvartalet (i 
februari, maj, augusti och november). Mätdata finns från 1994 och framåt med 
hänseenede på kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink. Fram till och 
med 1999 mättes även halterna av järn, kalium, magnesium, aluminium, arsenik och 
barium. Det finns inga tidigare mätningar av organiska föroreningar i inkommande vatten 
till Uddeboverket. 
 
Slamprov tas vid tömning av reningsverkets slamsilo, vilket sker i snitt en gång i 
månaden. Halterna i slam kan alltså betraktas som månadsmedelvärden. Slamproven 
analyseras med avseende på kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, mangan, nickel, 
bly, zink, kalcium, kalium, magnesium, fosfor, vanadin och aluminium. Vidare mäts 
också pH och halterna av fenol, cyanid, nonylfenol, toluen, polyaromatiska kolväten 
(PAH) och polyklorerade bifenyler (PCB). Fram till slutet av 1999 mättes även arsenik 
och järn. Mätdata för slam finns från 1995 och framåt. 
 
För den jämförande undersökningen togs kontakt med ett antal andra kommuner längs 
norrlandskusten (Piteå, Skellefteå, Gävle, Sundsvall och Örnsköldsvik). Samtliga 
kontaktade kommuner skickade data om slam, men endast ett fåtal av dem skickade data 
om inkommande avloppsvatten och ingen jämförelse av detta kunde därför genomföras. I 
majoriteten av de tillfrågande kommunerna togs slamprov på samma sätt som i Luleå, 
genom månadsprov, med undantag av Örnsköldsvik där provtagning gjordes halvårsvis. 
 

4.2 Analys av data 
För undersökning och analys av insamlade data användes dataprogrammen Excel och 
Data Desk. Ämnena plottades i tidsseriediagram, och undersökning av årstidsvariationer 
gjordes. Begränsad tillgång på data gör att osäkerheten blir stor när årstidsvariationen för 
tungmetaller i vatten undersöks. Föroreningshalternas trender i slam och inkommande 
avloppsvatten undersöktes med linjär regression. I samtliga fall användes en 
signifikansnivå på 5 %. 
 
Korrelationen mellan metallhalter i inkommande avloppsvatten och i slam undersöktes 
inte. Skillnaden i provtagningsmetoder – veckoprov en gång i kvartalet respektive 
månadsprov – gjorde att en sådan analys inte vore meningsfull. Det finns i vilket fall som 
helst inte några direkt synliga samband mellan den uppmätta halten av ett ämne i 
inkommande avloppsvatten och i slam. Som nämndes ovan gjordes ingen jämförelse 
mellan inkommande avloppsvatten i olika kommuner då data saknades för en sådan 
undersökning. Ämneshalterna i slam undersöktes med hjälp av årsmedelvärden, då 
slamprov togs olika ofta i olika kommuner. 
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4.3 Resultat av dataanalys 

4.3.1 Kadmium 
Naturvårdsverkets gräns för att få sprida avloppsslam på åker ligger på 2 mg Cd/kg TS, 
en gräns som aldrig överskreds under den tid som täckts av undersökningen. Trenden för 
kadmiumhalten i slam har varit en minskning under den undersökta tidsperioden 
(regressionsanalys med en signifikansnivå på 5 %). 
 
Det finns likaså en viss minskande trend för kadmiumhalten i avloppsvattnet. 
Bakgrundshalten för kadmium i sötvatten ligger på 0,01 µg/l (Dellien, 1996). 
 
Det finns inga tecken på regelbundna variationer av kadmiumhalten över året, vare sig för 
slam eller för inkommande avloppsvatten.  
  
Jämfört med andra kommuner längs norrlandskusten har Luleå en låg kadmiumhalt i 
avloppsvattnet. 
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Figur 4.1: Jämförelse av kadmiumhalt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.2: Kadmiumhalt i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, 1994 till 2003 
 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

m
g/

kg
 T

S

 
Figur 4.3: Kadmiumhalt i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.2 Krom 
För att få sprida avloppsslam på åkermark gäller att gränsvärdet 100 mg Cr/kg TS inte får 
överskridas. Vid några tillfällen under år 2000 överskreds denna gräns med råge, men 
under den största delen av mätserien har Cr-halten legat på en relativt konstant nivå en 
bra bit under gränsvärdet. Ingen statistiskt säker förändring av kromhalten i slam kan 
påvisas med en signifikansnivå på 5 %. Om det mycket avvikande året 2000 elimineras 
från analysen kan en svag nedåtgående trend skönjas, men fortfarande inte så tydlig att 
den kan kallas statistiskt säker. Det finns inte heller någon tydlig årstidsvariation för 
kromhalten i slam. 
 
För inkommande avloppsvatten är trenden en svag minskning med tiden. 
Bakgrundsvärdet för krom i sötvatten ligger på 1 µg/l, medan den för grundvaten är 0,2 
µg/l (Dellien, 1996). Kromhalten i vatten tenderar att vara högst under mätningen som 
görs i augusti/september. 
 
Under 1995 kan två mycket tydliga toppar av krom ses i inkommande avloppsvatten. 
Dessa har dock ingen motsvarighet i slammätningar från samma period. 
 
Även vid jämförelse med andra norrlandskommuner kan man se att kromhalten i 
Uddeboslam var ovanligt hög 2000. Kromhalten har sedan dess förbättrats för Luleås del 
relativt de andra kommuner som undersökts. 
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Figur 4.4: Jämförelse av kromhalt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.5: Kromhalt i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, 1994 till 2003 (vita punkter 
markerar underskridna detektionsgränser) 
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Figur 4.6: Kromhalt i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.3 Koppar 
Det gränsvärde som naturvårdsverket satt för att slam ska få spridas på åkermark är 600 
mg Cu/kg TS. Detta gränsvärde överskreds aldrig under den period data finns från. 
Mellan 1996 och 1997 skedde en märkbar ökning av kopparhalten i slam. Anledningen 
till detta är okänd, men efter denna ökning (perioden januari 1997 till december 2003) 
kan ingen signifikant förändring av kopparhalten påvisas. Kopparhalten i slam uppvisar 
inga tecken på variation på en årstidsbasis. 
 
Varken en ökande eller en minskande trend kunde påvisas för koppar i inkommande 
avloppsvatten. Bakgrundsvärdet för koppar ligger på 0,7 µg/l för sötvatten och 1 µg/l för 
grundvatten (Dellien, 1996). Inga regelbundna årstidsvariationer kunde observeras för 
koppar i avloppsvattnet. 
 
Under 1998 och 1999 uppmättes ett antal mycket höga toppar i inkommande 
avloppsvatten, återigen utan någon riktig motsvarighet i uppmätta värden i slammet. 
 
Av de undersökta kommunerna var det Gävle som utmärkte sig mest med en betydligt 
högre kopparhalt än de andra. Vid en jämförelse har Luleå relativt låga halter av koppar i 
sitt avloppsslam. 
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Figur 4.7: Jämförelse av kopparhalt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.8: Kopparhalt i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, 1994 till 2003 
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Figur 4.9: Kopparhalt i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.4 Kvicksilver 
Naturvårdsverket har satt en gräns på 2,5 mg Hg/kg TS, och om kvicksilverhalten i 
avloppsslam överskrider denna får slammet inte spridas på åkrar. Under sommaren 1997 
överskreds denna gräns, men i övrigt har halten hållit sig under 2,5 mg/kg TS fram till 
2003. Under juni detta år uppmättes en halt på 4,7 mg/kg TS, nära nog dubbelt så högt 
som gränsvärdet. Det är okänt huruvida detta värde beror på ett kraftigt punktutsläpp eller 
om det var ett mätfel. Regressionsanalys kunde inte påvisa någon statistiskt säker 
förändring för kvicksilverhalten i slam under den undersökta tidsperioden. 
 
Mätningarna av kvicksilver i inkommande avloppsvatten understeg detektionsgränsen så 
ofta att det inte bedömdes meningsfullt att göra regressionsanalys för detta. I naturliga 
vatten är kvicksilverhalten normalt lägre än vad som går att mäta (Dellien, 1996). Det 
finns inga tydliga tecken på någon form av jämn årstidsvariation för kvicksilver, vare sig 
i slam eller i inkommande avloppsvatten. 
 
Vid en jämförelse med andra kommuner längs norrlandskusten uppvisar Luleå 
jämförelsevis låga halter av kvicksilver i slam, även om kommunens relativa position 
försämrats något de senaste åren. 
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Figur 4.10: Jämförelse av kvicksilverhalt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.11: Kvicksilverhalt i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, 1994 till 2003 (vita 
punkter markerar underskridna detektionsgränser) 
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Figur 4.12: Kvicksilverhalt i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.5 Nickel 
Den av naturvårdsverket uppsatta gränsen för nickel i slam ligger på 50 mg/kg TS. Detta 
gränsvärde var aldrig i närheten av att överskridas för den tidsperiod det finns data från. 
En undersökning av årstidsvariationer visar att nickelhalten i slammet tenderar att vara 
något högre under sommarmånaderna, men orsakerna till detta har inte undersökts i 
samband med detta arbete. 
 
