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Inledning 
Avloppsreningsverk i Sverige är utformade för att begränsa utsläpp av syreförbrukande ämnen, kväve 
och fosfor. Däremot passerar organiska mikroföreningar, som läkemedelsrester, fenoler, 
flamskyddsmedel och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) genom processerna och når till slut i sjöar 
och vattendrag, eller hamnar i slammet och kan spridas till jordbruksmark. Ronneby Miljö och Teknik 
AB beviljades 2019 bidrag från Naturvårdsverket, i enlighet med förordning 2018:495, för en 
pilotanläggning på Rustorp (reningsverket i Ronneby) för rening av läkemedelsrester ur 
avloppsvatten. Syftet med pilotförsöket var att undersöka möjligheten att rena avloppsvatten från 
läkemedelsrester med minst 80 % reduktion, med hjälp av ozon och aktivt granulerat kol. Det 
övergripande syftet med hela projektet var att utreda förutsättningarna för en fullskalig anläggning 
med rening av avloppsvatten från läkemedelsrester och PFAS (per- och polyfluorerade ämnen). Man 
fokuserade på problematiska ämnen, ett flertal läkemedel, tex Metropol, Atenolo, Diklofenak, 
Ibuprofen och Losartan, samt flera PFAS. Reningsprocessen i pilotanläggningen bestod av en 
förfiltrering som följdes av ozonoxidation samt ett aktivtkol-filter. Utvärderingen av 
pilotanläggningen sammanställdes i en slutrapport (Ronneby kommun 2020) och rapporterades till 
Naturvårdsverket.  

Vid ozonbehandling kan nedbrytningsprodukter som är mer toxiska än ursprungsämnet bildas. En 
rapport om utredning och förprojektering av läkemedelsrening i Öresundsverket i Helsingborg 
nämner cancerframkallande bromat och 6-värt krom som möjliga transformationsprodukter vid 
ozonbehandling av avloppsvatten. Här föreslår utredarna att ett toxicitets test, en så kallad dos-
responstest utförs innan ozonanläggningen byggs (Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB 2019). 
Vid pilotanläggningen i Rustorp användes därför ett akut toxicitets test med den vattenlevande 
organismen Artemia för att få en uppfattning om eventuellt förhöjd toxicitet efter avloppsvattnets 
behandling i ozonreaktorn. 

Metod 
Pilotanläggningens parametrar och provtagning. 
Pilotanläggningen var igång under 9 veckor (vecka 18 - 29 med avbrott pga driftstörning vecka 25 och 
27). Dosen ozon ökade stegvis från 0, 3, 5, 7 till 9 g/m3, med två veckor med samma dos. Uppehållstid 
i ozonreaktorn (14,5min) och i kolfiltret (8,0min) samt flödet 5,2m3/h) var konstanta. Prover märktes 
med A, C och D.  Punkt A före pilotanläggning, dvs utgående vatten från nuvarande avloppsrenings, C 
efter ozon-behandling och D efter kolfiltrering, dvs utgående från pilotanläggningen. Från varje 
provpunkt tog personal på reningsverket stickprov tre gånger per dag, med tre timmars mellanrum, 5 
dagar per vecka (vardagar). Dessa blandas sedan till ett veckoprov som skickas till analys av kemiska 
parametrar och prov från samma tillfälle användes också för toxicitetstesten. Proverna förvarades i 
frys fram till analysdatum (Ronneby kommun 2020). 

Toxicitetstest 
Akut toxicitets test med den vattenlevande organismen Artemia gjordes på vattenprover från 
Rustorps reningsverk i Ronneby i augusti 2020. För toxicitettester valdes ut de vattenprover som 
ansågs mest intressanta beroende på dosen av ozonbehandling. Alla tre punkterna (A, C och D) från 
vecka 18, 20, 24 och 26, samt att för punkt D testades även prover från vecka 19 och 21. Testerna 
utfördes enligt Svensson et al. (2005). Alla tester avlästes efter 24 timmars inkubering i 25°C, samt att 
de utvalda proverna från punkt A och D, fick pågå i ytterligare 24tim och  även avlästes efter 48 
timmars inkubering. Spädningsserien: 0, 46, 71, 83, 89 och 95% inblandning av respektive provvatten, 
användes.   
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Resultatet anges i procent immobila organismer vid en specifik inblandning av respektive provvatten. 
10% immobilitet anses vara naturlig variation för organismen och används också som gräns i 
kontrollprovet, dvs utan provatten, för att testet ska kunna godkännas. Alla kontrollprov hamnar 
under 10% immobila. Immobiliteten hos referenskemikalien Kaliumdikromat ligger inom intervall 
som visar på godkänd känslighet hos organismerna. 

