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Sammanfattning 
 
Stora mängder receptbelagda- och receptfria läkemedel brukas årligen. Farmaceutiska 
föreningar såsom exempelvis preventivmedel, antibiotikum och smärtstillande 
läkemedel når reningsverk via urin och fekalier. Traditionella reningsverk saknar 
förmågan att helt reducera dessa föreningar och de släpps ut via det utgående vattnet till 
en recipient där de kan medföra en negativ påverkan i miljön. Duvbackens reningsverk i 
Gävle har en traditionell uppbyggnad och det behandlade spillvattnet släpps ut i Inre 
Fjärden. Syftet med denna studie är att utifrån Duvbackens avloppsreningsverks 
förhållanden föreslå en rekommenderad kompletterande reningsmetod för att reducera 
läkemedelsrester ifrån spillvattnet.  

 
För att kunna föreslå en kompletterande reningsmetod har en provtagning efter 
läkemedelssubstanser på det inkommande och det utgående spillvattnet genomförts i 
Duvbackens reningsverk. Detta för att se vilka substanser reningsverket reducerar och 
vilka som släpps ut i Inre Fjärden.  En litteraturstudie har genomförts där aktivt kol och 
ozons reduktionsförmåga av läkemedelsrester granskats, samt vart i reningsverket de 
bör implementeras. Kostnader av aktivt kol och ozon har ställs i förhållande till 
varandra genom en ekonomisk undersökning.  
 
Duvbackens reningsverk är dimensionerat för 100 000 personekvivalenter och är 
beläget mellan stadsdelarna Brynäs och Bomhus i Gävle. Reningsverket använder sig av 
mekanisk, biologisk och vid behov kemisk rening. Resultaten från provtagningen visade 
att av de 22 läkemedelssubstanser vilka granskats reducerades sex substanser med 
mindre än 45 % och två substanser fick en förhöjd halt efter de passerat Duvbackens 
reningsverk.  

 
Både ozon och aktivt kol har i tidigare pilotförsök visat god förmåga att reducera 
läkemedelssubstanser från avloppsvatten. Variation av reduktionsgrader har visats bero 
på kolförbrukning och dosering av ozon. En skillnad mellan de kompletterande 
reningsmetoderna är att aktivt kols reduktionsförmåga försämras med tiden medan ozon 
har en mer konstant reduktion av läkemedelssubstanser.  

 
Ozon bör implementeras efter slutsedimenteringen följt av ett sandfilter för att reducera 
reaktiva biprodukter. Vid användning av aktivt kol bör reningsmetoden implementeras 
efter slutsedimenteringen, då det är av stor vikt att spillvattnet inte har för höga halter av 
suspenderade ämnen som mättar kolet. När aktivt kol och ozons kostnader jämförts 
under samma förhållanden har aktivt kol visats vara marginellt dyrare. Energikostnader 
utgör de stora kostnaderna för ozonrening medan kolförbrukningen visats utgöra den 
stora kostnaden för rening med aktivt kol.  
 
Nyckelord: Avloppsreningsverk, läkemedel, reduktion, ozon, aktivt kol, miljöpåverkan 
& hållbar utveckling.  



 

 

Abstract 
 
Large amounts of prescription- and non-prescription pharmaceutical drugs are used 
annually. Pharmaceutical compounds such as contraception, antibiotics and analgesic 
drugs end up in sewage treatment plants via urine and feces. The traditional sewage 
treatment plant lacks the ability to completely reduce pharmaceutical compounds and 
they are emitted via efflux to a recipient, where they can have a negative impact on the 
environment. The sewage treatment plant Duvbacken in Gävle has a traditional structure 
and the treated effluent end up in Inre Fjärden. The purpose of this study is to 
recommend a complementary treatment method to reduce pharmaceutical compounds 
based on the sewage treatment plant Duvbacken’s circumstances.  

 
In order to recommend a complementary treatment method samples of the incoming and 
outgoing efflux have been tested for pharmaceutical substances. The samples were 
taken to see what substances the sewage treatment plant reduces and what substances 
end up in Inre Fjärden. A literature review was conducted to examine activated carbon 
and ozone’s ability to reduce pharmaceutical compounds, it also researched where the 
treatment methods should be implemented. An economical investigation was done to 
show the costs for activated carbon and ozone in relation to each other.  

 
The sewage treatment plant Duvbacken in Gävle is constructed for 100 000 persons and 
is located between the suburban areas Brynäs and Bomhus. The sewage treatment plant 
uses mechanical, biological and if necessary chemical treatment. The results from the 
samples of the 22 substances that were examined showed that six pharmaceuticals were 
reduced by less than 45 % and two substances had an increased concentration after 
treatment in the sewage treatment plant.  

 
Both ozone and activated carbon have in previous studies shown good ability to reduce 
pharmaceutical substances from the municipal efflux. Variations in the ability to reduce 
pharmaceuticals depends on carbon consumption and ozone dosage. One difference 
between the complementary treatment methods are that activated carbons ability to 
reduce pharmaceuticals decreases with time, while ozone has a more constant reduction.  