På 5 % signifikansnivå kan man inte se någon statistiskt säker förändring av nickelhalten, 
vare sig i slam eller i inkommande avloppsvatten. Bakgrundsvärdet för nickel i sötvatten 
är 3 µg/l (Dellien, 1996). Det går inte att finna någon statistiskt säker årstidsvariation för 
nickelhalten i vatten. 
 
Luleå uppvisar relativt låga halter av nickel i slam. Ingen av de undersökta kommunerna 
var dock i närheten av att överskrida gränsvärdet. 
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Figur 4.13: Jämförelse av nickelhalt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.14: Nickelhalt i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, 1994 till 2003 (vita punkter 
markerar underskridna detektionsgränser) 
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Figur 4.15: Nickelhalt i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.6 Bly 
Naturvårdsverkets gräns för att få sprida avloppsslam på åker ligger på 100 mg Pb/kg TS, 
en gräns som aldrig överskreds för undersökt tid. Räknat över hela den undersökta 
tidsperioden kan inget sägas om trender för blyhalten i slam, men räknat på perioden 
sedan 1999 har en konstant minskning skett. Regressionsanalys av uppmätta blyhalter i 
inkommande avloppsvatten kunde inte heller påvisa någon tydlig trend för dessa räknat 
på 5 % signifikansnivå. Undersökning av variationer i blyhalten över året tyder på viss 
ökning av blyhalten i slam under sommarmånaderna. Som jämförelse undersöktes också 
kvartalsvariationer i inkommande avloppsvatten, och där var blyhalten klart högst under 
tredje kvartalet. Bristen på mätdata gör dock kvartalsjämförelser i avloppsvatten 
statistiskt ganska osäkra. 
 
Bagkrundshalten för bly i sötvatten ligger på 0,4 µg/l (Dellien, 1996). Medianhalten i 
grundvatten ligger på 0,08 µg/l, men varierar starkt med pH. Inkommande avloppsvatten 
visar en märkbar ökning av blyhalten under den mätning som vanligen görs i augusti, 
vilket kan passa ihop med den ökning av blyhalten i slam som kan skönjas under 
sommaren. 
 
Luleå har relativt låga halter av bly i sitt avloppsslam jämfört med de flesta andra större 
orter längs norrlandskusten. 
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Figur 4.16: Jämförelse av blyhalt i slam från olika kommuner  (årsmedelvärden) 
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Figur 4.17: Blyhalt i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, 1994 till 2003 
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Figur 4.18: Blyhalt i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.7 Zink 
Naturvårdsverket har angivit att om zinkhalten i ett slam överstiger 800 mg/kg TS får 
slammet inte spridas på åkermark. Denna gräns har överskridits ett antal gånger av Luleå 
kommun, men aldrig med så mycket som under år 2000. Under detta år uppmättes halter 
på över 2000 mg Zn/kg TS och även den lägst uppmätta halten under det året låg så högt 
som 700 mg/kg TS. Det faktum att dessa halter återkom under hela året tyder på att detta 
inte kan ha varit ett mätfel, men orsaken till de höga halterna är okänd. Regressionsanalys 
visar på en svag ökande trend för zinkhalten i slam under den undersökta perioden. De 
extrema zinkhalterna uppmätta år 2000 hade ingen påverkan på denna trend – även om de 
eliminerades från beräkningen var trenden statistiskt säker på 5 % signifikansnivå. Det 
finns ingen tydlig årstidsvariation för zinkhalten i slam. 
 
För zinkhalten i inkommande vatten kunde ingen långtidstrend påvisas. Bakgrundshalten 
för zink ligger på 3 µg/l för sötvatten och medianhalten för grundvatten är 10 µg/l 
(Dellien, 1996). Under tredje kvartalet – den mätning som brukar göras i augusti – verkar 
halten av zink i inkommande avloppsvatten vara något högre än andra tider på året. 
Denna observation kan dock inte ses som statistiskt säker. 
 
Jämfört med andra kommuner längs norrlandskusten ligger Luleå någonstans i mitten. 
Undantaget var år 2000, då zinkhalten i Luleå överskred alla andra och även 
naturvårdsverkets gränsvärde. 
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Figur 4.19: Jämförelse av zinkhalt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.20: Zinkhalt i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, 1994 till 2003 
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Figur 4.21: Zinkhalt i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.8 Nonylfenol 
För nonylfenol har naturvårdverket satt upp ett riktvärde: slam bör inte spridas på 
åkermark om halten nonylfenol överstiger 50 mg/kg TS. Detta riktvärde har överskridits 
en gång i Luleå, i februari 1998. 
 
Räknat över hela tidsperioden kan inget statistiskt säkert sägas om förändringen av 
nonylfenolhalten i slam, men det verkar som om nonylfenolhalten i slam har gått ner 
sedan 1998. Halten av nonylfenol i slam uppvisar inga förändringar med årstiden. 
 
Inga tidigare mätningar har gjorts på nonylfenol i inkommande spillvatten till Uddebo 
avloppsreningsverk. 
 
Luleås halter av nonylfenol i avloppsslammet är relativt låga jämfört med de flesta andra 
större orter längs norrlandskusten. De senaste åren har Luleås relativa position försämrats 
något, och ligger nu ungefär i mitten av de undersökta kommunerna. 
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Figur 4.22: Jämförelse av nonylfenolhalt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.23: Halt av nonylfenol i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.9 Toluen 
Det av naturvårdsverket uppsatta riktvärdet för toluen i slam ligger på 4 mg/kg TS. Detta 
är en gräns som överskridits med jämna mellanrum de senaste åren i Luleå. 
 
Toluen är ett flyktigt ämne vilket ökar osäkerheten för provtagningarna. Toluenutsläpp 
kan lätt försvinna innan man hinner mäta dem, och därför kan man misstänka att 
uppmätta halter ger en något ”snällare” blid av verkligheten än vad som egentligen gäller. 
Det finns alltså stora osäkerheter i diagrammen nedan och även om regressionsanalys gav 
en statistiskt säker ökning av toluenhalten på 5 % signifikansnivå gör dessa osäkerheter 
vid provtagningen att man bör vara mycket försiktig med att tolka resultatet. 
Toluenhalten uppvisar inga tecken på variation på en årstidsbasis. 
 
Det har inte tidigare gjorts några mätningar på toluen i inkommande avloppsvatten. 
 
Även om man bara studerar årsmedelvärden för olika kommuner kan man se kraftiga 
variationer hos uppmätta toluenhalter. Denna jämförelse bör ses som osäker även den. 
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Figur 4.24: Jämförelse av toluenhalt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) Vita punkter markerar 
år då så många mätningar underskridit detektionsgränsen att medelhalten blir mycket osäker. 
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Figur 4.25: Halt av toluen i slam från Uddebo avloppsreningsverk (vita punkter markerar underskridna 
detektionsgränser) 
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4.3.10 PAH 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ett samlingsnamn för ett flertal olika 
organiska föreningar med snarlika egenskaper. Naturvårdsverket har satt upp ett riktvärde 
för den totala halten av sex PAH i slam: 3 mg/kg TS. Denna gräns har överskridits vid 
åtminstone ett tillfälle varje år i Luleå (undantaget år 2001). Det enskilt största 
överskridandet var i november 2002, när en halt på 10 mg/kg TS uppmättes. 
 
Regerssionsanlys kunde inte finna någon statistiskt säker förändring över den undersökta 
tidsperioden. Det finns ingen tydlig årstidsvariation för PAH-halten i slam. 
 
Inga tidigare mätningar har gjorts på PAH:er i inkommande spillvatten till Uddebo 
avloppsreningsverk. 
 
Vid en jämförelse med andra kommuner längs norrlandskusten kan man se att PAH-
halten är särskilt hög i Luleå. Uppmätta halter i Luleå kan också jämföras med resultaten 
från den undersökning av PAH-innehållet i slam från 19 svenska avloppsreningsverk 
naturvårdsverket gjorde 2003, där medelhalten låg i storleksordningen 1 mg/kg TS.   
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Figur 4.26: Jämförelse av PAH-halt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.27: Halt av polyaromatiska kolväten i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.3.11 PCB 
Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett samlingsnamn för flera olika organiska ämnen med 
snarlika egenskaper. Dessa ämnen användes tidigare mycket i samhället, men lagstiftning 
har gjort att utsläpp av PCB har minskat kraftigt. Det gränsvärde naturvårdsverket satt 
upp gäller för totalhalten av sex olika PCB:er, och ligger på 0,4 mg/kg TS. Denna gräns 
var inte i närheten av att överskridas under undersökt tidsperiod i Luleå. 
Regressionsananlys kunde inte visa någon statistiskt säker förändring av PCB-halten i 
slam under den undersökta tidsperioden. Inga tecken på regelbundna variationer över året 
kan synas för PCB i slam.  
 
