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Rening av svårnedbrytbara föroreningar i
avloppsvatten – RESVAV

Delprojekt: ”Sammanställning av
dimensionerande belastningar för olika
nyckelsubstanser”
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Sammanfattning
Läkemedelshalter in till avloppsreningsverk från några svenska studier har sammanställts och
relaterats till ansluten befolkning och en specifik belastning till reningsverken i milligram per
person och dygn har beräknats. Beräkningen kunde endast göras för anläggningar där man
förutom analyserade halter av läkemedel även visste flödet och ansluten befolkning. De
reningsverk som ingår i studien är avloppsreningsverk som ingår i RESVAVs studie i Skåne och
Halland, Henriksdals reningsverk i Stockholm och Ryaverket i Göteborg. För Ryaverket ingick
data från 2006 till 2014 för de flesta av läkemedlen vilket gjorde det möjligt att bedöma en
eventuell ökning eller minskning av tillförd mängd per person. I de fall data även fanns för
utgående vatten har en reduktion över avloppsreningsverket beräknats. Se tabell nedan.

Tillförsel av olika läkemedel till ARV och reduktion.
Läkemedel

Reduktion ARV

Till ARV

%

mg/(person, dygn)

Trend för tillförsel

Atenolol

15-60

0,5

Minskande

Metoprolol

Ca 20

0,3

Stor spridning
Minskande

Propranolol

0-20

Sotalol

0,025

Minskande

0,09

Ej data
Minskande

Trimetoprim

0-50

0,02

Sulfamethoxazole

30-75

0,02-0,4

Minskande?
Geografisk spridning?

Citalopram

0-20

0,08

Minskande

0,1-0,4

Ej data

0-20

0,1

Svagt minskande

Ibuprofen

80-100

2,0

Stabilt

Diclofenac

0-25

0,15-0,4

Stabilt eller svagt ökande

Tramadol
Karbamazepine

Med ett undantag var spridningen mellan olika avloppsreningsverk inte större än variationen
mellan provtagningstillfällena på Ryaverket, där ett större antal provtagningstillfällen ingick. Det
finns med det här underlaget alltså ingen anledning att tro att mängd läkemedel per person
varierar väsentligt mellan olika orter. För ett antal läkemedel var trenden minskande över åren.
Reningsgraden var i samma storleksordning på de olika reningsverken, med något undantag, där
reningsverk med längre gående biologisk rening som väntat uppvisade större reduktion. Arbetet
är en del av VA-teknik Södras projekt RESVAV som ingår i den regeringssatsning på avancerad
rening av avloppsvatten som finansieras genom Havs-och vattenmyndigheten, anslaget 1:12
Åtgärder för havs-och vattenmiljö.
Sammanfattning av Ann Mattsson
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Summary in English
Concentrations of pharmaceutocal in influent wastewater to wastewater treatment plants
(WWTPs) have been compiled from some Swedish studies. Using corresponding data on flow and
population mass flow per capita to the wastewater treatment plants was calculated (see table
below).
Per capita mass flow of pharmaceuticals to WWTPs and reduction at the WWTPs
Pharmaceutical

Reduction at WWTP

To WWTP

Trend of mass flow

%

mg/(person, day)

Atenolol

15-60

0,5

Decreasing

Metoprolol

Ca 20

0,3

Large variation
Decreasing

Propranolol

0-20

Sotalol

0,025

Decreasing

0,09

No data
Decreasing

Trimetoprim

0-50

0,02

Sulfamethoxazole

30-75

0,02-0,4

Decreasing?
Geografic variation?

Citalopram

0-20

0,08

Decreasing

0,1-0,4

No data

0-20

0,1

Slightly decreasing

Ibuprofen

80-100

2,0

No change

Diclofenac

0-25

0,15-0,4

No change?

Tramadol
Karbamazepine

Increasing?