 
Ozone should be implemented after the traditional treatment followed by a sand filter to 
reduce reactive byproducts. Activated carbon should also be implemented after the 
traditional treatment due to an efflux with high content of suspended substances can 
saturate the carbon. When the costs of activated carbon and ozone are compared under 
the same circumstances it has been shown that activated carbon is marginally more 
expensive. The energy use represents the major costs for ozone treatment while carbon 
consumption has shown to be the major cost for activated carbon.  
 
Keywords: Sewage treatment plant, pharmaceuticals, reduction, ozone, activated 
carbon, environmental effect & sustainable development.  
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Ordlista 
 
Adsorption – Förloppet när ett ämne upptar och binder ämnen från gas eller vätska till 
sin yta; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska 
och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna. 
 
Akvatiska – hörande till eller bildad i vatten. 
 
Anaerob – sägs en process eller organism vara som inte fordrar tillgång till fritt syre. 
 
Antibiotikaresistens – resistens hos bakteriestammar mot antibiotika. 
 
Bioackumulation – innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar 
genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras. 
 
Hydrolys – kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med 
vatten. 
 
Konjugering – Ett system av kemiska bindningar i organiska föreningar, enkel- och 
multipelbindninga. I olika naturvetenskapliga områden är det allmän beteckning för 
hopsättning av komponenter eller bildning av sammansatta föreningar. 
 
Metabolisering – alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer. 
 
Oxidation – kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner. 
 
Persistent – beständighet, ett ämnes motståndskraft mot nedbrytning. 
 
Polymer – syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga 
molekyler. 
 
REVAQ-certifiering – Ett system vars syfte är att minska flödet av farliga ämnen till 
reningsverk, samt att det skapas en hållbar återföring av växtnäring. 
 
Östrogener – samlingsbenämning på en grupp kvinnliga könshormoner. 
 
(Nationalencyklopedin, UÅ) 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Stora mängder receptbelagda- och receptfria läkemedel brukas årligen. Dessa 
farmaceutiska föreningar kan exempelvis vara antibiotikum, preventivmedel, 
febernedsättande och smärtstillande läkemedel. Efter att läkemedel intagits 
metaboliseras de partiellt och utsöndras i urin och fekalier och behandlas hos 
avloppsreningsverk med andra föreningar. Det har visats att dessa läkemedelsrester inte 
reduceras helt i traditionella avloppsreningsverk och hamnar slutligen i vatten recipient 
och i biologiska kretslopp (Gamal El-Din, Ikehata & Naeimeh, 2007). Vattenlösliga 
läkemedelssubstanser utsöndras direkt, medan fettlösliga läkemedelssubstanser behöver 
omvandlas för att utsöndras genom urinen.  Detta kan ske genom två olika processer, 
metabolisering eller konjugering. Vid metobolisering omvandlas substansen till 
vattenlöslig form, vid konjugering binder en vattenlöslig molekyl upp substansen. 
(Cidh, 2014) 
 
Enligt Halling-Sørensen, Nors-Nielsen, Lanzky, Ingerslev, Lützhøft & Jørgensen 
(1998), Kümmerer (2009), och Crane, Watts, & Boucard (2006), beskrivs 
läkemedelsrester medföra negativa effekter på mikroorganismer, växtplankton och 
kräftdjur. Effekter såsom resistensutveckling och gentoxicitet är negativa konsekvenser 
vilka uppstår vid förekomst av läkemedelsrester i vattenmiljö. Att läkemedelsrester inte 
reduceras i avloppsreningsverk medför alltså negativa effekter för miljön.  
 
I Gävle behandlar Duvbackens avloppsreningsverk spillvatten från Gävle, Valbo, 
Forsbacka och Hille. Verksamheten använder sig av mekanisk, biologisk och kemisk 
rening vid behov. Aktivslammetod med biologisk fosforreduktion sker vid den 
biologiska reningen. Efter spillvattnet renats släpps det ut i Inre Fjärden (Gästrike 
Vatten, 2015). 

 
Då Duvbacken använder sig av traditionella reningsmetoder där reduktion av läkemedel 
inte är optimal, förväntas halter av läkemedelsrester släppas ut i recipienten. Enligt flera 
studier (Hernández-Leal, Temmink, Zeeman & Buisman 2011; Margot, Kienle, Magnet, 
Weil, Rossi, de Alencastro, … Barry, 2013; Hörsing, Wahlberg, Falås, Hey, Ledin och 
Jansen, 2014; FOEN, 2012) tillhör ozonrening och adsorption med aktivt kol effektiva 
teknikerna för att rena spillvatten från läkemedelsrester. 

