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Avancerad vattenrening 
kan hjälpa Östersjön

Avloppsreningsverken runt Östersjön är byggda 
för att ta bort organiskt material och näringsäm-
nen. Men potentiellt farliga ämnen som läkeme-
delsrester och många miljögifter kan passera 
mer eller mindre opåverkade. Diskussionerna 
om att åtgärda även dessa ämnen hörs nu allt 
starkare i samhället. Med avancerade renings-
metoder på de största reningsverken runt Öster-
sjön skulle vi kunna minska utsläppen av farliga 
kemikalier till havet.

En stor befolkning och ett instängt hav utgör en stor 
miljöutmaning. Vattenomsättningen i Östersjön är 
uppenbarligen för liten för att vi ska kunna lösa våra 

avfallsproblem med utspädning. Det gäller för övergöd-
ningsproblemet, och förstås också för många andra kemis-
ka substanser som samlas i avloppsvattnet. Det senaste de-
cenniet har frågan om dessa så kallade mikroföroreningar, 
alltså ämnen som förekommer i avloppsvattnet till följd av 
mänsklig aktivitet, fått allt större uppmärksamhet. 

I första hand bör man arbeta med att minska tillförseln 
vid källan genom starkare och bättre genomförd kemi-
kalielagstiftning, men detta arbete går i praktiken alltför 
långsamt. Troligtvis behövs åtgärder både uppströms och 
nedströms under överskådlig framtid.

Nya tekniker finns
Numera fi nns tekniker som kan förbättra reningen, fram-
förallt för syntetiska organiska kemikalier som exempelvis 
läkemedel. En vanlig teknik är att slå sönder molekylerna 
med hjälp av ozon. En annan är att separera kemikalierna 
från vattnet med hjälp av aktivt kol. Effektiviteten beror 
på fl era faktorer, men ligger i medeltal på 70–80 procent 
rening av de organiska kemikalier man analyserat före och 
efter det extra reningssteget.

Sådan avancerad vattenrening används redan i full skala 
på fl era kommunala reningsverk, framförallt i Tyskland 
och Schweiz. I Sverige har Linköpings kommun nyligen 
börjat rena allt sitt avloppsvatten med hjälp av ozon. 

Kustzonen viktigast
Diskussioner kring vilka reningsverk som skulle vara aktu-
ella att uppgradera handlar oftast om riskerna för höga 
koncentrationer i mottagande vattendrag eller om närhet 
till känsliga miljöer eller dricksvattentäkter. 

Ur ett Östersjöperspektiv är det viktigt att rena vatten 
från stora och kustnära reningsverk. Kustnära verk kan 
genom kontinuerlig tillförsel upprätthålla förhöjda kon-
centrationer i kustzonerna även av relativt lättnedbrytbara 
substanser som exempelvis paracetamol och ibuprofen. 

Främmande kemikalier som hittas ända ute i öppet hav är 
tillräckligt vattenlösliga och stabila för att överleva transpor-
ten via vattenvägar i avrinningsområdet och ut till havs. Ett 
par exempel är karbamazepin och diklofenak. För att minska 
halter av den typen av läkemedel krävs en generell minsk-
ning av de totala utsläppen, vilket sker effektivast genom att 
rena avloppsvattnet från de absolut största reningsverken, 
egentligen oavsett var i avrinningsområdet de är belägna. 

Halvera mängderna
Att investera i avancerade reningsmetoder i alla kommu-
nala reningsverk är i dagsläget alltför dyrt. Men vi har räk-
nat på vad det skulle innebära om man satsade på de allra 

✒ Emma Undeman, Stockholms universitet

Vad händer med djurlivet i Östersjön när det ständigt exponeras för 
en blandning av tusentals organiska molekyler som inte fanns där 
för 50–60 år sedan? Framförallt förekomsten av läkemedelsrester 
i såväl kustzoner som öppet hav har väckt oro, eftersom dessa sub-
stanser designats just för att vara biologiskt aktiva vid mycket låga 
koncentrationer. Foto: Mathias Andersson/Azote
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största verken. De renar ju en relativt stor andel av den 
totala volymen avloppsvatten. 

I kustzonen runt Östersjön fi nns totalt 615 större 
renings verk, varav ungefär 45 har fl er än hundratusen an-
slutna personer. Dessa anläggningar renar tillsammans 70 
procent av allt avloppsvatten i kustzonen. Med ett extra 
reningssteg tas minst 70 procent av de oönskade kemika-
lierna bort ur denna delmängd avloppsvatten. Det innebär 
att utsläppen av mikroföroreningar från reningsverk be-
lägna nära kusten i snitt skulle minska med 50 procent. En 
utbyggnad av endast 45 reningsverk runt Östersjön skulle 
alltså halvera mängden kemikalier som tillförs vårt innan-
hav från reningsverk i kustzonen. 

Ännu inga lagkrav
I dagsläget fi nns inga specifi ka lagkrav på rening av mikro-
föroreningar i kommunalt avloppsvatten på varken EU- el-
ler Östersjönivå, men diskussioner som berör ämnet förs i 
fl era olika sammanhang: 
• En översyn av Avloppsvattendirektivet pågår.
• Risken med mikroföroreningar lyfts i samband med 

EU:s arbete för att stimulera återanvändning av avlopps-
vatten exempelvis inom jordbruket.

• EU:s strategi för läkemedel i miljön som är under ut-
veckling berör även rening av avloppsvatten som en 
möjlig åtgärd för att minska utsläppen. 

• Ett antal läkemedel fi nns på Vattendirektivets ”Watch 
List” och fl era av dem fi nns på Sveriges nationella lista 
över Särskilt Farliga Ämnen. Det kan medföra krav på 
åtgärder om halterna överstiger gränsvärden för god 
kemisk status. Exempelvis ställde Länsstyrelsen nyligen 
krav på Skövdes reningsverk att utreda rening av läke-
medelsrester, något kommunen överklagat.

• Ett antal forskningsprojekt om utveckling och utvärde-
ring av avancerade reningsmetoder pågår. 

• I Sverige har regeringen beslutat att ge bidrag till kom-
muner som frivilligt vill införa avancerad vattenrening. 

• I Schweiz har man börjat implementera en lag som stäl-
ler krav på ett fjärde reningssteg i reningsverk med fl er 
än 80 000 anslutna personer eller verk som släpper ut 
avloppsvatten till vattendrag med låg utspädning eller 
till särskilt känslig vattenmiljö. 

Vilka krav som kommer ställas i framtiden i Sverige eller 
EU är svårt att förutspå, men det fi nns anledning att vara 
förberedd på striktare regler. 

LÄS MER:
Policy Brief – Avancerad rening av avloppsvatten, 

Stockholms universitets Östersjöcentrum

https://bit.ly/2uLE5VY
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Y Runt Östersjön tar de 45 största reningsverken i kustområdet, här definierat som inom 20 km från kustlinjen, emot avloppsvatten 
från mer än 100 000 anslutna personer. Tillsammans renar de omkring 70 procent av den totala volymen avloppsvatten som genereras 
i kustområdet.
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