Inga tidigare mätningar har gjorts på PCB i inkommande spillvatten till Uddebo 
avloppsreningsverk. 
 
PCB-halten i slam från Uddebo är relativt lågt jämfört med slam från de flesta andra 
stadskommunder längs norrlandskusten. 
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Figur 4.28: Jämförelse av PCB-halt i slam från olika kommuner (årsmedelvärden) 
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Figur 4.29: Halt av PCBer i slam från Uddebo avloppsreningsverk 
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4.4 Samvariation mellan metaller 
Undersökning gjordes huruvida det förekom någon form av samvariation mellan halterna 
av olika metaller i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk. Den metod som 
användes var beräkning av korrelationen mellan ämnena två och två. En korrelation på 1 
innebär perfekt samstämmighet mellan de båda undersökta metallerna (när halten av A är 
hög är även halten av B hög), medan en korrelation på 0 innebär att metallerna varierar 
helt oberoende av varandra. En negativ korrelation innebär att metallhalternas variation 
går mot varandra – när A är hög är B låg och vice versa. 
 
Den beräknade korrelationen mellan olika metallpar varierade från -0,335 till 0,635. Av 
dessa var det tre par som hade en korrelation högre än 0,6 – kadmium och koppar, 
kadmium och nickel samt koppar och zink. Två metallpar hade en korrelation mellan 0,5 
och 0,6 – krom och bly samt koppar och nickel. Övriga par ansågs ha en för låg 
korrelation för att de skulle vara intressanta att nämna i sammanhanget – tungmetallerna 
visade i allmänhet betydligt högre korrelation än de organiska ämnena. 
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5 Egna undersökningar 
Äldre mätdata kompletterades med egna 
provtagningar av inkommande avloppsvatten. 
Denna undersökning var en screening, det vill säga 
en bred provtagning av många olika ämnen med 
huvudmålet att bilda sig en uppfattning om mindre 
kända ämnen som det inte gjorts några mätningar på 
tidigare. 
 
Ett annat laboratorium anlitades än vid de 
”ordinarie” undersökningarna och en del av 
skillnaderna i uppmätta halter gentemot gamla data 
(kapitel 4) kan förklaras om analysmetoderna har 
skiljt sig åt i laboratorierna. 
 

5.1 Metod 
På väg in i Uddebo avloppsreningsverk rinner 
spillvattnet genom en ränna i vilken all provtagning gjordes. Tre prover togs med hjälp av 
en datoriserad provtagare av modell Sigma 900 MAX. Provtagningen skedde under tre på 
varandra följande veckor med start onsdag den 31/3 (se tabell). 
 
Tabell 5.1: Perioder för provtagning i Uddebo avloppsreningsverk 
Provperiod Början på provperiod Slut på provperiod Antal tagna prov 
1 2004-03-31, 15:22 2004-04-07, 15:10 42 
2 2004-04-07, 15:22 2004-04-14, 14:40 42 
3 2004-04-14, 15:22 2004-04-21, 15:00 42 

 
Proven togs genom en slang som 
gick ner i rännan. För att 
förhindra att provtagarens 
munstycke låg och flöt på 
vattenytan fästes munstycket vid 
en metallstång som pressade ner 
det i vattnet. Detta var viktigt då 
fasta material, såsom 
pappersrester, flöt på ytan och 
riskerade täppa igen 
provtagarmunstycket. 
 
Tidsbaserad provtagning 
användes. Den ursprungliga 
tanken var att ett prov på 50 ml 
skulle tas varje halvtimme, men 
ett fel på provtagaren gjorde att 

Figur 5.1: Provtagaren som användes

Figur 5.2: Den ränna vari provtagningen gjordes 
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planerna fick ändras. Felet gjorde att provtagaren endast kunde ta prov på 
uppskattningsvis 400 ml, och därför höjdes provtagningsintervallet till var fjärde timme. 
Proverna samlades upp i en behållare av rostfritt stål inuti provtagaren och 
provmängderna var anpassade så att behållaren på 18 liter skulle vara så gott som full 
efter varje provperiods slut. Efter varje provperiod rördes innehållet i behållaren om med 
en sked av rostfritt stål. Innehållet östes upp i syradiskade glasflaskor med hjälp av 
rostfritt kärl och plasttratt. Flaskorna var enlitersflaskor, sju för första provperioden och 
fem för andra och tredje, efter fyllning förslöts de omedelbart och lämnades in till 
laboratoriet samma dag. Resterande provvolym hälldes tillbaka ner i rännan. 
 
Proverna lämnades in till SGAB Analytica och analyserades enligt provpaketet Enivpack 
vatten. I detta paket ingår analyser både av ett antal grundämnen och av ett stort antal 
organiska föreningar. De övergripande grupper de organiska föreningarna kan delas in i 
är PCB:er, klorerade pesticider, klorerade alifater, klorbensener, klorfenoler, fraktioner av 
mineralolja, monocykliska aromatiska kolväten (BTEX) och PAH:er. Under första 
mätperioden (31/3 till 7/4) gjordes ytterligare mätningar av nonylfenol, 
nonylfenoletoxilater och ftalater. 
 
Tabell 5.2: Mätmetoder för olika parametrar enligt provpaketet Envi-pack (Analytica, 2004). Alla ämnen 
undersöktes under alla tre provperioder utom där annat anges. 
Parameter Mätmetod Rapporteringsgräns
PCB Gaskromatografi-electron capture detector 0,001 – 0,002 µg/l 
Klorerade pesticider Gaskromatografi-electron capture detector 0,01 – 0,03 µg/l 
Klorfenoler Gaskromatografi-masspektrometri 0,1 µg/l 
Klorbensener Gaskromatografi-electron capture detector 0,001 – 0,3 µg/l 
Klorerade alifater Head-space gaskromatografi-

masspektrometri 
0,1 – 6 µg/l 

Mineralolja Gaskromatografi-flamjonsdetektion 
(enligt ICO/TC 147/SC 2N) 

10 – 50 µg/l 

BTEX Head-space gaskromatografi-
masspektrometri 

0,1 – 1 µg/l 

PAH Vätskekromatografi med 
fluorescensdetektion 

0,01 – 0,2 µg/l 

Grundämnen ICP-MS, ICP-AES och AAS-AMA 0,1 – 10 µg/l 
Nonylfenol 
Nonylfenoletoxilater 
(endast provperiod 1) 

Extraheras med diklormetan vid två olika 
pH, kombineras, torkas, indunstas, sedan 
gaskromatografi-masspektrometri 

10 µg/l 

Ftalater 
(endast provperiod 1) 

Extraktion med DCM, sedan 
gaskromatografi-masspektrometri 
(enligt modifierad EPA 8061, 3510) 

1 µg/l 
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5.2 Mätresultat och diskussion kring dessa 
Bland de ämnen som avloppsvattnet analyserades för var det ett flertal vars halter aldrig 
överskred detektionsgräns. På grund av de låga halterna bedömdes dessa som relativt 
ointressanta för undersökningen och har därför inte tagits upp i detta kapitel. De 
ämnesgrupper som på detta sätt utelämnats är klorerade pesticider, klorerade alifater, 
klorbensener och klorfenoler. 
 
Flödesdata för de tre provperioderna presenteras i figur 5.3 och, mer detaljerat, i bilaga 1. 
Då tekniska problem gjort att provtagningen blev fördröjd med några veckor hann 
vårfloden sätta igång – medelflödet är märkbart högre under sista provperioden. För 
många ämnen är de uppmätta halterna något lägre under andra halvan av mätningen, 
vilket delvis kan förklaras med spädning. 
 
Uppmätta ämneskoncentrationer räknades om till milligram per person och dygn för att 
göra det möjligt att jämföra med resultat från andra undersökningar. 
 