With one exception, the variation between WWTPs was no greater than the variation between
sampling occasions at the Rya WWTP (where mores samples over a long period of time had been
analysed). The mass flow of several of the pharmaceuticals decreased with time. The removal rate
was similar at the different WWTPs for most of the pharmaceuticals. For some pharmaceuticals
however, some of the WWTPs removed more than others. The WWTPs that performed best were
in these cases those that have more advanced biological treatment.
This study is a part of the RESVAV project financed by the Swedish Agency for marine and water
management (1:12 Åtgärder för havs-och vattenmiljö.i den regeringssatsning på avancerad rening
av avloppsvatten).
Summary by Ann Mattsson
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Bakgrund
De eventuella krav som skulle kunna ställas på utsläpp från reningsverk (ARV) i Sverige kan
i
Framtiden exempelvis utformas utifrån:



Procentuell reduktion av vissa läkemedelsrester (som man tillämpar i Schweiz)
oberoende av
recipient. Generellt krav på samtliga reningsverk.
Reduktion av ett mycket begränsat antal läkemedel (t.ex. sådana som kan bli aktuella
som. (Vattendirektivämnen) till en koncentration som efter utspädning kommer att
ligga under en viss halt i recipienten, dvs. ett krav som kommer att vara specifikt för
varje enskilt reningsverk beroende på recipient.

Beroende på vilket kan behovet av en extra rening (typ av rening men också dosen av ozon
eller PAK) variera även för ett och samma reningsverk. För att utvärdera vad som krävs för
att dimensionera olika typer av avancerad rening vid olika typer av anläggningar för
reningsverk i Sverige behövs data på vad vi har i nuläget, utan extra rening (vilka
ärläkemedlen och vilka är halterna i utgående vatten). Halter av ett läkemedel i utgående
vatten för ett enskilt reningsverk bestäms i sin tur av:
 elastningen (mg/dag) till reningsverket
 Flödet (varierar med tid)
 Reningsgraden för ett enskilt läkemedel på reningsverket
Med kunskap om specifika belastningar (g/dag), flöden och reduktion kan utgående halter
uppskattas
för olika anläggningstyper och vid olika flöden. Nuvarande halt av ett läkemedel i utgående
vatten
som skall reduceras enligt (a) eller (b) kan påverka valet av en reningsteknik (ozon/aktivt kol)
men kan
också påverka dosen. Även om dosering av PAK eller ozon är beroende av innehållet av
organiskt
material (DOC, TOC) och inte bara av halten av enskilda substanser, bestäms valet av
dosen på ett
reningsverk i slutändan av vad vi vill åstadkomma, dvs. vilken halt av vilket läkemedel som
skall vara
kvar i utgående vatten för att uppnå myndighets krav.
Denna rapport är en del av Gryaabs arbete inom ramen för ett samarbetsprojekt RESVAV
(Rening av
svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten). RESVAV ingår i den regeringssatsning på
avancerad rening av avloppsvatten som finansieras genom Havs-och vattenmyndigheten, anslaget
1:12 Åtgärder för havs-och vattenmiljö.

Syfte
Syftet med detta delprojekt är i första hand att ta fram en ”normaliserad” belastning
(belastning per
ansluten person och dygn) för läkemedel på svenska reningsverk. Vid redovisning av
belastning för
6

enskilt läkemedel nämns också dess reduktionsgrad vid avloppsvattenrening på svenska
reningsverk.

Begränsningar





Huvuddelen av läkemedel antas komma till reningsverk från ansluten befolkning.
Utav 21 individuella läkemedel som ingår i projektets undersökningar har 11
läkemedel
(sulfadiazin, Ac-sulfadiazin, fenazon,iohexol, iomoprol, klarithromycin, klindamycin,
venlafaxin, estrone, östradiol och östriol) uteslutits på grund av brist på data.
Ett extra läkemedel (tramadol) har inkluderats i denna rapport.

Datakällor
Data som belastning per ansluten person och dygn har tagits fram från tidigare genomförda
studier i
Sverige, i första hand på Ryaverket i Göteborg (Paxéus, 2011 och Paxéus et al., 2016). Data
för Henriksdal ARV (Stockholm) erhölls från projektet ”Läkemedelsrester i Stockholms
vattenmiljö,
förekomst, förebyggande åtgärder och rening av avloppsvatten. 2005-2009”. Antal anslutna
personer
till Henriksdal ARV antogs vara 752 700, data är från
(http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/avloppsvatten/henriksdalsreningsverk/henriksdalsreningsverk).
Data för läkemedel vid Kävlinge reningsverk, Svedala reningsverk och Västra Strandens
reningsverk i Halmstad erhölls genom medverkan av Jürgen Bischhaus (Primozone). Data
för ansluten befolkning för dessa reningsverk erhölls från Miljörapporter för respektive
reningsverk.
För vissa läkemedel jämförs data på inkommande vatten med data som framtagits genom
projektets egna mätningar på utgående vatten (Maja Ekblad).

