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Läkemedelsrening 
vid Himmerfjärdsverket 
✒ Johanna Lundström & Johanna Grim, Ramboll; Victor Kårelid, Syvab; Jakob Walve & Marlene Ågerstrand, 
Stockholms universitet; Christian Baresel & Andriy Malovanyy, IVL

Avloppsvatten innehåller mer än det man kan se 
med blotta ögat. Där finns bland annat rester av 
läkemedel som har passerat genom våra krop-
par. Många av dem är svåra att rena bort i ett van-
ligt avloppsreningsverk. På Himmerfjärdsverket 
söder om Stockholm har en förstudie för rening 
av läkemedelsrester nyligen avslutats, där mil-
jöpåverkan och riskanalys för vattenlevande or-
ganismer i recipienten Himmerfjärden har ge-
nomförts.

Idag fi nns två reningsverk i Sverige som har läkeme-
delsrening i full skala. I Linköping används ozon som 
mellansteg i biologin för att bryta ner föroreningar. I 

Simrishamn används både ozon, aktivt kolfi lter och sand-
fi lter i olika kombinationer. Byggnation av läkemedelsre-
ning i full skala pågår också i Tierp och Kristianstad. I Eu-
ropa används läkemedelsrening framförallt i Tyskland och 
Schweiz, men i framtiden förväntas en utbredning och en 
utveckling av tekniker för rening av läkemedelsrester. 

Läkemedelsrester i vatten väcker stor oro. De är gjorda 
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Läkemedelsrester i vatten 
väcker stor oro. De är gjorda 
för att vara biologiskt aktiva 
vid mycket låga koncentra-
tioner och fungerar många 
gånger likadant på djur, 
vilket kan ge en stor men 
svårbedömd påverkan.
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för att vara biologiskt aktiva vid mycket låga koncentratio-
ner och fungerar många gånger likadant på djur, vilket kan 
ge en stor men svårbedömd påverkan. 

Stor ombyggnad på gång
Himmerfjärdsverket står just nu inför en stor ombyggna-
tion för att klara strängare utsläppskrav och högre belast-
ning. Bland annat ska dagens biologiska och kemiska re-
ningssteg byggas om till en membranbioreaktor (MBR). 
Det är en biologisk reningsmetod som använder aktivt 
slam för att bryta ner organiskt material och näringsäm-
nen. För att avskilja det slam som bildas från det renade 
avloppsvattnet används membranfi lter. 

Inför denna ombyggnad har man också valt att göra en 
förstudie om rening av läkemedelsrester. Projektet fi nan-
sierades till stor del av Naturvårdsverket vilket är en del 
i en stor satsning att öka och sprida kunskap om läkeme-
delsrester i avloppsvatten och tekniker för rening av dessa.

Provtagning på fyra platser 
För att undersöka hur mycket läkemedel som renas i Him-
merfjärdsverket idag och hur mycket som släpps ut i reci-
pienten Himmerfjärden genomfördes provtagning av vat-
ten vid fyra olika punkter, och mängden läkemedelsrester 
och andra mikroföroreningar analyserades. 

Provtagningen visade att koncentrationerna av läkeme-
del i Himmerfjärden var så låga att de var under detek-
tionsgränsen (lägsta halten man kan mäta) för de fl esta pro-

verna, trots att proverna togs precis vid utsläppspunkten. 
För höga detektionsgränser är ett problem då de ofta är 
betydligt högre än koncentrationer som kan skada miljön. 

På grund av detta behövdes kunskap om utspädningen 
av utgående vatten från reningsverket för att kunna beräk-
na koncentrationer av läkemedelsrester i Himmerfjärden. 
Denna räknades fram med hänsyn till vattenutbytet mellan 
fjärden och den yttre skärgården. Utspädningen varierar 
över året och är störst under vår och höst. Utspädningen 
av utgående avloppsvatten till Himmerfjärden beräknas i 
genomsnitt vara 100 gånger. 

Riskbedömning gjordes
En viktig faktor för att utreda vilka risker olika läkemedels-
rester medför är att veta hur naturen reagerar på läkemedel 
och vid vilka koncentrationer effekter sker. I detta projekt 
har en litteraturgenomgång gjorts för att uppdatera högsta 
tillåtna koncentrationer i miljön för samtliga undersökta 
40 läkemedel.