Utöver mätresultaten presenteras nedan också en skattning av hur stor andel av uppmätta 
ämnen som kommer från hushåll. Som grund för detta har två undersökningar av 
hushållsspillvatten använts (Palmquist, 2001 och Andersson & Jenssen, 2002). Resultaten 
från dessa mätningar har använts som schablonvärden för hur mycket hushållen i Luleå 
antagits bidra med av metaller och organiska föroreningar. Det är okänt hur mycket 
halterna i dessa mätningar skiljer sig från det hushållsspillvatten som produceras i Luleå, 
men resultaten borde i vilket fall ge en fingervisning om hur stor andel som hushållen 
bidrar med. Det bör noteras att i en av undersökningarna (Andersson & Jenssen, 2002) 
har mätningar gjorts endast på BDT-vatten och ämneshalterna kan därför förväntas skilja 
sig något mellan undersökningarna. 
 
Ett problem som blev uppenbart när det blev dags att utvärdera mätresultaten var att det 
fanns få data att jämföra 
med, särskilt för de 
organiska föreningarna. 
Det är svårt att säga något 
tydligt om huruvida 
halterna i Luleå är höga 
eller låga ur ett nationellt 
perspektiv. Bristen på 
data för jämförelse 
tillsammans med det 
ganska låga antalet 
mätningar som gjordes i 
denna undersökning gör 
att de siffror som 
presenteras i detta kapitel 
inte ska ses som någon 
absolut sanning. 
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  Figur 5.3: Medelflöden i Uddebo avloppsreningsverk 
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5.2.1 Metaller 
I det analyspaket som användes, Envi-pack, mättes metallerna arsenik, barium, kadmium, 
kobolt, krom, koppar, kvicksilver, molybden, nickel, bly, tenn, vanadin och zink. Ett antal 
av dessa – kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink – mäts kvartalsvis i 
de ordinarie mätningarna för inkommande avloppsvatten i Uddebo avloppsreningsverk. 
Arsenik och barium mättes även de tidigare, men dessa mätningar upphörde 1999. Nedan 
görs en jämförelse mellan resultaten från denna undersökning och resultaten från 
ordinarie mätningar. 
 
Tabell 5.3: Uppmätta halter av metaller i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk 
Enhet: µg/l Provperiod 1 

040331-040407 
Provperiod 2 
040407-040414 

Provperiod 3 
040414-040421 

As 2,2 2,7 1,4 
Ba 36 32 17 
Cd 0,69 <0,2 1,3 
Co 1,8 1,4 1,5 
Cr 13 8,0 5,2 
Cu 32 32 21 
Hg 0,35 <0,3 <0,3 
Mo 5,9 3,5 4,3 
Ni 12 11 9,9 
Pb 4,9 3,0 <0,2 
Sn 5,9 4,7 7,0 
V 7,7 6,3 <5 
Zn 110 70 50 
 
Arsenik mättes i denna undersökning och halterna låg mellan 1,4 och 2,7 µg/l. Dessa 
befinner sig på ungefär samma nivå som de halter som mättes upp i slutet av 90-talet, så 
det sannolika är att utsläppen av arsenik inte har förändrats sedan dess. 
Barium har i övrigt inte tagits upp i detta arbete då metallens miljöskadliga effekter är 
mycket begränsade. Det verkar dock som om bariumhalten i avloppsvatten minskat, då de 
halter som mätts upp i denna undersökning låg mellan 17 och 36 µg/l medan mätningarna 
i slutet av 90-talet kretsade kring 50 µg/l. 
Kadmium hade höga värden i denna undersökning. Halten 1,3 µg/l är den högsta som 
någonsin mätts upp i Uddeboverket. Under provperiod 2 underskred däremot 
kadmiumhalten detektionsgräns. Det kan ha rört sig om ett tillfälligt punktutsläpp, men 
det kan inte heller uteslutas att denna skillnad ligger inom kadmiums vanliga variationer. 
Den högsta tillåtna kadmiumkoncentration man får släppa ut enligt Luleås ABVA (0,5 
µg/l) överskreds under två av tre provperioder. 
Krom visade även det höga värden för denna undersökning jämfört med de ordinarie 
mätningarna. Denna undersökning visade halter mellan 5 och 13 µg/l, medan halten i de 
ordinarie undersökningarna har vanligtvis legat under 3 µg/l de senaste åren. 
Koppar har lägre uppmätt halt i denna undersökning än i de ordinarie. Under 2002-2003 
låg medelhalten på 70 µg/l, vilket är drygt dubbelt så högt som de här uppmätta halterna. 
Kvicksilver hade en hög detektionsgräns för denna undersökning – tre gånger så hög som 
den för de ”ordinarie” undersökningarna. Detektionsgränsen var också högre än någon 
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kvicksilverhalt som uppmätts sedan 1997. Att kvicksilver kunde detekteras under en av 
provperioderna innebär alltså att denna halt var mycket hög. 
Nickel går det egentligen inte att säga så mycket om. De ordinarie undersökningarna 
visade under 2001 en medelhalt på 6,9 µg/l, men under 2002 och 2003 användes en 
annan analysmetod där detektionsgränsen låg på 10 µg/l. Utvecklingen de senaste åren är 
därför okänd. Som jämförelse låg de i denna undersökning uppmätta halterna mellan 9,9 
µg/l och 12 µg/l. 
Bly ligger på ungefär samma nivåer både i ordinarie mätningar och i dem som gjorts i 
samband med detta arbete. 
Zink hade mycket låga halter under denna undersökning, särskilt om man jämför med 
mätdata från några år tillbaka. Medelhalten av zink under 2003 var, enligt de data som 
samlats in i ordinarie mätningar, 320,5 µg/l, medan medelhalten i denna undersökning låg 
på 76,6 µg/l. 
 

5.2.2 Nonylfenol och 
nonylfenoletoxylater 
Mätning av dessa ämnen gjordes 
endast under en provperiod. Inget är 
känt om hur koncentrationen av 
nonylfenol och nonylfenoletoxylater 
varierar i inkommande avloppsvatten 
och man ska därför vara försiktig med 
att tolka ut för mycket ur resultatet. 
 

5.2.3 Toluen och andra aromater 
De aromatiska kolväten som undersöktes var toluen, bensen, etylbensen, summahalten av 
xylener och summahalten av TEX (toluen-etylbensen-xylener). Inga av dessa kunde 
detekteras. En möjlig förklaring är att halterna var låga i det inkommande avloppsvattnet, 
men det är också möjligt att provmetoden påverkade resultatet. Aromater är flyktiga 
ämnen och proven måste bevaras tätt och kallt direkt efter provtagningen för att man ska 
kunna vara helt säker på att ingenting försvunnit. Proverna behandlades så försiktigt som 
var praktiskt möjligt, men det är inte säkert att detta var tillräckligt. 
 

5.2.4 Polycykliska aromatiska kolväten 
För många undersökta polycykliska aromatiska kolväten låg halten under 
detektionsgränsen, men inte för alla. De som detekterades var naftalen, fenantren, 
fluoranten, pyren och krysen (tabell 5.5 – de ämnen som detekterades är markerade med 
kursiv stil). 
 

Tabell 5.4: Uppmätta halter av nonylfenol och 
nonylfenoletoxilater i inkommande vatten till Uddebo 
avloppsreningsverk 
Enhet: µg/l Provperiod 1 

040331-040407 
4-nonylfenol 10 
4-NF-monoetoxylat 13 
4-NF-dietoxylat <10 
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Tabell 5.5: Uppmätta halter av PAH i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk (PAH:er 
markerade med asterisk är cancerogena) 
Enhet: µg/l Provperiod 1 

040331-040407 
Provperiod 2 
040407-040414 

Provperiod 3 
040414-040421 

naftalen 0,22 <0,2 <0,2 
aenaftylen <0,1 <0,1 <0,1 
aenaften <0,025 <0,025 <0,025 
fuoren <0,02 <0,02 <0,02 
fenantren 0,12 0,055 0,067 
antracen <0,13 <0,13 <0,13 
fluoranten 0,068 0,025 0,029 
pyren 0,052 0,02 0,022 
*bens(a)antracen <0,01 <0,01 <0,01 
*krysen 0,052 <0,016 <0,016 
*bens(b)fluronaten <0,02 <0,02 <0,02 
*bens(k)fluoranten <0,01 <0,01 <0,01 
*bens(a)pyren <0,01 <0,01 <0,01 
*dibens(ah)antracen <0,012 <0,012 <0,012 
benso(ghi)perylen <0,01 <0,01 <0,01 
*indeno(123cd)pyren <0,01 <0,01 <0,01 
summa 16 EPA-PAH 0,51 0,10 0,12 
*PAH cancerogena 0,052 <0,05 <0,05 
PAH övriga 0,46 0,10 0,12 
 
Alla de PAH:er som detekterades följde ett likartat mönster – de klart högsta halterna 
uppmättes under provperiod 1, halterna var som lägst under provperiod 2 och steg sedan 
en aning igen under provperiod 3. Att alla PAH:er varierar på samma sätt tyder på att de 
har samma källor. 
 