Kommentarer
Följande förkortningar används i texten nedan:
 GBG-H 2006-2007 - data för Ryaverket, Göteborg (Hushållsspillvatten undersökning
2006-2007)
 GBG-ARV 2006-2015 (S) - statistiska värden från mätningar av läkemedel i
Ryaverkets
inkommande vatten 2006-2015.
 GBG-ARV 2006-2015 - medelvärdet taget från GBG-ARV 2006-2015 (S) och
lägsta/högsta
uppmätta värden från Ryaverkets inkommande vatten 2006-2015. .
 STO -HSD 2006-2008 – beräknade värd(et)en från mätningar för Henriksdal ARV
(projektet
”Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö, 2005-2009”).
Reduktion eller reduktionsgrad som anges I texten beräknades som:
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där Cink och Cutg – halten av läkemedel i inkommande, respektive utgående (renat) avloppsvatten.

Resultat och diskussion
β-receptorblockerande medel
β-receptorblockerande medel atenolol, metoprolol, propranolol och sotalol används bl.a. vid
högblodtryck. Användning är oftast under lång tid och β-blockare kan i vissa fall ersätta
varandra. βblockare tillhör gruppen vanligast förekommande läkemedel i avloppsvatten.

Atenolol (ATC C07AB03).
Tillförseln av atenolol till Ryaverket (Göteborg) under åren 2006-2014 beräknad som en
belastning
mg/pers/d visas i Figur 1. Belastningen kännetecknas av en stor spridning i data med en
fallande trend
genom åren. Data om belastning med atenolol per ansluten person för de undersökta
reningsverken visas i Tabell 1
och Figur 2.

Figur 1 Belastning av Ryaverket (Göteborg) med atenolol, mg/dygn/ansluten person under 2006-2014

8

Tabell 1 Atenolol, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Figur 2 Atenolol, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Som framgår förekommer variationer i tillförseln av atenolol till ARV på daglig basis men för
beräkningar för ett typiskt reningsverk kan det genomsnittliga värdet av belastning till
ARV per ansluten person och dygn antas som 0,500 mg med det maximala värdet på 0,97
mg.
Reduktion av atenolol vid vattenrening för de undersökta reningsverken varierar från 14% till
58%,
Ryaverket (14%), Svedala (36%), Kävlinge (58%) och Henriksdal (55%).

Metoprolol (ATC C07AB02).
Tillförseln av metoprolol till Ryaverket (Göteborg) under åren 2006-2014 beräknad som en
belastning
mg/pers/d visas i Figur 3. Belastningen kännetecknas av en stor spridning i data med en
svagt fallande
trend genom åren. Data om belastning per ansluten person för de undersökta reningsverken
visas i Tabell 2 och
Figur 4.
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Figur 3 Belastning av Ryaverket (Göteborg) med metoprolol, mg/dygn/ansluten person under 2006-2014

Tabell 2 Metoprolol, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Figur 4 Metoprolol, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Variationer i tillförseln av metoprolol till ARV på daglig basis förekommer i mindre
utsträckning än
för atenolol, särskilt för de stora reningsverken (Ryaverket, Henriksdal). För beräkningar för
ett typiskt
reningsverk kan det genomsnittliga värdet av belastning av metoprolol till ARV per ansluten
person
och dygn antas som 0,300 mg med maximala värdet på 0,63 mg. Reduktion av metoprolol
vid
avloppsvattenrening varierar beroende på ARV, t.ex ligger reduktionen för Ryaverket på
21+7% (år
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2007-2008), men vid enstaka tillfällen har även s.k. negativ reduktion observerats (utgående
halt är
högre än inkommande). Negativ reduktion kan vara resultat av störningar vid analys av
avloppsvatten
(s.k. matris-effekt som leder till skenbar lägre halt i inkommande avloppsvatten). Negativ
reduktion
har rapporterats vid Henriksdal -36% (flera prover), Bromma -47% (flera prover) , Kävlinge 30% (ett
prov) och Svedala -10% (ett prov).