 
Dock är undersökningar av kompletterande reningstekniker för reduktion av 
läkemedelsrester av Gästrike Vatten begränsade. Utöver detta bör ozon och aktivt kol 
jämföras utifrån förhållanden med befintliga reningssteg i Duvbackens reningsverk. 
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1.2 Projektets syfte, frågeställning, avgränsningar och målgrupp 
 
Syftet med denna studie var att utifrån dagens förhållande vid Duvbackens 
avloppsreningsverks föreslå en rekommenderad kompletterande reningsmetod för att 
reducera läkemedel ifrån spillvatten. Studien presenterar reduktionsgrader vid tidigare 
pilotförsök av de kompletterande reningsmetoderna ozon och aktivt kol, samt 
undersöker vart de bör implementeras i reningsverket. En ekonomisk undersökning har 
genomförts där de kompletterande reningsmetodernas kostnader ställs i relation till 
varandra. Slutligen besvarar studien frågan om vilken av reningsmetoderna som lämpar 
sig bäst att använda för Duvbackens avloppsreningsverk. 
 
Frågeställningarna beskriver ett gap som denna studie ska besvara för att underlätta 
beslut om framtida nybyggnationer för att reducera läkemedelsrester från avloppsvatten 
för Gästrike Vatten. 

 
• Hur ser dagens reduktionsgrad av läkemedelsrester ut för Duvbackens 

reningsverk? 
 

• Vilka reduktionsgrader kan förväntas uppnås med respektive kompletterande 
reningsmetod?   

 
• Vart bör reningsmetoderna implementeras i Duvbackens reningsverk? 

 
• Vilka kostnader kan de kompletterande reningsmetoderna medföra? 

 
• Vilka av metoderna lämpar sig bäst att använda utifrån Duvbackens 

avloppsreningsverks förhållande? 
 
Denna rapport riktar sig till intressenter och insatt personal inom VA-branschen.  

 
1.3 Läkemedel och dess spridning i miljön 
 
Figur 1 illustrerar den förväntade spridningen av läkemedel som passerar Duvbackens 
reningsverk. Efter att läkemedel har brukats lämnar de människokroppen via urin och 
fekalier som en mix av metaboliter, antingen oförändrade eller konjugerade substanser. 
De transporteras sedan via ledningsnätet med spillvattnet till reningsverket. Även 
oanvända läkemedel når reningsverket via ledningsnätet, dessa tillförs ledningsnätet då 
användare kasserar sina oanvända läkemedel i handfat och toaletter. När 
läkemedelsresterna når reningsverk har de 3 möjliga öden. Det första alternativet är att 
läkemedelsresterna omvandlas till koldioxid och vatten. Det andra alternativet är att 
ämnet är svårnedbrytbart och delar av substansen hamnar i slammet. Det sista ödet är att 
läkemedelsubstanserna omvandlas till metaboliteter vilka fortfarandra är persistenta och 
passerar reningsverket för att sedan släppas ut i recipienten. De läkemedelsrester vilka 
hamnar i slammet transporteras via SITA till Forsbackas återvinningsanläggning för 
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deponi. Läkemedelsresterna vilka släpps ut i recipienten når inre fjärdens akvatiska 
miljö och kan medföra en negativ påverkan på vattenlevande organismer, se avsnitt 
miljöpåverkan. Läkemedelsresterna kan potentiellt vara persistenta och 
bioackumulerande i miljön (Halling-Sørensen et al, 1998). Sådana mikroföroreningar 
går att finna i alla europiska länders vattendrag, (Heberer, 2002; Ternes, 1998) och det 
blir allt viktigare för förståelsen över hur de uppstår och vilka bieffekter de ger upphov 
till.  

Figur 1: Läkemedelsflöde från brukare till recipient Duvbacken reningsverk.  
 
1.4 Effekter i miljön 
 
Trots att läkemedel har brukats i stora mängder under de senaste årtiondena, har dessa 
substansers påverkan på miljön inte uppmärksammats. Det är först på senare år som 
komplexa undersökningar av exempelvis antibiotikska substansers påverkan och 
möjliga risker för miljön har undersökts. Antibiotika är en av de viktigaste grupperna av 
läkemedel som brukas av befolkningen, och antibiotikaresistensen är en av de stora 
utmaningarna för humanmedicin och veterinärmedicin. Men det finns fortfarande brister 

Läkemedel 

Oanvända	  
läkemedel	  i	  

avloppsvatten 

Läkemedel	  i	  
avloppsvatten	  
från	  fekalier 

Duvbackens	  
reningsverk 

Slamhantering	  
Forsbacka	  

Avfallsanläggning	  
Behandlat	  

avloppsvatten 

Inre	  fjärden 

Behandlat 
C02/H20 
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på förståelse och kunskap om källor, risker och betydelse av antibiotikaresistenta 
bakterier i vattenmiljö (Kümmerer, 2009). 

 
Det finns en stor oro för effekterna som kan komma till följd av antibiotikaresistens på 
folkhälsan. Resistens har upptäckts i naturliga vattenmiljöer. Det troligaste scenariot är 
att resistenta bakterier har tillförts genom utsläpp i miljön via exempelvis reningsverk 
och sedan spridits vidare genom bioackumulation, snarare än genom direkt exponering 
av naturligt förekommande mikrober till antibakteriella ämnen och efterföljande 
naturligt urval. Konsekvenserna av antibiotisk resistans för akvatiska ekosystems 
struktur och funktion är fortfarande okända, men det finns en oro över konsekvenserna 
för människors hälsa vid en utbredd resistens.  