I raden ”summa 16 EPA-PAH” visas summahalten av de 16 PAH:er som mättes i denna 
undersökning. De ämnen som kom under detektionsgräns har inte räknats in. Då naftalen 
har en hög detektionsgräns och endast kunde detekteras under provperiod 1 kan detta 
ämne få extra stort genomslag. 
 

5.2.5 Polyklorerade bifenyler 
Inga halter av polyklorerade bifenyler överskred detektionsgränsen i inkommande 
avloppsvatten till Uddebo avloppsreningsverk. 
 

5.2.6 Mineralolja 
Vid studie av massflöden kan man konstatera att mängden olja i inkommande 
avloppsvatten var högst under den första provperioden för att sedan minska. Minskningen 
var så stor att den inte kan förklaras genom spädning. En möjlig förklaring är att det rör 
sig om någon form av utsläpp som minskade eller upphörde under mätperioden. 
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Tabell 5.6: Uppmätta halter av mineralolja i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk 
Enhet: µg/l Provperiod 1 

040331-040407 
Provperiod 2 
040407-040414 

Provperiod 3 
040414-040421 

fraktion >C10-C12 1200 580 86 
fraktion >C12-C16 1700 1300 190 
fraktion >C16-C35 1300 1000 210 
 
Inga data för jämförelse med dessa oljehalter har kunnat hittas. 
 

5.2.7 Ftalater 
För merparten av de ftalater som 
undersöktes låg halterna under 
detektionsgräns. De som kunde påvisas 
var dietylftalat och di-(2-etylhexyl)ftalat. 
 
Man bör ha i åtanke att ftalater 
studerades under endast en provperiod. 
Ingenting är känt om hur de varierar 
över tiden. De halter som uppmättes av 
Paxéus (1999) i sin undersökning av sex 
olika reningsverk på olika platser i 
Sverige var alla lägre än den som 
uppmättes här, men om den höga halten i 
Luleå beror på att medelhalten av DEHP 
är högre eller att en topp i ämnet råkade 
förekomma just när provet togs är okänt. 
 

5.3 Hushållens bidrag av metaller och organiska ämnen 
Avloppsreningsverk är i första hand konstruerade för att ta emot avloppsvatten från 
hushåll. I motsats till dagvatten, som i första hand tillkommer efter regn, och 
industrispillvatten, som i första hand produceras under arbetstid, finns hushållsspillvatten 
alltid närvarande i systemet. Dessutom kan hushållen räknas som en diffus källa, så om 
man söker efter punktkällor är ämnen med låg hushållsandel intressanta. För metaller, där 
data finns från ett flertal olika källor, kan beräkning av hushållens bidrag ge en 
uppfattning om hur mycket detta kan variera. För organiska föroreningar, slutligen, finns 
mycket få jämförande data, och att räkna på andelen som kommer från hushåll kan ge en 
indirekt indikation på att halten av ett ämne är hög eller låg. Det finns alltså flera skäl till 
att beräkna hur stor andel miljöfarliga ämnen som kommer från hushåll. 
 
Studien av hushållens bidrag av föroreningar gjordes genom att räkna om alla uppmätta 
halter till milligram per person och dag och sedan jämföra dessa med resultaten från 
mätningar på rent hushållsspillvatten. Använda data kommer från två undersökningar, 
gjorda av Palmquist (2001) och Andersson & Jenssen (2002). I den förra undersöktes 
både klosettvatten och BDT-vatten, medan endast BDT-vatten undersöktes i den senare 

Tabell 5.7: Uppmätta halter av ftalater i inkommande 
vatten till Uddebo avloppsreningsverk 
Enhet: µg/l Provperiod 1 

040331-040407 
dimetylftalat <0,6 
dietylftalat 4,6 
di-n-propylftalat <0,6 
di-n-butylftalat <0,6 
di-isobutylftalat <0,6 
di-pentylftalat <0,6 
di-n-oktylftalat <0,6 
di-(2-etylhexyl)ftalat 98 
butylbensylftalat <0,6 
di-cyklohexylftalat <0,6 
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och uppmätta halter kan därför förväntas vara något lägre i denna. En osäkerhetsfaktor är 
att ingen av dessa mätningar gjordes på Luleåspillvatten och det är okänt hur dessa olika 
hushållsspillvatten skiljer sig från varandra. 
 
Resultaten redovisas här tillsammans med andra beräkningar av hushållsbidragen av 
miljöfarliga ämnen. Sörme (2002) gjorde en teoretisk skattning av hushållens bidrag av 
tungmetaller för Henriksdals reningsverk i Stockholm. Magnusson (2003) mätte 
tungmetaller i avloppsvatten från bostadsområdet Hammarby-Sjöstad vilket sedan 
relaterades till inkommande vatten till Henriksdals reningsverk. Paxéus (1999) mätte 
organiska föroreningar i inkommande vatten till sex olika reningsverk av varierande 
storlek (Ölmanäs reningsverk i Kungsbacka, Donsö reningsverk i Göteborg, Lerums 
reningsverk, Skansverket i Uddevalla, Ryaverket i Göteborg och Henriksdals reningsverk 
i Stockholm) och fick därmed ett intervall för varje ämne. 
 
Hushållens bidrag sattes upp som en kvot av två halter som båda innehåller viss 
osäkerhet. Om kvoten av ett visst ämne är märkbart lägre än vad andra undersökningar 
visar kan detta vara ett tecken på antingen att de halter som mättes upp i Luleå var höga, 
eller att de jämförande halterna var ovanligt låga. 
 
Tabell 5.8: Hushållens bidrag av tungmetaller i Luleås spillvatten, beräknade på mätningar av inkommande 
vatten till Uddebo avloppsreningsverk samt på hushållsspillvattenmätningar ej utförda i Luleå. 
 Hushållens bidrag 

beräknade på data som 
uppmätts i samband 
med detta arbete, satta 
i relation till data från: 

Hushållens bidrag 
beräknade på data från 
ordinarie mätningar i 
Uddebo (medelhalt 2001-
2003), satta i relation till: 

Jämförande data från 
andra undersökningar 
(Henriksdals 
reningsverk, 
Stockholm) 

 Palmquist 
(2001) 

Andersson 
& Jenssen 
(2002) 

Palmquist 
(2001) 

Andersson & 
Jenssen 
(2002) 

Magnusson 
(2003) 

Sörme 
(2002) 

As 7-14 % - - - - - 
Ba 20 % - - - - - 
Cd 7 % 6 % 16 % 13 % 21 % 20 % 
Co 17 % 7 % - - - - 
Cr 9 % 12 % 13 – 16 % 17 – 22 % 39 % 2,4 % 
Cu 70 % 59 % 31 % 26 % 26 % 59 % 
Hg 15 – 53 % 2 – 8 % > 38 % 6 – 14 % 28 % 44 – 47 % 
Ni 23 % 15 % > 28 % 19 – 68 % 66 % 16 % 
Pb 23 % 24 % 19 % 10 % 25 % 1 % 

(osäker) 
Sn 32 % 8 % - - - - 
Zn 64 % 23 % 19 % 7 % 30 % 30 % 
 
För metaller finns så mycket referensdata att hushållsandelarna i huvudsak beräknats för 
att testa metoden. Här kan återigen konstateras att de kadmiumhalter som uppmätts i 
Luleå var höga, och även krom uppvisar tendenser åt det hållet. För koppar och zink var 
förhållandet det motsatta (se kapitel 5.2.1). De stora variationerna hos kvicksilver gör att 
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det egentligen inte går att säga någonting om hushållens bidrag av denna metall, utöver 
att det inte är försumbart. 
 
Tenn, zink, kvicksilver och till viss del också nickel finns i betydligt högre koncentration 
i klosettvatten än i BDT-vatten (Palmquist, 2001). Detta kan förklara skillnaderna mellan 
hushållsbidragen beräknade på Palmquists och Andersson & Jenssens data för dessa 
metaller. Hushållsbidraget av kobolt varierar också stort beroende på vilket 
hushållsspillvatten man baserar beräkningen på, men här behövs en annan förklaring. 
 