Propranolol (ATC C07AA05 C07).
Tillförseln av propranolol till Ryaverket (Göteborg) under åren 2006-2014 beräknad som en
belastning
mg/pers/d visas i Figur 5. Belastningen kännetecknas av en stor spridning i data med en
fallande trend
genom åren. Data om belastning med propranolol per ansluten person för de undersökta
reningsverken visas i Tabell 3 och Figur 6.

Figur 5 Belastning av Ryaverket (Göteborg) med propanolol, mg/dygn/ansluten person under 2006-2014

Tabell 3 Propanolol, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.
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Figur 6 Propanolol, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Vid beräkningar för ett typiskt reningsverk kan det genomsnittliga värdet av belastning med
propranolol till ARV per ansluten person och dygn antas som 0,025 mg med maximala värdet
på
0,048 mg. Som man konstaterade i projektet” Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö
2005-2009”
sker tillförseln av propranolol till reningsverk både som propranolol löst i vatten och som
propranolol
bunden till partiklar. Filtrering av inkommande avloppsvatten som är mycket vanligt vid
analys av
propranolol (och andra läkemedelsrester) avlägsnar partiklar och med dessa även en del av
propranolol; den analyserade och rapporterade halten i inkommande vatten blir därmed lägre
än den är
(systematiskt fel) och det i sin tur påverkar det beräknade värdet av reduktionsgrad. För
Henriksdal
beräknades reduktionsgrad för propranolol som 24% (med partiklar) och bara 6% utan
partikelfasen
inkluderad i inkommande avloppsvatten. Detta fenomen kan förklara en negativ reduktion på
-23 till 24% för propranolol som observerats för Ryaverket, respektive Kävlinge ARV och nästan
ingen
reduktion av propranolol för Svedala ARV (beräknad till 1% , ett prov).

Sotalol (ATC C07AA07)
Det finns inte så mycket mätdata för sotalol, detta läkemedel är inte uppmätt i ARV i
Skåne/Halland
eller i Stockholm. Data på inkommande halter och beräknad belastning per ansluten person
ges i tabell
4 nedan. Eftersom sotalol inte var uppmätt i utgående (renat) vatten vid Ryaverket kan inte
dess reduktionsgrad beräknas.
Tabell 4 Sotalol, belastning till Ryaverket (Göteborg) per ansluten person mg/dygn.
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Antibakteriella medel
Trimetoprim (ATC J01EA01)
Trimetoprim är ett läkemedel som tillhör gruppen antibakteriella medel för systemiskt bruk,
används
ofta i kombination med sulfamethoxazole. Tillförseln av trimetoprim till Ryaverket (Göteborg)
under
åren 2006-2014 beräknad som en belastning mg/pers/d visas i Figur 7. Belastningen
kännetecknas av en stor spridning i data med en fallande trend genom åren. Data om
belastning med trimetoprim per ansluten person för de undersökta reningsverken visas i
Tabell 5 och Figur 8.

Figur 7 Belastning av Ryaverket (Göteborg) med trimethoprim, mg/dygn/ansluten person under 2006-2014

Tabell 5 Trimethoprim, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.
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Figur 8 Trimethoprim, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Antibiotika karaktäriseras av en avsiktligt kortvarig användning vilket innebär att variationer i
belastningar för trimetoprim per person och dygn förväntas vara större än för de läkemedel
som
används under mycket längre tid (t.ex. β-receptorblockerande medel). Detta återspeglas i
undersökning av hushållsspillvatten från två områden i Göteborg (Lyckhem eller
Norumsgärde) där variationer inom samma provtagningsområde var större än mellan två
olika provtagningsområden. I förhållande till belastningar för Ryaverket (2006-2015) och
Henriksdal i Stockholm (2006-2008) på 0,04 – 0,08 mg/pers/d ligger belastning med
trimetoprim (mg/per/d) vid två ARV i Skåne på en lägre nivå - 0,013-0,026 mg/pers/d. Även
om det rör sig om bara två enstaka mätningar kan det återspegla en minskning av
trimetoprim användning i samhället. Vad som stödjer detta är den beräknade belastning för
Ryaverket under år 2012-2014 ligger på 0,024+0,08 mg/pers/d vilket är lägre än
belastningen beräknad för hela perioden 2006-2014.
Reduktionsgrad för trimetoprim vid avloppsvattenrening varierar beroende på ARV:
Henriksdal 48%, Ryaverket 3% och negativ reduktion vid Kävlinge (-40%) och Svedala (56%). Den negativa reduktionen kan vara ett resultat av analysfel vid analys av inkommande
vatten (matris-effekt). Den stora skillnaden i reduktionsgrad av trimetoprim mellan Ryaverket
och Henriksdal beror med all sannolikhet på att Henriksdal har ett sandfilter. Enligt uppgift
sker vanligvist en betydande biologisk nedbrytning av trimetoprim i sandfilter.