 
Vattenlevande ryggradsdjur är mycket känsliga för exponering av östrogener utsöndrade 
av kvinnor, antingen naturligt eller via användning av p-piller. Fisk är också känslig för 
andra könshormon såsom exempelvis receptorblockerare. Negativa effekter är 
exempelvis att fiskens fruktsamhet minskas. Exempel på östrogener i läkemedel kan 
vara etinylestradiol och östradiol. Svårlösliga läkemedel har potential att 
bioackumuleras. Det kan medföra att läkemedel sprids högre upp i näringskedjan och 
kan påverka andra arters fruktsamhet (Crane et al., 2006). 

 
Vid exponering av mycket låga koncentrationer av läkemedel, kan negativa biologiska 
effekter uppstå hos ryggradslösa djur.  Studier visar att läkemedel innehållande 
substanser såsom etinylestradiol, östradiol och andra östrogener medför negativ 
påverkan redan vid låga koncentrationer (Crane et al., 2006). 
 
1.5 Lagstiftning 
 
Idag finns inga lagkrav på att läkemedelssubstanser ska reduceras i avloppsreningsverk. 
I EU:s ramdirektiv för vattens bevakningslista har 3 stycken läkemedelssubstanser 
tillkommit, diklofenak, etinylestradiol och östradiol. Sverige är skyldig att följa 
bevakningslista. Skulle dessa substanser skrivas in i ramdirektiv för vatten kan de 
inlivas i svensk lagstiftning, vilket innebär att avloppsreningsverk måste reducera dessa 
i reningsverk (CBL-kansliet, 2014). Ramdirektivets syfte är att skydda våra vattendrag, 
sjöar och kustområden genom att: 

 
• Kräva bättre skydd för vattentäkter 
• Strängare utsläppsvillkor (rening av spillvatten, dagvatten och bräddvatten) 
• Från 2015/2016 obligatoriskt att mäta diflofenak, estradiol och etinylestradiol i 

sjöar och vattendrag 
(Cimbritz & Hagman, UÅ). 

 
 

Ansvaret för vattenförvaltningen i Sverige ligger på de fem länsstyrelser som är 
vattenmyndigheter. Havs- och vattenmyndigheten ger stöd till vattenmyndigheterna 
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med vägledning och är den organisation som tar fram föreskrifter, myndigheten 
rapporterar även arbetet till EU.  

 
Det kontinuerliga arbetet med vattenförvaltningen går i förvaltningscykler om 6 år där 
arbetsmomenten återkommer. Nästa cykel avslutas år 2021. Första steget i cykeln är att 
vattnet kartläggs utifrån förra cykelns resultat och övervakning, denna information är 
sedan underlaget som används för att ge en bedömning samt klassificering av vattnets 
tillstånd. Arbetet ska även utformas så att åtgärder för att nå god vattenkvalitet alltid 
eftersträvas (Havs- och Vattenmyndigheten, 2014). Det finns inga lagar angående hur 
höga halter av läkemedelssubstanser som får släppas ut i recipienten från ett 
avloppsreningsverk.  
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2. Metod 
 
2.1 Urval av substanser  

 
Centrum för bättre läkemedelsinformation (CBL-kansliet), har i en studie tagit fram en 
rekommendation på 22 läkemedelsubstanser vars koncentration i miljön bör följas 
årligen. Arbetet för Sveriges läkemedelsstrategi (NLS) leds av Socialdepartementets 
statssekreterare och ett flertal representanter från läkemedelsområdet exempelvis 
Sveriges apoteksförening, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges läkarförbund. 
CBL- kansliet ansvarar för samordningen av NLS. CBL-kansliet har tagit fram en 
arbetsgrupp med hög kompetens inom området läkemedel för att ta fram en 
rekommenderat lista över läkemedelssubstanser, vilka avloppsreningsverk bör följa 
årligen. I denna arbetsgrupp ingår bland annat ekotoxikologer och läkare. 
Arbetsgruppen har arbetat med Landstingens nätverk för läkemedel och miljö, 
Mistrapharma och Svenskt Vatten för att se över deras arbete med framtagningen av den 
rekommenderade listan. De har även arbetat med Naturvårdsverket för att de ska väga in 
på deras arbete (CBL-kansliet, 2014).  

 
I denna studie undersöks dessa 22 läkemedelssubstanser som presenteras i Bilaga 1, 
liksom deras verkningsområde (FASS, UÅ).  
 