Resultat 
Analysresultaten visar att efter 24 timmars exponering visar de olika provvattnet på ingen, eller låg 
andel av immobila organismer. Efter 24 timmars exponering av respektive provvatten behövs mer 
95% inblandning av avloppsvatten för att få någon noterbar immobilitet. Generellt kan därför den 
akuta toxiciteten hos samtliga provvattnen anses vara låg, men de först tagna proverna (vecka 18 och 
19, 20 och 21) verkar vara något mer toxiska än de som togs i slutet av perioden, se tabell 1. 

I de fall där testerna pågick i ytterligare 24 timmar, visar resultaten på en högre andel immobila 
organismer. I blandningar med 83% provvatten är ca 20% av organismerna immobila, och i ett prov 
(24A) mer än 50% av organismerna immobila. Prov tagna vecka 18 och 19, samt 20 och 21 verkar 
även när testen varar i 48 timmar, vara något mer toxiska än proverna där högre dos ozon använts 
vid reningen, se tabell 1.  

Vid jämförelse av resultaten före (punkt A) och efter de olika behandlingstegen (punkt C ozonreaktor 
och D utgående efter ozon och kolfilter) kan man se att i början av studien så ändrades inte 
toxiciteten mellan ingående och utgående vatten. För proverna tagna i slutet av perioden, vecka 24, 
26 och 28, kan man se en minskning av responsen på Artemia efter 24 timmars exponering, både vad 
gäller inkommande vatten (punkt A) och utgående vatten (punkt D). Efter 48 timmars exponering kan 
man se en tendens att immobiliteten minskar i det utgående vattnet jämfört med inkommande. Där 
kan immobiltet noteras först vid 89% inblandning i utgående provpunkt, medan redan vid 71% 
inblandning för inkommande vatten 

Tabell 1. Sammanställning av % immobila Artemia i % inblandning av provvatten från Rustorps pilotanläggning 
efter 24 och 48 timmars inkubering i 25°C. (Endast inblandning med immobila organismer visas i tabellen. Tom 
ruta= ej analyserad. <10% = naturlig immobilitet).   

% immobila, 24 tim  % immobila, 48 tim 
Prov 89% 95% 71% 83% 89% 95% 
18 A 0 15 0 0 27 81 
18 C 0 8 

    

18 D 0 16 0 10 25 89 
19 D 0 20 0 17 30 83 
20 A 15 22 9 22 16 89 
20 C 0 21 

    

20 D 0 16 0 0 56 74 
21 D 0 32 0 0 32 93 
24 A 0 16 10 53 57 89 
24 C 0 12 

    

24 D 0 8 0 0 20 67 
26 A 0 0 0 23 41 46 
26 C 0 0 

    

26 D 0 0 0 0 10 51 
28 A 0 0 19 18 15 36 
28 C 0 0 

    

28 D 0 7 0 0 28 67 



4 
 

Vid jämförelse mellan punkt A och punkt C, dvs efter ozonreaktorn, kan ingen skillnad i responsen 
hos Artemia larverna vid olika doser av ozon noteras.  

Diskussion 
Resultatet från toxicitetstesten stämmer väl överens med de toxicitetsundersökningar som gjordes i 
ett projekt som utfördes i samarbete mellan Tekniska verken i Linköping AB (TVAB) och IVL Svenska 
Miljöinstitutet (IVL 2015a). Projektet innebar pilotskaletester med ozonering för att användas som 
underlag för dimensionering, implementering och drift av fullskaleanläggningen vid Linköpings 
största avloppsreningsverk. Vid de ekotoxikologiska undersökningarna användes ett testbatteri som 
omfattar bl. a mikro- (grönalg) och makroalg (rödalg), kräftdjur (Nitocra) och genotoxicitet enligt 
Ames-test (YG7108). Kräftdjuret Nitocra kan jämställas med Artemia. Efter ozonsteget visade vattnet 
ingen signifikant påverkan på dödligheten hos Nitocra ens vid 100 % inblandning. IVL sammanfattar 
resultaten från de ekotoxikologiska undersökningarna med att implementeringen av ett 
ozoneringssteg i den föreslagna processlösningen inte skulle leda till en ökad toxicitet för 
vattenlevande organismer. Inga negativa effekter har påvisats i rödalg, grönalg eller Nitocra i 
dosintervallet, och inga resultat från någon av de genomförda Ames-testerna tyder på en ökad 
bildning av mutagena biprodukter och därmed genotoxicitet (IVL 2015a). 