Sulfamethoxazole (ATC J01EE01)
Liksom trimetoprim är sulfamethoxazole ett läkemedel som tillhör gruppen antibakteriella
medel för
systemiskt bruk med en avsiktligt kortvarig användning. Tillförseln av sulfamethoxazole till
Ryaverket
(Göteborg) under åren 2006-2014 beräknad som en belastning mg/pers/d visas i Figur 9.
Belastningen
kännetecknas av en stor spridning i data med en fallande trend genom åren. Data om
belastning med sulfamethoxazole per ansluten person för de undersökta reningsverken visas
i Tabell 6 och Figur 10 Sulfametoxazole, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.Figur
10.
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Figur 9 Belastning av Ryaverket (Göteborg) med sulfamethoxazole, mg/dygn/ansluten person under 20062014

Tabell 6 Sulfamethoxazole, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Figur 10 Sulfametoxazole, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Som ett resultat av avsiktligt kortvarig användning av sulfamethozazol (samma som för
trimetoprim)
förekommer ganska stora variationer i värden av dess beräknade belastning även för
hushållsspillvatten (Gryaabs undersökning av hushållsspillvatten). För Ryaverket och
Henriksdal
ligger nivån på belastning med sulfamethoxazol på 0,03-0,1 mg/pers/d och det skiljer sig från
nivån
för ARV i Skåne och Halland som ligger betydligt högre, 0,2-0,4 mg/pers/d. Det är omöjligt att
avgöra om den högre nivån beror på ett tillfälle då provtagningen ägde rum eller om det
förskrivs mer
sulfamethoxazol i Skåne och Halland generellt i förhållande till Göteborg och Stockholm.
Reduktion
av sulfamethoxazole vid avloppsvattenrening är relativ hög för nästan alla reningsverk – 75%
(Kävlinge), 67% (Henriksdal), 57%(Svedala), 32% (Västra Strandens reningsverk, Halmstad)
utom för
Ryaverket där reduktion ligger på 0,1%. Enligt litteratur reduceras supfamethoxazole vid
avloppsvattenrening med ca 74% (Gros et al, 2010).
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Övriga läkemedel
Citalopram (ATC N06AB04).
Citalopram är ett läkemedel som tillhör gruppen antidepressiva medel selektiva
serotoninåterupptagshämmare (N06AB). Användning av citalopram sker oftast under en
längre tid (månader, men kan även vara längre) dock normalt sett är användningen inte är så
långvarig som för β-blockare. Tillförseln av citalopram till Ryaverket (Göteborg) under åren
2006-2014 beräknad som en belastning i mg/pers/d visas i Figur 11. Belastningen
kännetecknas av en stor spridning i data med en fallande trend genom åren. Data om
belastning med citalopram mg/dygn per ansluten person för de undersökta reningsverken
visas i Tabell 7 och Figur 12.