Tabell 5.9: Beräknad hushållsandel nonylfenol och nonylfenoletoxilater i inkommande vatten till Uddebo 
avloppsreningsverk, samt jämförande data 
Ämne Hushållens bidrag, baserade på här 

uppmätta data som satts i relation till: 
Jämförande data 
från Paxéus 
(1999) 

 Palmquist Andersson & Jenssen  
4-nonylfenol 10 % 2 % 5 – 10 % 
4-NF-monoetoxylat 8 % 9 % 
4-NF-dietoxylat 19 % - 

20 – 45 % (ingen 
uppdelning) 

 
Tabell 5.10: Beräknad hushållsandel PAHer i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, samt 
jämförande data 
Ämne Hushållens bidrag, baserade på här 

uppmätta data som satts i relation till: 
Jämförande data 
från Paxéus 
(1999) 

 Palmquist Andersson & Jenssen  
Naftalen 0 – 18 % 5 – 14 % 20 – 40 % 
Fenantren 4 – 12 % 37 % > 10 % 
Summa 16 EPA-PAH 32 % > 54 % 20 – 60 % 
 
För de PAH som inte inkluderats i tabell 5.10 fanns inte tillräckligt med jämförande data 
för en beräkning. Stora osäkerheter uppenbarade sig vid beräkning av hushållens bidrag 
av denna typ av ämnen, vilket tyder på att variationerna av PAH är stora. 
 
Tabell 5.11: Beräknad hushållsandel ftalater i inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk, samt 
jämförande data 
Ämne Hushållens bidrag, baserade på här 

uppmätta data som satts i relation till: 
Jämförande data 
från Paxéus 
(1999) 

 Palmquist Andersson & Jenssen  
Dietylftalat 94 % 56 % > 30 % 
Di-(2-etylhexyl)ftalat 11 % 5 % 20 – 70 % 
 
Hushållsbidraget av dietylftalat varierar stort beroende på om Palmquists eller Andersson 
& Jenssens data används som referens för hushållsspillvatten. Detta beror sannolikt på 
andra orsaker än att Andersson & Jenssen enbart har mätt på BDT-vatten – räknat enbart 
på BDT-vattnet i Palmquists undersökning gav en hushållsandel på 88 %. Man kan också 
i tabell 5.11 konstatera att hushållsbidraget av DEHP i Luleå är lägre än referensdata, 
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vilket skulle kunna vara en indirekt indikation på att halten av DEHP är hög i det vatten 
som inkommer till Uddebo. 
 
Ingen beräkning av hushållens bidrag gjordes för aromater, PCB och mineralolja. För de 
båda första grupperna låg alla uppmätta halter under detektionsgräns vilket gjorde alla 
försök till beräkningar meningslösa, och för mineralolja fanns det inte tillräckligt med 
data för att en beräkning skulle vara möjlig. 
 

5.4 Möjliga felkällor vid provtagningen 
Under provtiden gjordes totalt tre mätningar, men det skulle behövas fler än så för att 
kunna få någon större statistisk säkerhet i resultaten. Man kan inte utesluta att uppmätta 
halter råkat vara högre eller lägre än normalt under den aktuella provperioden. Särskilt 
kritisk är osäkerheten för nonylfenol och för ftalater, vilka endast mättes under en veckas 
tid. Vill man ha ökad statistisk säkerhet måste fler prover tas. 
 
En flödesstyrd provtagning, där prov tas efter att en viss volym passerat snarare än efter 
en viss bestämd tid, hade givit ett mer representativt resultat då det tagit hänsyn till 
flödesvariationer i inkommande avloppsvatten. Avsaknad av utrustning gjorde dock att 
flödesbaserad provtagning inte kunde göras. För att göra tidsbaserad provtagning så 
representativ som möjligt bör små provmängder och täta provintervall användas. De 
tekniska problemen med provtagaren gjorde att prov endast kunde tas var fjärde timme, 
och därmed ökade också risken att provtagaren skulle missa ett tillfälligt punktutsläpp. 
 
Veckoproverna fördes över till flaskor för transport till laboratoriet. Vid detta tillfälle kan 
vissa flyktiga ämnen haft chansen att helt eller delvis avdunsta. När vattnet östes över till 
flaskorna användes en plasttratt vilket eventuellt kan ha varit en källa för mjukgörande 
ftalater – plasten var dock i kontakt med vattnet under mycket kort tid. 
 
Slutligen så skedde också ombyggnation på Uddebo avloppsreningsverk under 
provtagningen. Detta fick bland annat följden att externslam som togs in från brunnar och 
små avloppsreningsverk i kommunen tillfälligt pumpades in i verket via rännan med 
inkommande avloppsvatten. Röret för inpumpning låg nedströms från provtagaren, men 
bara med någon meter. Om inpumpning råkat ske vid samma tillfälle som provtagning 
finns det en risk att slammet påverkat resultatet, sannolikt med en höjning av 
föroreningshalterna som följd. 
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6 Resultat och diskussion 
Det är inte möjligt att direkt koppla de haltvariationer som uppmättes i inkommande 
vatten och slam till någon specifik industri eller utsläppskälla. Variationerna är för 
oregelbundna och de möjliga förklaringarna är för många. Rent allmänt verkar Luleå ha 
relativt låga föroreningsnivåer i sitt avloppsvatten jämfört med de andra 
norrlandskustkommuner som studerades i detta arbete: Piteå, Skellefteå, Gävle, Sundsvall 
och Örnsköldsvik. 
 
För merparten av undersökta ämnen har det inte skett några allvarliga överskridanden av 
gränsvärden i vare sig avloppsvatten eller slam i Uddebo avloppsreningsverk. Några 
ämnen har dock i olika grad utmärkt sig och diskuteras därför närmare i detta kapitel: 
kadmium, zink och PAH. 
 
Kadmium 
Enligt Luleås ABVA får man inte släppa ut industrispillvatten till avloppsledningsnätet i 
Luleå om detta har en kadmiumkoncentration som överskrider 0,5 µg/l. De uppmätta 
kadmiumkoncentrationerna i inkommande vatten till Uddebo har överskridit denna gräns 
upprepade gånger, trots att spädning borde ha fått den totala halten att minska. Det bör 
noteras att gränsvärdet för kadmium är så lågt att förklaringen inte behöver vara några 
större utsläppskällor som ligger bakom, utan den allmänna bakgrundshalten kan vara 
förklaringen till de värden som uppmätts. Kadmiumhalten i inkommande avloppsvatten 
verkar variera kraftigt. 
 
En möjlig kadmiumkälla värd att följa upp är bilvårdsanläggningar, vilkas spillvatten 
bidrar med många olika tungmetaller men framför allt med kadmium. Tvätterier som 
tvättar verkstadskläder kan också få förhöjda halter av tungmetaller i spillvattnet, inte 
bara kadmium. Kadmium uppvisar vissa tecken på samvariation med koppar och nickel, 
och möjliga förklaringar till detta skulle kunna vara dagvatten från trafik, 
bilvårdsanläggningar, hushållspillvatten eller spillvatten från vissa industrier. Om det inte 
går att identifiera några misstänkta punktkällor där man kan göra mätningar direkt är 
dock enda lösningen att göra en spårning direkt i ledningsnätet. 
 
Zink 
Under år 2000 uppvisade zink mycket höga halter i slammet från Uddebo 
avloppsreningsverk. Zinkhalten har även vid andra tillfällen överskridit naturvårdsverkets 
gränsvärde för användning på åkermark, och halten zink i inkommande avloppsvatten till 
reningsverket har tidvis varit högre än den gräns som satts i Luleås ABVA. Zink är den 
tungmetall som Luleå har störst problem med. 
 
Spillvatten från bilvårdsanläggningar eller från ytbehandlings- och verkstadsindustri är 
möjliga källor, och en stor andel zink kan också misstänkas komma från hushåll – uppåt 
30 %. Samtliga av dessa källor skulle också kunna hjälpa till med att förklara den goda 
korrelation som zink- och kopparhalterna uppvisar i slam. Då dagvatten är en viktig källa 
för zink kan det också vara värt att undersöka möjligheten att dagvattenbidraget av 
föroreningar kan vara större än man tidigare trott (detta skulle också bidra till att förklara 
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PAH). För att bilda sig en bättre uppfattning om källor till zink behövs antingen en 
undersökning av verksamheter som kan vara potentiella zinkkällor, eller en spårning i 
spillvattennätet. 
 
PAH 
Halten av PAH i slam har överskridit naturvårdsverkets riktvärde för användning av slam 
på åkermark vid åtminstone ett tillfälle varje år utom 2001. PAH har en allmän diffus 
förekomst och det är svårt att utpeka enskilda större källor. Rökgaskondensat från 
förbränningsanläggningar kan vara en möjlig källa, men då det inte förekommer några 
förbränningsanläggningar i Luleå lär detta alternativ kunna uteslutas. Då en stor del av 
utsläppen görs till atmosfären kan långväga transport av PAH leda till att dessa ämnen 
påträffas långt från sina utsläppskällor.  
  
Dagvatten är en möjlig källa, och andelen PAH som kommer från hushåll är inte heller 
helt försumbar. Såvida det inte skulle röra sig om någon helt okänd utsläppskälla är dessa 
två alternativ de mest sannolika förklaringarna. 
 