2.2 Provtagning 

 
Provtagningen genomfördes på Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle. Vattenprover 
på inkommande och utgående vatten hämtades in dagligen under en veckas tid, dessa 
prover togs under förinställda tidsintervaller av en automatisk provtagare. Sedan 
blandades proverna på det inkommande spillvattnet ihop för att få fram ett veckoprov, 
samma process skedde för det utgående vattnet. Veckoproverna skickades iväg i vardera 
1 liters glasflaska till Eurofins för analys. I Eurofins analyspaket för läkemedelsrester i 
avloppsvatten ingick en analys av 93 läkemedelssubstanser. Rapporteringsgränserna i 
analysen varierade mellan 5-1000 ng/L.  

 
Utifrån provtagningsresultaten beräknades reduktionsgrader för de 22 
läkemedelssubstanser som beskrivs i avsnitt 2.1 för att se hur dagens reduktionsgrader 
ser ut i Duvbackens befintliga reningsverk.  

 
2.3 Litteraturstudie 
 
En jämförelse av aktivt kol och ozons förmåga att reducera läkemedelsrester från olika 
spillvatten har genomförts genom en litteraturstudie. Tidigare pilotförsök (Margot et al., 
2013; Altmann, Ruhl, Zietzchmann & Jekel, 2014; FOEN, 2012; Stockholm Vatten, 
2010; Huber et al., 2005; Ternes et al., 2003; Snyder et al., 2007; Baresel, Ek, Harding 
& Bergström, 2014) där ozon och aktivt kol undersökts i deras förmåga att reducera 
läkemedelsrester från spillvatten med olika kvalitét har granskats. Utifrån resultaten från 
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pilotförsöken har denna rapport beräknat reduktionsgrader och genomsnittsvärden på de 
substanser vilka beskrivs i avsnitt 2.1.  

 
En litteraturstudie för implementeringen av ozon och aktivt kol har genomförts. Flera 
studier (Margot et al. 2013; Hörsing et al., 2014; USEPA, 1999; Naturvårdsverket, 
2008; Singh, 2012; Snyder, Wert, Rexing, Zegers & Drury, 2007; von Gunten & 
Sonntag, 2012) har granskats för att se hur de kompletterande reningsmetoderna kan 
införas i nuvarande reningsverk.  
 
2.4 Uppskattning av ekonomi 
 
En ekonomisk undersökning av aktivt kol och ozon där kr/m3 renat spillvatten för 
respektive reningsmetod har genomförts. Undersökningen är baserad på en 
litteraturstudie av tidigare genomförda beräkningar av kostnader för reningsmetoderna. 
(Hernández et al. 2011; Margot et al. 2013; Margot et al. UÅ; Stockholm Vatten, 2010). 
I de studier där svaren presenterades i euro beräknades valutan om till den svenska 
kronan genom att se vad euron var värd under de år respektive studie genomfördes 
(Finansportalen, UÅ). Utifrån litteraturstudien beräknades ett medelvärde för vad 
reningsmetoderna kan förväntas kosta.  

 
En beräkning av förväntad ökning av energi -och bränsleförbrukning genomfördes 
genom att beräkna den energi som skulle gå åt att rena det inkommande spillvattnet med 
ozon som reningsmetod. Energiåtgång i kWh för renat m3 av spillvatten med ozon 
(Stockholm Vatten, 2010) ställdes mot Duvbackens reningsverks årliga mängd 
inkommande spillvatten (Gästrike Vatten, 2015) för att beräkna den energi som krävs 
för att rena Duvbackens spillvatten med ozon. En procentuell ökning av energi- och 
bränsleanvändning beräknades sedan genom att se till Duvbackens reningsverks energi- 
och bränsleförbrukning med dagens reningsverk och jämföra det med hur mycket energi 
det krävs för att rena med ozon (Gästrike Vatten, 2015). 
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3. Duvbackens reningsverk 
 
3.1 Verksamhetsbeskrivning 
 
Duvbackens avloppsreningsverk behandlar vatten från Gävle och ytterområdena Valbo, 
Forsbacka och Hille. Reningsverket är dimensionerat för 100 000 personekvivalenter 
och har varit i drift sedan år 1967. I Tabell 1 visas Duvbackens belastningshistorik från 
2012-2014. Reningsverket är beläget mellan stadsdelarna Bomhus och Brynäs och det 
renade vatten leds ut till den Inre Fjärden som är dess recipient. 

 
Gävles kust består av Inre fjärd och Yttre fjärd vilka är båda relativt grunda fjärdar. Inre 
fjärd består av sötare vatten medan Yttre fjärd består av ett något saltare vatten. 
Tillsammans med Gavleån, Testeboån och Korsnäs massafabrik utgör Duvbackens 
reningsverk de största källorna till förhöjd belastning av näringsämnen till Inre fjärden 
(Kumpulainen, 2013). 

 
Tabell 1: Belastningshistorik 2012-2014, Duvbacken.  

  
 

  
Det inkommande spillvattnet behandlas mekaniskt, biologiskt och vid behov kemiskt. 
Den mekaniska reningen är konstruerad med rensgaller, sandfång och försedimentering. 
Det biologiska reningssteget använder sig av aktivslammetod med biologisk 
fosforavskiljning. Kemikalier tillsätts vid behov efter det biologiska reningssteget. 
Slutligen förtjockas det avskilda slammet (primär- och överkottsslam) innan de 
behandlas i rötkammaren för att sedan transporteras till Sitas återvinningsanläggning i 
Forsbacka (Gästrike Vatten, 2015). 
 