Figur 11 Belastning av Ryaverket (Göteborg) med citalopram, mg/dygn/ansluten person under 2006-2014

Tabell 7 Citalopram, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.
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Figur 12 Citalopram, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Citalopram återfanns enligt analys i samtliga ARV utom i Västra Strandens reningsverk,
Halmstad.
Även variationer för de beräknade värden uttryckta som lägst – högst belastning till ARV per
ansluten
person i mg/dygn i förhållande till medelvärde (Ryaverket) verkar inte vara så stora som för
en del
andra läkemedel i denna undersökning. Ganska jämn tillförsel av citalopram som mängd per
invånare/dygn i noterades också i hushållsspillvatten från två undersökta områden i
Göteborg
(Lyckhem och Norumsgärde). Utifrån data ovan kan ett värde på 0,08+0,2 mg/pers/d antas
som en
belastning för ett typiskt reningsverk. Tillförseln av citalopram till ARV sker både som
citalopram löst
i vatten och citalopram som sitter på partiklar, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid beräkning
av
reningsgrad. Som anges i rapporten ”Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö, 2005-2009”
är den
beräknade reningsgraden för citalopram negativ (- 22%) om man inte ta hänsyn till partikulärt
bunden
citalopram och är 26% om partikelfasen räknas in. Reduktionsgrad för citalopram vid rening
av
avloppsvatten ligger nära noll för Kävlinge ARV och Svedala ARV, 11% för Ryaverket (20072008)
och 24-26% för Henriksdal.

Tramadol (ATC N02AX02)
Tramadol är en syntetisk opioid, ett morfinliknande analgetikum. Tramadol som är ett av det
mest
utskrivna syntetiska smärtstillande medel för att förhindra eller minska smärta, är ett
beroendeframkallande och klassat av Läkemedelsverket som narkotika. Missbruk eller
överanvändning av tramadol är inte ovanligt i Sverige. Eftersom det är för få mätningar finns
ingen
tidsserie för tramadol för Ryaverket så någon trend i dess tillförsel kan inte utläsas. Data om
belastning med tramadol som mg/dygn per ansluten person för Ryaverket och Henriksdal
ARV visas i
Tabell 8 och Figur 13. För jämförelse även data för Malmö, Källby och Ellinge beräknade på
utgående
avloppsvatten inkluderas.
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Tabell 8 Tramadol, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn (**- utgående vatten)

Figur 13 Tramadol, belastning till ARV i Göteborg och Stockholm per ansluten person mg/dygn. Belastning
till recipient med tramadol beräknad från utgående vatten visas för jämförelse för andra ARV.

Det är för lite data (ganska få mätningar) beträffande tramadol i inkommande avloppsvatten
för
Ryaverket (2006-2008) och Henriksdal för att göra en statistisk utvärdering.
Reduktionsgraden
varierar mellan -36% (Henriksdal) till 45% (Ryaverket). För jämförelse (tabell 8) anges data
för
belastning till recipient från ARV i Skåne per ansluten person mg/dygn (data från utgående
vatten,
detta projekt). I figur 13 visas också marginaler/spann av tramadol belastning till ARV i
Skåne som är
uppskattade under antagande att reduktionsgraden kan variera från +50% och -50% (data
för
Ryaverket/Henriksdal ovan). Som framgår ifrån fig. 13 ligger en nivå för tramadol belastning
från
ansluten befolkning för de flesta ARV på mellan 0,1 och 0,4 mg/pers/d. Nivån på Sjölunda
ARV är
dock av någon anledning betydligt högre.

Carbamazepine (ATCN03AF01).
Carbamazepine (CBZ) är ett läkemedel som i Sverige används främst mot epilepsi men
också mot
alkoholabstinens och vissa former av ADHD. Carbamazepine används ofta under lång tid
(månader,
t.o.m. år). CBZ tillhör till de absolut vanligaste läkemedel som förekommer i avloppsvatten.
Tillförseln av carbamazepine till Ryaverket (Göteborg) under åren 2006-2014 beräknad
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som enbelastning mg/pers/d visas i Figur 14. Belastningen kännetecknas av en stor
spridning i data med enfallande trend genom åren. Data om carbamazepine belastning i
mg/dygn/ansluten person visas för de undersökta reningsverken i Tabell 9och i Figur 15.
Förutom inkommande vatten anges för jämförelse även data för vissa reningsverk som
erhölls för utgående vatten, dessa är märkta med **.

Figur 14. Belastning av Ryaverket (Göteborg) med carbamazepine, mg/dygn/ansluten person under 20062014.

Tabell 9 Carbamazepine, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn (**- utgående vatten)
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Figur 15 Carbamazepine, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn. Belastning till recipient
beräknad från utgående vatten visas för jämförelse för en rad ARV.