Utifrån de nya framtagna säkra koncentrationerna av lä-
kemedel för organismer och beräknad halt av läkemedel i 
Himmerfjärden (utifrån den uppmätta halten av läkemedel 
i utgående avloppsvatten i kombination med utspädning-
en) bedömdes en risk för negativa effekter i Himmerfjär-
den genom en så kallad riskkvot. Beroende på riskkvoten 
kategoriseras läkemedlen som låg, måttlig och hög risk för 
negativ påverkan på miljön.

I en riskbedömning jämförs koncentrationen i miljön 

Himmerfjärdsverket ligger söder om Södertälje och behandlar idag avloppsvatten från Botkyrka, Södertälje, Nykvarn, Salem, 
Huddinge och södra Stockholm. Den nya membranbyggnaden kommer att byggas väster om befintliga bassänger. En eventuell 
läkemedelsrening föreslås placeras öster om befintlig anläggning (höger sida i bild). 
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med den koncentration som bedömts vara säker för vat-
tenlevande organismer såsom fi sk, alger och kräftdjur. Det 
senare bedöms utifrån ekotoxikologiska studier i laborato-
rium i kombination med en osäkerhetsfaktor. I de fall då 
koncentrationen är högre i miljön anses en miljörisk råda 
och riskhanteringsåtgärder bedöms nödvändiga.

Påverkan på Himmerfjärden
Av de 40 läkemedel som undersöktes bedömdes tre inne-
bära hög risk: Citalopram, Oxazepam och Ranitidin. Lä-
kemedlet Diklofenak bedömdes innebära en måttlig risk. 
Resterande läkemedel bedömdes innebära låg risk för ne-
gativ påverkan på miljön. Under vissa tider på året eller i 
delar av recipienten där utspädningen är lägre (exempelvis 
nära utsläppspunkten) kan påverkan på miljön vara större.
Om risken istället bedömdes på det utgående avloppsvatt-
net utan att ta hänsyn till utspädningen bedöms totalt 8 
läkemedel vara av hög risk och 10 läkemedel av måttlig risk 
för Himmerfjärden. Detta visar hur viktigt det är att förstå 
hur vattenområdet där utsläppen sker fungerar och mår för 
att veta vilka åtgärder som behövs vid ett visst reningsverk. 
Inget av de tre ämnen som bedömdes utgöra en hög risk 
kunde detekteras i Himmerfjärden. Detta visar att mät-
ningar i utgående vatten från reningsverket tillsammans 
med bedömning av utspädning är avgörande för att bedö-
ma risken. Det innebär också att nyttan av en kostsam sats-
ning på mätningar för att övervaka olika kemiska ämnen 
i vattenområden är begränsad eftersom utspädningen gör 
att koncentrationer av de fl esta substanser hamnar under 
nuvarande detektionsgränser.

Trots att risken bedöms som låg för de fl esta läkemedel 
kan det vara motiverat att införa ett extra reningssteg för 
läkemedelsrening för de mer svårnedbrytbara läkemedlen, 
exempelvis Carbamazepin (mot epilepsianfall), eftersom 
dessa kan ackumuleras i naturen. 

En ökad kostnad
Det fi nns ett antal olika tekniker som kan användas för att 
rena läkemedel från avloppsvatten. I det här projektet un-
dersöktes teknikerna som beskrivs i faktarutan. 

Det beslutades att gå vidare med fi lter med granulerat 
aktivt kol (GAK). Detta bedömdes passa bäst med den nya 
membranbioreaktorn som ska installeras. Det är också en 
beprövad teknik som bedöms som relativt kostnadseffektiv. 

Efter reningen i membranbioreaktorn skulle avlopps-
vattnet passera genom två GAK-fi lter i serie för att få så bra 
rening som möjligt och utnyttja det aktiva kolet på bästa 
sätt. Läkemedelsreningen bedöms minska utsläppen av lä-
kemedelsrester med ungefär 75 procent eller mer än 400 
kg/år och minska risken i Himmerfjärden för samtliga sub-
stanser. Att införa läkemedelsrening skulle öka kostnaden 
för reningen av avloppsvatten på Himmerfjärdsverket med 
1-1,50 kr per kubikmeter, eller ca 20-30 procent.

Nästa steg för Himmerfjärdsverket är att bygga en pi-
lotanläggning för att undersöka reningseffekten samt testa 
och utvärdera den tekniska lösningen. Pilotanläggningen 
tas i drift under våren 2020.