Övriga ämnen 
Som tidigare nämnts har Luleå ganska låga halter av tungmetaller i sitt slam jämfört med 
andra kommuner längs norrlandskusten. Zink och koppar är de metaller där Luleå ligger 
sämst till vid en jämförelse, och för dessa har staden en mittenposition. Denna jämförelse 
ska dock inte ses som fullt uttömmande – ingen hänsyn har exempelvis tagits till 
kommunernas storlek eller förekomst av industrier. 
 
Toluen är omdiskuterat, bland annat huruvida det alls är någon mening med att ta 
slamprover på ett så flyktigt ämne. Så länge som riktvärdet finns kvar kommer det dock 
vara nödvändigt att fortsätta ta prov på toluen om man vill att slammet ska kunna 
accepteras av lantbrukare som gödslingsmedel. 
 
Halten av di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) som uppmättes i samband med detta arbete var 
hög jämfört med spillvattendata Paxéus (1999) presenterade. Endast en mätning gjordes i 
Uddebo och därför är denna halt statistiskt mycket osäker. Fler provtagningar behövs om 
man vill få en bättre uppfattning om ftalathalten. Naturvårdsverket (2003) ser dock inte 
DEHP som ett ämne som behöver prioriteras då halten är för låg för att ämnet ska vara 
särskilt skadligt och då ämnet håller på att fasas ut. 
 

6.1 Gränsvärden och Luleås ABVA 
De utsläppsgränser som står i Luleås ABVA är baserade på VaV:s meddelande M20 från 
1983, även om dagens miljökrav gör att nuvarande gränsvärden är betydligt strängare. 
Efter M20 har det inte givits ut någon central samling riktlinjer för industriutsläpp till 
kommunala avloppsvattennät. Hellström et al (2001) har dock gjort beräkningar på nya 
utsläppsgränser med utgångspunkt från ett antal olika riskfaktorer såsom arbetsmiljö, 
reningseffekt, slamkvalitet och recipientpåverkan. 
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Vid en jämförelse mellan Hellströms beräknade gränsvärden och de gränsvärdes som satt 
upp i Luleås ABVA är över lag gränserna likvärdiga. För flertalet av ämnen är dock 
Luleås ABVA strängare än vad Hellström et al föreslår: zink, koppar, krom, nickel och 
kadmium. Krom är den metall för vilken gränsvärden skiljer sig allra mest – Hellström et 
al föreslår 0,95 mg/l för Cr(III) och 0,8 mg/l för Cr(VI), medan gränsvärdet i Luleå ligger 
på 0,03 mg/l (ospecificerat vilken sorts krom). 
 
För kadmium är gränsvärdet i Luleå samma som det Hellström et al föreslår – 0,0005 
mg/l (se vidare kapitel 6.1.1). Det finns också två metaller där Luleå är mer generös vad 
gäller utsläppsgränsvärden. Det ena är bly, där gränsen som anges i Luleås ABVA är 0,05 
mg/l och det föreslagna gränsvärdet är 0,04 mg/l. Den mest intressanta metallen är silver, 
där gränsen i Luleå är 0,05 mg/l vilket är fem gånger så högt som de 0,01 mg/l Hellström 
et al föreslår. 
  
Hellström et al (2001) tar också upp ett stort antal ämnen som inte är omnämnda i Luleås 
ABVA. Arsenik föreslås få en utsläppsgräns på 0,07 mg/l, men är knappast ett ämne som 
behöver prioriteras då ingen mätning av arsenik som gjorts i Luleå överstigit 0,01 mg/l. 
Merparten av de ämnen som tas upp är dock organiska. Gränserna för dessa är generellt 
högre än för grundämnena och inga av de ämnen som mättes i Uddebo i denna 
undersökning hade halter högre än sina föreslagna gränsvärden. Man bör ha i åtanke att 
gränsvärdena gäller vid den punkt industriutsläpp ansluter till det kommunala 
avloppsledningsnätet och att det efter denna punkt inträffar stor spädning. Att halterna var 
klart lägre än de föreslagna gränserna var således inte oväntat. 
 
Är man intresserad av att uppdatera Luleås ABVA är det främst utsläppsgränsen för 
silver som bör justeras. I december 2006 ska ett nytt monitoringsprogram ha blivit infört i 
och med EU:s nya vattendirektiv, och det kan vara värt att vänta och se vad detta får för 
följder innan man börjar införa långtgående förändringar på eget initiativ.  
 

6.2 Långtidsåtgärder 
Vill man minska utsläppen till recipient från ett avloppsreningsverk har man i grund och 
botten två alternativ: man kan försöka öka avskiljningen i reningsverket eller minska 
inkommande mängd ämnen. Ökad avskiljning resulterar i att aktuella ämnen hamnar i 
slammet istället, vilket på lång sikt inte är någon effektiv lösning. Efterbehandling av 
slammet (till exempel genom kompostering) skulle vara ett sätt att minska halterna av 
organiska föroreningar, men det finns osäkerheter i metoden då vissa ämnen kan vara 
mycket persistenta och det är inte heller helt säkert vilka ämnen som förekommer i slam. 
  
Det finns några källor som kommunen, åtminstone i teorin, har full kontroll över. En av 
dessa är vilka kemikalier som används på reningsverket, en inte försumbar nickelkälla. 
En annan är sedimenterat material i ledningsnätet, en möjlig källa till kvicksilver men 
även bly vilken kan åtgärdas genom utspolning eller ledningsbyten. Det ingick dock inte i 
detta arbete att undersöka vilken betydelse dessa källor har i Luleå. 
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De flesta diffusa källor endast åtgärdas indirekt eller i värsta fall inte alls. Kadmium, zink 
och koppar från mat är så gott som omöjligt att få bukt med eftersom metallerna tas upp 
direkt av växter. För att minska tungmetallerna från trafiksektorn behövs 
informationskampanjer för att förmå folk att skaffa miljövänligare bilar. Information till 
konstnärer eller konstskolor kan behövas för att förmå dem minska användandet av 
kadmiumhaltig färg. Zink och koppar som kommer från korrosion av byggnader, samt 
koppar från vattenledningsnät, kan begränsas om nya byggnader använder andra material 
– en möjlighet kan vara att inleda samarbete med stadsbyggnadskontoret för att införa 
detta i stadsplaneringen. 
  
För organiska föreningar är svårigheten den att kunskap om ämnenas effekter och 
utbredning ofta är mycket begränsad. Ämnen som klassas som miljöfarliga bör 
naturligtvis användas i så liten utsträckning som möjligt och helst inte alls. Förbud av 
miljöfarliga ämnen hanteras vanligen på en nivå ovanför den kommunala, men 
informationskampanjer och utsläppsgränser till avloppsledningsnätet kan bidra till att 
användningen minskar i kommunen eller i alla fall att mindre av ämnena kommer ut. 
 
En sak som kan vara värd att notera är att stränga gränsvärden för ämneshalter i slam inte 
enbart är positivt för acceptansen av avloppsslam som gödslingsmedel i jordbruket. Att 
successivt sänka gränsvärdena gör att slammet på sikt blir renare, men samtidigt finns 
risken att folk inte vill använda slammet då de ser att halten av farliga ämnen ligger nära 
gränsvärdet. Det finns ingen tydlig gräns för hur stora halter som är skadliga. 
 

6.3 Förslag till fortsatta undersökningar 
Det är omöjligt att göra en fullständigt heltäckande screening – antalet ämnen som finns 
att undersöka är alldeles för många. Den undersökning som gjordes i anslutning till detta 
arbete var menad att vara så heltäckande som möjligt men ekonomiska realiteter gör att 
det alltid finns icke undersökta ämnen som kan vara värda att undersöka vidare. 
Gemensamt för dessa är, i likhet med de organiska ämnen som undersöktes, att 
referensdata är sällsynta och kan vara svåra att hitta. 
 
Bland metallerna är det främst silver som kan vara värt att undersöka vidare. Som 
omnämnts i kapitel 3.2.8 är detta ett grundämne som börjat uppmärksammas allt mer på 
senare tid, främst på grund av sin ackumulationstakt och sin höga toxicitet för 
vattenlevande organismer. I Luleås ABVA finns det ett gränsvärde för hur mycket silver 
en verksamhet får släppa ut i avloppsledningsnätet, men inga mätningar på silverhalten i 
reningsverket har gjorts. Jämför man Luleås gränsvärden med dem som föreslås av 
Hellström et al (2001) är silver också den metall där Luleå är ”snällast”. 
 