Utifrån data för inkommande vatten kan ett värde av 0,11 mg/pers/d antas som en
genomsnittlig
belastning för ett typiskt reningsverk med variationer från 0,03 mg/pers/d som minimum och
0,17
mg/pers/d som maximum. Data för utgående vatten markerade med ** (Göteborg, Sjölunda,
Källby,
Ellinge) ligger som regel på en lite högre nivå men kan tyvärr inte räknas om till inkommande
belastningar för respektive reningsverk eftersom halten carbamazepine i utgående vatten
brukar vara
högre än i inkommande avloppsvatten. Frågan om varför det är så är inte utredd helt men
förutom
analysfel i bestämning av carbamazepine som härrör från s.k. matriseffekt kan det inte
uteslutas att
carbamazepine frigörs under vattenrening från en eller flera av sina metaboliter som också
tillförs till
reningsverk med avloppsvatten (Vieno et al, 2007). Reduktionsgraden för carbamazepine är
mycket
varierande från prov till prov även för ett samma reningsverk men ligger på ca. 16% i
genomsnitt för
Ryaverket (varierar från ca. -30% till 20% för enskilda prover). Henriksdal uppvisar
reningsgrad på ca.
9% medan de skånska reningsverkens reduktionsgrad är negativ: -83% för Kävlinge och 57% för
Svedala.

Ibuprofen (ATC M01AE0)
Ibuprofen tillhör gruppen icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel, NSAID. Ibuprofen är
ett
febernedsättande, antiinflammatoriskt, antireumatiskt och smärtstillande läkemedel som säljs
receptfritt i Sverige under namn Ipren, Ibumetin och Alindrin. Ipren associeras ofta med en
reklamfilm
med budskapet ".. Ipren, den intelligenta värktabletten". I samband med att ibuprofen nu säljs
fritt
över disken även i livsmedelsaffärer rapporterades fall av dess överkonsumtion.
Halter av ibuprofen i inkommande avloppsvatten varierar. Tillförseln av ibuprofen till
Ryaverket
(Göteborg) under åren 2006-2014 beräknad som en belastning mg/dygn/ansluten person
och variation
med tid visas i Figur 16. Belastningen kännetecknas av en stor spridning i data men någon
trend till
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ökning eller minskning genom åren har inte observerats. Data om ibuprofen belastning i
mg/dygn/ansluten person visas för de undersökta reningsverken i Tabell 10 och i Figur 17.

Figur 16 Belastning av Ryaverket (Göteborg) med ibuprofen, mg/dygn/ansluten person under 2006-2014

Tabell 10 Ibuprofen, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Figur 17 Ibuprofen, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn.

Utifrån data för inkommande vatten kan ett värde av 2,03+1,26 mg/pers/d antas som en
genomsnittlig
belastning för ett typiskt reningsverk med variationer från 0,65 mg/pers/d som minimum och
4,28.
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Ibuprofen tillhör gruppen lättnedbrytbara läkemedel, reduktion av halten ibuprofen under
vattenrening sker huvudsakligen genom dess biologiska nedbrytning i aktivslamprocessen.
Reduktionsgraden är normalt hög för svenska reningsverk, Ryaverket 79% (2007-2008),
Henriksdal >98%, Kävlinge >98%, Svedala >98%, Västra strandens ARV(Halmstad) 96%.
Lägre reduktionsgrad på Ryaverket är med all sannolikhet associerad med lägre uppehållstid
än på alla andra ARV (lägre tid för kontakt med aktivslam leder till lägre andel ibuprofen som
hinner brytas ner).

