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Bakgrund
• Reningsverk inte anpassade för läkemedel
• Tekniken finns
• Inga krav i Sverige ännu

• Fler byggs nu!
• Naturvårdsverkets bidrag till förstudier och 

investeringsprojekt 
– 170 MSEK fram till 2023



Bakgrund
Himmerfjärdsverket ska byggas ut för ökad 
kapacitet och strängare reningskrav

• Membranteknik (MBR)

• 435 000 personer (år 2040)

Syfte
Ta fram ett beslutsunderlag till 
styrelsen. 
Sprida kunskap om rening av 
läkemedelsrester.



• Tre provtagningstillfällen
– Inkommande och utgående 

avloppsvatten 
– Två punkter i Himmerfjärden

• Läkemedelssubstanser
• Hormoner
• Antibiotika
• Bakterier

Provtagning



Riskkvot =
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑚𝑚𝑘𝑘𝑜𝑜 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

>0,1 – måttlig  risk
>1,0 – hög  risk

Beräkning av riskkvoter

PNEC
39 st uppdaterats 
i projektet



Resultat av provtagningen



Teknikutredningen

Teknikmognad
Reningseffekt
Miljö
Ekonomi 
Designparametrar
Logistik
Drift och arbetsmiljö
Kompatibilitet

Ozon med 
biologisk 

efterbehandling

Pulveriserat 
aktivt kol

Granulerat aktivt 
kol



• Tvåstegsfilter för att minska kolförbrukningen
• Regenerering/förbränning av förbrukat aktivt kol
• Investeringskostnad 433 MSEK (inkl. projektering 

och byggherrekostnad)
– Byte av aktivt kol 22-48 % av årskostnaden

Principförslag – GAK efter MBR

Anläggningsdata
Kapacitet 94 % av årsflöde

Storlek byggnad 3 300 m2

Livslängd aktivt kol 1-3 år

3.9 5

Driftkostnad (inkl. kapitalkostnader) (SEK/m3)

Driftkostnad 2018

Driftkostnad efter ombyggnad

Driftkostnad efter ombyggnad (inkl GAK)

6 - 6,5



Bedömning av rening med GAK

• Granulerat aktivt kol förväntas minska utsläppen av alla läkemedel 
signifikant och reducera alla riskkvoter till <1 förutom för Citalopram

• Läkemedelsrening kan vara miljömässigt motiverat utifrån utförda 
riskbedömningar och försiktighetsprincipen 



Användning av resultaten

Slutrapporten tjänar som beslutsunderlag till SYVABs styrelse.
Rekommendationen är att avvakta kommande pilotförsök, då dessa kommer kunna användas 
för en säkrare kostnadsbedömning.

Principförslag och kommande pilotförsök blir grund för systemhandling.

Resultat av provtagningar och uppdaterade PNEC-värden kan användas 
som referenser i branschen.
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