Krav på rening väntas 
Idag fi nns inga krav på rening av läkemedelsrening i Sve-

FAKTA
 Tekniker för läkemedelsrening

Granulerat aktivt kol (GAK) – vattnet förs genom ett filter 
bestående av aktivt kol i granulerad form (ca 1 mm stora 
korn). Det aktiva kolet adsorberar (tar upp) läkemedel och 
andra föroreningar på sin yta. Placerat efter en mem-
branbioreaktor (MBR) fungerar filtret dessutom som ett 
biofilter.

Pulveriserat aktivt kol efter membranbioreaktor (PAK) 
– likt GAK, men med det aktiva kolet i pulveriserad form 
istället för granulerad. Detta ger en större yta för föro-
reningarna att fastna på. Aktivt kol i denna form tillsätts i 
en bassäng och separeras sedan från vattnet i ett filtre-
ringssteg. 

PAK-MBR – detta är en teknisk lösning med pulveriserat 
aktivt kol i kombination med membranbioreaktor. Här till-
sätts det aktiva kolet direkt i membranbioreaktorbassän-
gen. Det aktiva kolet avskiljs tillsammans med slammet av 
membranen. 

Ozon med biologisk efterbehandling – ozon används för 
att bryta ner läkemedlen. Efter ozonbehandlingen install-
eras en biologisk behandling såsom GAK, MBBR (moving 
bed biofilm reactor) eller sandfilter. På detta sätt utnyttjas 
både ozonets nedbrytning och biologisk nedbrytning av 
föroreningar. Det biologiska reningssteget bryter även ner 
farliga biprodukter som kan uppkomma i ozonsteget.
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Y Prover för analys av läkemedelsrester i vattnet togs på fyra 
olika platser (orange prickar); två på reningsverket, på inkom-
mande och utgående avloppsvatten, samt två i Himmerfjärden, 
vid utloppsröret och vid Bryggan, det grundområde som är 
närmast utsläppspunkten. Proverna togs vid fyra tillfällen 
under februari till juli 2019. Station H5 och H6 är förbundets 
ordinarie stationer.

LÄKEMEDEL VID HIMMERFJÄRDSVERKET
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Några undersökta läkemedelssubstanser och bedömning av deras risk för Himmerfjärden

Läkemedels-
substans

Läkemedel (exempel) Behandling Rening 
idag

Risk

Estron Duavive Hormonbehandling
vid östrogenbrist 98 % Låg

Citalopram Citalopram, Escitalopram, 
Premalex Behandling av depression 0 % Hög

Diklofenak Voltaren, Eeze, Arthrotec Värk och inflammation 11 % Måttlig

Ibuprofen Ipren, Ibumetin Värk och feber 99 % Låg

Naproxen Naproxen, Pronaxen Värk och inflammation 97 % Låg

Oxazepam Oxascand, Sobril Lugnande, ångestdämpande, 
muskelavslappnande 0 % Hög

Paracetamol Alvedon, Citodon, Panodil Värk och feber 0 % Låg

Ranitidin Ranitidin, Sandoz, Zantac Halsbränna och sura 
uppstötningar 28 % Hög

Ciprofloxacin Ciprofloxacin, Cetraxal,
Ciloxan

Antibiotika vid bakterie-
infektioner 83 % Låg

Y Exempel på läkemedelssubstanser som undersöktes och deras risk för Himmerfjärden.
Av de 40 läkemedel som undersöktes bedömdes tre innebära hög risk för Himmerfjärden. Ett 
bedömdes bedömdes innebära måttlig risk. Resterande läkemedel bedömdes innebära låg risk för 
negativ påverkan på miljön. 

rige, men det är sannolikt att någon typ av krav kommer 
att införas i framtiden. Redan idag har Schweiz infört re-
ningskrav på 80 procent för vissa substanser. För Himmer-
fjärdsverket skulle detta betyda extra rening för de fl esta 
substanser, även för de som idag bedöms vara av låg risk. 

Ett annat sätt att formulera krav är att se till behovet och 
känsligheten hos det mottagande vattendraget och utifrån 
det uttrycka specifi ka reningskrav för varje enskilt renings-
verk. Detta skiljer sig inte så mycket från hur dagens re-
ningskrav på organiskt material och näringsämnen, som är 
specifi ka för varje reningsverk. 

Att krav på rening av läkemedelsrester kommer är tro-
ligt, men hur ett sådant krav kommer att se ut får framtiden 
visa. I och med detta och liknande projekt ökar och sprids 
kunskapen om rening av läkemedelsrester för att kunna 
möta framtiden med effektiv rening.
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