3.1.1 Duvbackens reningssteg 

 
Figur 2: Processerna och reningsstegen i Duvbackens avloppsreningsverk. (Sweco Viak, 2007)  
 

År 2012 2013 2014 
Belastning, inkl. 
Industrier (pe) 

88 469 92 181 77 677 
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Den mekaniska reningen består av rensgaller, sandfång och försedimentering. 
Rensgallret är placerat i inloppet till reningsverket och har till uppgift att sila bort 
föremål större än 2 mm, exempelvis plåster, plast och topps. Detta steg krävs för att 
dessa föremål inte ska fastna i pumpar eller störa den senare reningsprocessen. 
Försedimenteringssteget tillämpar primärslamshydrolys och består av sex bassänger. I 
botten av bassängerna hydrolyseras slam och pumpas upp för att sedan föras till den 
inkommande vattenströmmen, då uppstår flyktiga fettsyror vilka tvättas för att sedan 
föras vidare till det biologiska reningssteget med avloppsvattnet, medan slammet 
sedimenterar. Processen med primärslamshydrolys styrs av ett tidsschema där pumparna 
körs i intervaller för att få slammet att sedimentera.   
 
Den biologiska reningen är konstruerad för att i första hand rena det inkommande 
vattnet från fosfor och organiskt material, detta sker genom biologisk fosforavskiljning 
med aktivslammetod. Konfigurationen som används i reningsverket kallas för en A/O-
process (Anaerobic/Oxic) och består av en anaerob zon följt av tre aeroba zoner och 
eftersedimentering.  
 
Efterfällning var den första reningsmetod för fosfor som kom till Sverige. Detta skedde 
när det visade sig att de största orsakerna till övergödningseffekter på recipienterna gick 
att spåra till fosforutsläpp. Detta steg placerades efter den befintliga tvåstegsreningen 
och fick namnet tertiär rening. Med dagens kunskap hade detta steg istället placerats 
som ett förfällningsalternativ, då installationen hade varit enklare och 
energiförbrukningen blivit lägre (Hansen, 1997). Vid den kemiska reningen tillsätts 
fällningskemikalier (metalljoner) såsom aluminium- och trevärda järnjoner. När dessa 
kommer i kontakt med organiska svårlösliga substanser bildas svårlösliga 
fosfatfällningar och flockbildande hydroxidfällningar.  Genom absorption och 
adsorption binder den bildade aluminium- eller järnhydroxiden suspenderade material 
och lösta ämnen fälls ut och omhändertas i form av slam (Hamade, 2007). Den kemiska 
fällningen tas i bruk när den biologiska reningen inte reducerar fosfor tillräckligt för att 
nå reningskraven.  
 
Under slambehandlingen används två stycken förtjockare för att inleda 
förtjockningsfasen. Den ena används för primärslam medan den andra används för 
bioslam. Slammet behandlas sedan i en rötkammare. Efter rötningen används en 
centrifug för avvattning av slammet. Polymer tillsätts för att effektivisera processen och 
nå en bättre torrhalt av slammet. Efter att slammet avvattnas transporteras det av Sita till 
Forsbackas avfallsanläggning för kompostering till täckmaterial på tippen 
(Kumpulainen, 2013). 
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4. Kompletterande reningsmetoder  
 
4.1 Rening med ozon  
 
Ozon är en effektiv behandling för att minska mängderna av mikroföroreningar som 
frigörs i akvatiska system vid reningsverk (Margot et al. UÅ). Även om inga 
biprodukter genereras av ozon i sig, så finns frågor angående bioprodukter från 
behandling av vatten med ozon som innehåller både organiskt material och joner, såsom 
bromider, jodider och klorjoner.  
 
Ett typiskt ozonsystem består av en ozongenerator och en reaktor där ozon tillförs i 
kombination med lufttillförsel och kommer i kontakt med vattnet som ska behandlas.  

 

 
Figur 3: Schematisk bild över ozonrening (Ozone Solutions, 2014). 
 
Effektiviteten ozon uppvisar är ett resultat av dess kraftfulla oxiderande effekt på 
kemikalier och mikroorgansimer, dessa effekter kommer från uppkomsten av reaktiva 
syreradikaler under ozonets omvandling till syre.  