Diclofenac (M01AB05)
Liksom ibuprofen tillhör diclofenac gruppen icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel,
NSAID.
Diclofenac utgör den aktiva substansen i en del mildare smärtstillande läkemedel som säljs i
Sverige
under namn Voltaren, Arthrotec och Eeze, men diclofenac förekommer även i generiska
läkemedel
med samma innehåll och verkan. Flera formuleringar av diclofenac kan köpas utan recept.
Tillgången
på läkemedel med diclofenac har ökat sedan 2009 och receptfria formuleringar innehållande
diclofenac säljs numera i livsmedelsaffärer, stormarknader etc. Det finns allmänna råd till det
medicinska samfundet i Sverige att vara försiktig med förskrivning av diclofenac (oral
användning),
främst på grund av dess biverkningar. Det förekommer dock en omfattande utvärtes
användning av
diclofenac (plåster, krämer etc) som inte kräver något recept. Reklamkampanjer i massmedia
för
hudplåster och krämer under de senaste åren tycks bidra till en ökning av dess utvärtes bruk
och
därmed dess belastning till reningsverket. Tillförseln av diclofenac till Ryaverket (Göteborg)
under
åren 2006-2014 beräknad som en belastning mg/pers/d visas i Figur 18. Belastningen
kännetecknas av
en mycket stor spridning i data. Belastning av Ryaverket med diclofenac visar en tendens till
ökning.
Data om diclofenac belastning i mg/dygn/ansluten person visas för de undersökta
reningsverken i
Tabell 11 och i Figur 19. Förutom inkommande vatten anges för jämförelse även data för vissa
reningsverk som erhölls för utgående vatten, dessa är märkta med **
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Figur 18 Belastning av Ryaverket (Göteborg) med diclofenac, mg/dygn/ansluten person under 2006-2014

Tabell 11 Diclofenac, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn. (**- utgående vatten)

Figur 19 Diclofenac, belastning till ARV per ansluten person mg/dygn. Belastning till recipient beräknad från
utgående vatten visas för jämförelse för en rad ARV (**).

Som framgår ifrån tabell 11 och fig. 19 ligger belastning med diclofenac från ansluten
befolkning till
reningsverk i Göteborg och Stockholm på ca. 0,150 mg/pers/d (2006 till 2014) med maximum
uppmätt
på 0,260 mg/pers/d. När det gäller ARV i Skåne och Halland (räknat från analys av
inkommande
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vatten för Kävlinge, Svedala och Halmstad) verkar belastningen till dessa ARV ligga på en
betydlig
högre nivå av 0,279+0,100 (statistiskt), dvs. maximum belastning i Göteborg motsvarar
medelbelastning i Skåne och Halland. För svenska fullskaliga reningsverk ligger
reduktionsgraden av
diclofenac i genomsnitt på 10-20% (Falås et al., 2012). Reduktionsgraden av diclofenac vid
avloppsvattenrening i olika ARV i denna rapport är: Ryaverket 17% (2007-2008), Henriksdal
20-26%,
Bromma 10%, Svedala 6,6%, Kävlinge och Västra strandens ARV(Halmstad) nära noll%.
Eftersom
diclofenac inte uppvisar någon större förändring under avloppsvattenrening avseende
reduktion kan en
del data uppmätta på utgående halter (Sjölunda, Källby, Ellinge) användas för att uppskatta
nivåer av
diclofenac-belastning från befolkning på ARV (inkommande mängder). Även här ligger
belastningsnivån (diclofenac mg/pers/d) högre för skånska ARV än den nivå som
beräknades för
Stockholm och Göteborg. Anledningen av en så stor skillnad är inte helt klar men en högre
belastning
med diclofenac för Ryaverket år 2015 och framåt (kanske på samma nivå som i Skåne?) pga
en dess
ökade receptfria användning kan inte uteslutas.
När det gäller belastning med diclofenac på ett typiskt reningsverk verkar den variera mer än
för något
annat läkemedel i den här rapporten. En nivå på 0,130-0,287 mg/per/d kan antas som ett
riktmärke
med reservation att även högre belastningar på upp till 0,4 mg/pers/d kan förekomma på en
del av
ARV.
Diclofenac är det enda läkemedel från denna rapport som är på EU:s bevakningslista
(2013/39/EU).
Enligt EU Water Framework Directive and Commission Implementing Decision (EU)
2015/495
kommer under de närmaste åren mätningar av diclofenac i sjöar och vattendrag inom EU
(med start
2015) att vara omfattande med syfte att eventuellt fastställa diclofenac som en av
vattenkvalitets
parametrar. Med andra ord kan det inte uteslutas att halten diclofenac i recipienter (och
därmed i
utgående vatten från reningsverk) kommer att regleras.
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