Bland organiska ämnen är bromerade flamskyddsmedel en på senare tid uppmärksammad 
grupp, men det finns mycket lite mätdata för dessa. För Luleå kommun saknas mätdata 
helt. Naturvårdsverket (2003) klassar bromerade flamskyddsmedel som ett större hot mot 
slamkvaliteten än DEHP eller LAS.  Om en ny undersökning av organiska ämnen skall 
göras vore det därför bra att inkludera mätningar av denna grupp. 
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Nonylfenol och ftalater mättes båda under endast en mätperiod i reningsverket. Kunskap 
om hur dessa varierar över tiden saknas alltså, och skulle kunna vara någonting att 
undersöka. Enligt naturvårdsverkets rapport om organiska föroreningar i slam (2003) är 
det tveksamt om dessa ämnen har någon allvarlig långtidseffekt och de hamnar 
antagligen ganska långt ner på prioriteringslistan. 
 
Det finns ingen egentlig anledning att göra fler mätningar på inkommande spillvatten till 
avloppsreningsverket. Eventuella miljöfarliga ämnen kommer ut ur verket antingen i 
utsläppsvatten eller i slam. Det är också för dessa som alla gräns- och riktvärden finns. 
Det är alltså betydligt intressantare att mäta halterna av miljöfarliga ämnen i slam och 
utgående vatten än att mäta i inkommande. 
 
Vill man få en bättre uppfattning om källor till olika miljöfarliga ämnen är det inte att 
rekommendera att göra fler mätningar i reningsverket. Sammansättningen är för komplex 
och variationerna för stora för att det ska gå att se någonting tydligt i denna punkt i 
systemet. Istället behövs mätningar ute i nätet för att avgöra från vilka håll föroreningarna 
kommer och sedan successivt ringa in källorna. Ecoscope är här en möjlig metod, även 
om man bör vara medveten om att detta är ett relativt grovt verktyg. 
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i 

Bilaga 1 
Inflöden i Uddebo avloppsreningsverk i mars och april 2004 
 
Datum Medelflöde in (m3/d)  
2004-03-31 24463 
2004-04-01 25277 
2004-04-02 26663 
2004-04-03 26386 
2004-04-04 5171 
2004-04-05 25100 
2004-04-06 24327 

 
Provperiod 1 
2004-03-31 
till  
2004-04-07 

2004-04-07 25605 
2004-04-08 25578 
2004-04-09 25782 
2004-04-10 26949 
2004-04-11 27154 
2004-04-12 24935 
2004-04-13 28382 

 
Provperiod 2 
2004-04-07 
till  
2004-04-14 

2004-04-14 29151 
2004-04-15 28958 
2004-04-16 30129 
2004-04-17 29261 
2004-04-18 26763 
2004-04-19 26859 
2004-04-20 26703 
2004-04-21 29498 

 
Provperiod 3 
2004-04-14 
till  
2004-04-21 

 



ii 

Bilaga 2 
Mätresultat från inkommande vatten till Uddebo avloppsreningsverk 
 
(Alla koncentrationer ges i µg/l) 
Ämne Provperiod 1 Provperiod 2 Provperiod 3 
4-nonylfenol 10 - - 
4-NF-monoetoxilat 13 - - 
4-NF-dietoxylat <10 - - 
dimetylftalat <0,60 - - 
dietylftalat 4,6 - - 
di-n-propylftalat <0,60 - - 
di-isobutylftalat <0,60 - - 
di-pentylftalat <0,60 - - 
di-n-oktylftalat <0,60 - - 
di-(2-etylhexyl)ftalat 98 - - 
butylbensylftalat <0,60 - - 
di-cyklohexylftalat <0,60 - - 
pcb 28 <0,022 <0,022 <0,0055 
pcb 52 <0,022 <0,022 <0,0055 
pcb 101 <0,015 <0,015 <0,0038 
pcb 118 <0,022 <0,022 <0,0055 
pcb 138 <0,024 <0,024 <0,0060 
pcb 153 <0,022 <0,022 <0,0055 
pcb 180 <0,019 <0,019 <0,0045 
summa pcb <0,073 <0,073 <0,018 
o,p’-DDT <0,050 <0,010 <0,010 
p,p’-DDT <0,050 <0,010 <0,010 
o,p’-DDD <0,050 <0,010 <0,010 
p,p’-DDD <0,050 <0,010 <0,010 
o,p’-DDE <0,050 <0,010 <0,010 
p,p’-DDE <0,050 <0,010 <0,010 
aldrin <0,050 <0,010 <0,010 
dieldrin <0,050 <0,010 <0,010 
endrin <0,050 <0,010 <0,010 
isodrin <0,050 <0,010 <0,010 
telodrin <0,050 <0,010 <0,010 
a-HCH <0,050 <0,010 <0,010 
b-HCH <0,050 <0,010 <0,010 
lindan <0,050 <0,010 <0,010 
heptaklor <0,050 <0,010 <0,010 
cis-heptaklorexposid <0,050 <0,010 <0,010 
trans-heptaklorexposid <0,050 <0,010 <0,010 
alfa-endosulfan <0,050 <0,010 <0,010 



 

iii 

(Alla koncentrationer ges i µg/l) 
Ämne Provperiod 1 Provperiod 2 Provperiod 3 
diklormetan <6,0 <6,0 <6,0 
1,2-diklormetan <1,0 <1,0 <1,0 
1,2-diklorpropan <1,0 <1,0 <1,0 
triklormetan <0,30 <0,30 <0,30 
tetraklormetan <0,10 <0,10 <0,10 
1,1,1-triklormetan <0,10 <0,10 <0,10 
1,1,2-triklormetan <0,20 <0,20 <0,20 
trikloreten <0,10 <0,10 <0,10 
tetrakloreten <0,20 <0,20 <0,20 
Monoklorbensen <0,10 <0,10 <0,10 
Diklorbensen <0,30 <0,30 <0,30 
1,2,3-triklorbensen <0,10 <0,10 <0,10 
1,2,4-triklorbensen <0,20 <0,20 <0,20 
1,3,5-triklorbensen <0,30 <0,30 <0,30 
1,2,3,4-triklorbensen <0,060 <0,060 <0,060 
1,2,3,5-triklorbensen <0,040 <0,040 <0,040 
Pentaklorbensen <0,050 <0,010 <0,010 
hexaklorbensen <0,050 <0,010 <0,010 
2-monoklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
3-monoklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
4-monoklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,3-diklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,4-diklorfenol <0,40 <1,0 <0,50 
2,6-diklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
3,4-diklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
3,5-diklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,3,4-triklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,3,5-triklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,3,6-triklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,4,5-triklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,4,6-triklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
3,4,5-triklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,3,4,5-tetraklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,3,4,6-tetraklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
2,3,5,6-tetraklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
pentaklorfenol <0,20 <0,50 <0,50 
 



iv 

(Alla koncentrationer ges i µg/l) 
Ämne Provperiod 1 Provperiod 2 Provperiod 3 
fraktion >C10-C12 1200 580 86 
fraktion >C12-C16 1700 1300 190 
fraktion >C16-C35 1300 1000 210 
bensen <0,20 <0,20 <0,20 
toluen <0,50 <0,50 <0,50 
etylbensen <0,10 <0,10 <0,10 
summa xylener <0,50 <0,50 <0,50 
summa TEX <0,55 <0,55 <0,55 
styren <0,20 <0,20 <0,20 
naftalen 0,22 <0,20 <0,20 
acenaftylen <0,10 <0,10 <0,10 
acenaften <0,025 <0,025 <0,025 
fluoren <0,020 <0,020 <0,020 
fenantren 0,12 0,055 0,067 
antracen <0,013 <0,013 <0,013 
fluoranten 0,068 0,025 0,029 
pyren 0,052 0,020 0,022 
*bens(a)antracen <0,010 <0,010 <0,010 
*krysen 0,052 <0,016 <0,016 
*bens(b)fluoranten <0,020 <0,020 <0,020 
*bens(k)fluoranten <0,010 <0,010 <0,010 
*bens(a)pyren <0,010 <0,010 <0,010 
*dibens(ah)antracen <0,012 <0,012 <0,012 
benso(ghi)perylen <0,010 <0,010 <0,010 
*indento(123cd)pyren <0,010 <0,010 <0,010 
summa 16 EPA-PAH 0,51 0,10 0,12 
*PAH cancerogena 0,052 <0,050 <0,050 
PAH övriga 0,46 0,10 0,12 
As 2,2 2,7 1,4 
Ba 36 32 17 
Cd 0,69 <0,20 1,3 
Co 1,8 1,4 1,5 
Cr 13 8,0 5,2 
Cu 32 32 21 
Hg 0,35 <0,30 <0,30 
Mo 5,9 3,5 4,3 
Ni 12 11 9,9 
Pb 4,9 3,0 <0,20 
Sn 5,9 4,7 7,0 
V 7,7 6,3 <5,0 
Zn 110 70 50 
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