 
Luft som tillförs i blandningen måste först genomgå en lufttork, då omgivningsluften 
måste vara tillräckligt torr och fri från fukt för att kunna användas i 
syrgaskoncentratorn. Syrgaskoncentratorn används för att flödet av syret ska hålla en 
hög koncentration under produktionen av ozon.  
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Bildandet av syre till ozon fås genom att tillföra energi. Detta uppnås genom att 
använda sig av en koronaurladdning. När den torkade luften passerar genom 
högspänningsurladdniningen skapas en ozonkoncentration av cirka 1 % eller 10000 
mg/L. Den elektriska strömmen frigör en syreatom (O) från en syrgasmolekyl (O2). De 
fria syreatomerna reagerar sedan med syrgasmolekyler och bildar ozon (O3).  Det sker 
en oxidation och ozonet bryter sedan ned olika föroreningar såsom metaller, organiska 
ämnen och läkemedelsrester i avloppsvattnet. För att råvattnet och det nybildade ozonet 
ska blandas passerar råvattnet genom ett venturirör, dette ger upphov till ett vakuum 
som drar med sig gasen till behandlingstanken. Eftersom ozonet reagerar med metaller 
och skapar olösliga metalloxider krävs efterfiltrerning.  
 

 
Figur 4: Förenklad bild av den kemiska reaktionen. (Swema, 2016) 

 
Efter att oxidationen med ozon har skett med föroreningar i avloppsvattnet bildas 
hydroxidradikaler (OH-radikaler), vilka är behövliga för att bryta ner mer 
svårnerbrytbara föroreningar. Efter att ozonet reagerat med vatten kvarstår koldioxid 
och vatten.  

 
4.2 Rening med aktivt kol 
 
Aktivt kol i reningsverk kan användas genom två olika tekniker, antingen i pulveriserad 
form eller i granulerad form. Pulveriserat aktivt kol lämpar sig bäst till vatten med en 
låg föroreningshalt (Cooney, 1998). Aktivt kol är en välkänd process för att avlägsna 
organiska föroreningar. Granulerat kol används oftast som en filtreringsbädd, och 
tillhandahåller både adsorption och filtrering (Snyder et al. 2007). Den vanligaste 
metoden vid användning av en filtreringsbädd är att låta vattnet rinna nedströms genom 
kolumnen filtreringsbädden är placerad i.  
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Figur 5: Filtreringsbädd med aktivt kol i kolonn. 

 
Förbrukat kol ska avlägsnas från flödet och nytt eller återvunnet aktivt kol ska tillsättas. 
Backspolning ska även vara möjlig. 

 
Under adsorption avlägsnas molekyler eller joner från föroreningar i vattnet och 
integrerar med kolets yta. På grund av den elektroniska laddningen på kolets yta binder 
det åt sig lösta ämnena i vattnet från föroreningarna (Worch, 2012). Kolets yta omringas 
inte helt av atomer vilket tillåter det att binda åt sig lösta ämnen (Cooney, 1998). 

 

 
Figur 6: Förenklad bild av adsorption med aktivt kol (Cooney, 1998). 

 
Aktivt kol har egenskapen att kunna binda syntetiska organiska kemikalier, samt 
naturligt organiskt material vid låga koncentrationer och är därför användbart vid 
reducering av föroreningar i spillvatten. Granulerat aktivt kol är tillverkad med ett stort 
nätverk av porer vilket gör att de på insidan har en yta av 500-1500m2/g. Denna 
omfattande yta gör det möjligt för en adsorption av föroreningar där i experimentella 
försök upp till 3000m2 organiskt material kan adsorberas på ytan av 1 gram aktivt kol 
(Cooney, 1998).  
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5. Resultat 
 
5.1 Reduktion i Duvbackens avloppsreningsverk 
 
Eurofins analys från provtagningarna på Duvbackens ingående och utgående 
avloppsvatten visas i Tabell 2. Samtliga resultat redovisas i nanogram per liter (ng/L) 
med beräknad reduktion i procentenhet. De framtagna reduktionsgraderna av 
läkemedelssubstanserna är beräknade som en procentdel av de inkommande halterna av 
läkemedelssubstanser, i jämförelse med de utgående enligt ekvationen nedan.  

 

 
 

Tabell 2: Läkemedelssubstanser som ingick i provtagningen genomförd av Eurofins vid Dubackens 
reningsverk. 
Substanser Inkommande Utgående Enhet % Reduktion 
Ciprofloxacin 430 140 ng/L 67,44 
Citalopram 370 310 ng/L 16,22 
Clarithromyzin ED* ED* ng/L - 
Diklofenak 1000 630 ng/L 37,00 
Erytromycin 140 48 ng/L 65,71 
Estradiol ED ED* ng/L - 
Etinylestradiol 20 20 ng/L 0,00 
Flukonazol ED* ED* ng/L - 
Ibuprofen 10000 29 ng/L 99,71 
Karbamazepin 490 570 ng/L -16,33 
Ketokonazol 89 20 ng/L 77,53 
Levonorgestrel ED* ED* ng/L - 
Losartan 1500 1100 ng/L 26,67 
Metoprolol 2000 2200 ng/L -10,00 
Metotrexat ED* ED* ng/L - 
Naproxen 4000 200 ng/L 95 
Oxazepam 820 590 ng/L 28,50 
Sertralin 99 58 ng/L 41,41 
Sulfametoxazol 530 86 ng/L 83,77 
Tramadol 1100 1100 ng/L 0,00 
Trimetroprim 92 76 ng/L 17,39 
Zolpidem 10 10 ng/L 0,00 

*ED=Ej detekterbart. 
 