Det övergripande syftet med pilotprojektet i Ronneby var att utreda förutsättningarna för en 
fullskalig anläggning med rening av avloppsvatten från läkemedelsrester och PFAS (Ronneby kommun 
2020). På samma prover som analyserades för läkemedel, gjordes analyser av 14 PFAS substanser. De 
högsta halterna som uppmättes var perfluorpentansyra (PFPeA) 66 ng/l och perfluorhexansyra 
(PFHxA) 68 ng/l. Halterna var likvärdiga, före som efter ozonoxidationen, men reducerades i 
aktivkolfiltret. Toxiciteten hos vattnet efter behandlingen med aktivkol visade på en reducering av 
PFAS och toxicitet, jämför med proverna tanga innan pilotanläggningen. Detta skulle kunna tyda på 
att PFAS har en akuttoxisk påverkan på Artemia. Men detta motsägs av resultat från andra tester 
med Artemia som gjort vid laboratoriet på Högskolan Kristianstad. Med samma metod (Svensson et 
al. 2005) undersöktes lakvatten från en avfallsanläggning med högre halter av PFAS, ex PFPeA 
140ng/l och PFHxA 330ng/l, dvs mer än dubbelt så höga halter av PFAS. Testerna på lakvattnet visade 
ingen toxicitet mot Artemia.  

Problematiken kring organiska mikroföroreningar är komplex men allt fler studier pekar på risker för 
negativa effekter kopplade till exempelvis läkemedel och organiska mikroföreningar i avloppsvatten. 
Med utbyggnad av avancerad rening av avloppsvatten kommer analysarbetet med identifiering och 
kvantifiering av ämnen som förekommer i mycket låga halter att bli en utmaning (Svenskt vatten 
2021). I takt med utvecklingen av bättre analysmetoder för PFAS ämnen, har dess vida spridning i 
miljön och till människan blivit alltmer uppmärksammad (Naturvårdsverket 2021). Det pågår mycket 
forskning och teknikutveckling inom ämnesområdet PFAS, men även om uppmärksamheten för 
ämnesgruppen har ökat det senaste årtiondet, finns fortfarande många frågetecken. McCarty 
(2021a) skriver att antalet forskningsprojekt som är designade för att förstå PFAS toxicitet, 
bioackumulation och biomagnifikation ökar. Flera forskare menar att bristen på data kring akuta och 
kroniska toxiska effekter av PFAS, som en bred klass av föreningar, är en betydande osäkerhet för 
ekologiska riskbedömare (Hekster, Laane & de Voogt 2003; McCarthy, Roark, Wright, O'Neal, 
Muckey, Stanaway, Rewerts, Field, Anderson & Salice 2021b; Ankley, Cureton, , Hoke, Houde, Kumar, 
Kurias, Lanno, McCarthy, Newsted, Salice, Sample, Sepúlveda, Steevens, & Valsecchi 2021). Ankely et 
al. (2021) rekommenderar att utveckling av mer omfattande övervakningsprogram för att stödja 
exponeringsbedömning inkluderas, och utveckling av in vitro och in vivo metoder för att effektivt 
bedöma biologiska effekter för potentiellt känsliga arter.  
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Svenska Miljöinstitutet IVL (2015b) skriver i sin rapport B2226-P att ekotoxikologiska tester kan 
användas som ett komplement till kemiska analyser för att bestämma vid vilka nivåer ett ämne kan 
förväntas uppvisa en effekt, eller snarare den högsta halt vid vilka inga effekter förväntas, eller då 
man misstänker förekomst av okända eller icke mätbara substanser i ett utgående vatten. 
Utformningen av testerna måste anpassas till situationen och syftet med testet och bör därför 
utarbetas i nära samarbete med laboratoriet. 

Avloppsvatten och lakvatten är typiska matriser för att undersöka ekotoxisitet hos blandningar av 
PFAS och för att utvärdera reningsmetoder. I framtida utvärderingar av behandlingar i pilot-/labskala, 
bör ett testbatteri av toxicitetstester komplettera de kemiska analyserna.   
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