Eurofins analysresultat visar att det är 5 läkemedelssubstanser som reduceras mer än 65 
%. Ciprofloxacin är en antibiotika som vid förekomst i akvatiska miljöer har påvisad 
resistensutveckling. Efter den passerat Duvbackens reningsverk reducerades den med 
67,44 %. Erytromycin är en antibiotika som används för behandling av bakteriella 
infektioner. Den är med i EU:s ramdirektiv för vattens övervakningslista och når en 
reduktion av 65,71 %. Ibuprofen reduceras med 99,71 % och är ett icke steroid 
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antiinflammatoriskt läkemedel. Enligt mätningarna visades att den inkommande halten 
av ibuprofen var högst av substanserna med 10000ng/L, detta kan kopplas till att 
ibuprofen är en viktig komponent i receptfria läkemedel vars syfte är att lindra feber och 
värk ex. ipren, ibumetin och aldrin (FASS, 2014). Ketokonazol används för behandling 
av infektion och reduceras med 77,53 %. Substansen har svåra beredningsformer vilket 
kan utgöra negativa effekter i miljön. Sulfametoxazol är en antibiotika som reducerades 
med 83,77 %.  
 

 
Diagram 1: Läkemedelsubstanser vilka reducerats med mer än 65% efter de passerat Duvbackens 
reningsverk.  
 
Citalopram bedöms vara toxisk, bioackumulerande och persistent och mätningar har 
påvisat dess spridning hos fisk. Substansen ingår i antidepressiva läkemedel och 
reducerades med 16,22 % i Duvbackens reningsverk. Dikofenak ingår i icke steroid 
antiinflammatoriska läkemedel och reducerades med 37 %.  Substansen ingår i EU:s 
ramdirektiv för vattens bevakningslista och har påvisats vara toxiskt i akvatiska miljöer. 
Losartan reducerades med 26,67 % och är en substans vilken tillhör en grupp läkemedel 
som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Oxazepam har hittats i fisk och har 
påvisats vara toxisk vid relevanta halter. Substans ingår ångestdämpande och lugnande 
läkemedel och uppnådde en reduktion av 28,50 %. Sertralin reducerades med 41,41 %.  
Substansen används för behandling av depression och bedöms ha medelhög risk vid 
förekomst i miljö. Trimetroprim är ett antibakteriellt medel som reducerades med 17,39 
% (FASS, 2014., & Österberg, 2015). 
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Diagram 2: Läkemedelsubstanser vilka reducerats med mindre än 45 % efter de passerat Duvbackens 
reningsverk.   
 
De mätvärden som har en förhöjd halt efter att de passerat Duvbacken kan bero på att 
endast originalsubstanserna genomgick analysen, och ej de eventuella metaboliter och 
konjugationer som kan ha uppstått. Detta gäller även för minskningarna av substanser 
då nedbrytningen kan leda till transformation till en annan form (Cidh, 2014). 

 
De ej detekterbara substanserna var av så pass låga halter att mätvärden inte gick att 
erhålla (ED<1 ng/L). De låga halterna ska dock inte försummas då effekter på miljö och 
fauna av dessa substanser inte är kartlagda (Larsson et al., 1999; Webb et al. 2003; 
Zeilinger et al., 2009). 
  
Tabell 3: Läkemedelssubstanser med förhöjda halter eller ej detekterbara halter. (Larsson et al., 1999; 
Webb et al. 2003; Zeilinger et al., 2009) 
Förhöjda halter eller ej detekterbara Effekt på miljön 
Clarithromyzin Har hittats i fisk 
Estradiol Toxicitet vid relevanta halter 
Etinylestradiol  
Flukonazol Har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam 
Karbamazepin Har hittats i dricks- och ytvatten. (Tyskland) 
Levonorgestrel Starkt bioackumulerande 
Metoprolol Har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam 
Metotrexat Okänd miljöpåverkan/förekomst 
Tramadol  
Zolpidem  
 
Estradiol i dess olika former har i studier påvisat en stark påverkan på fisk (Larsson, 
Adolfsson-Erici, Parkkonen, Pettersson, Berg, Olsson & Förlin 1999). Zebrafiskarna i 
studien påverkades till den grad att endast honor föddes. Även levonorgestrel har en 
stark påverkan på fortplantningen hos fiskar, i studien av Webb, Ternes, Gibert & 
Olejniczak (2003) avstannade fortplantingen helt vid en exponering av 0,8 ng/L. 
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Karbamazepin är ett läkemedel mot epilepsi, och har hittats i tyskt dricksvatten 
(Zeilinger, Steger-Hartmann, Maser, Goller, Vonk  & Länge 2009), resultatet av 
rapporten betonar att halterna i vattnet är säkert att inta (30 ng/L). Man belyser dock att 
vidare forskning bör utföras för att få en uppfattning om huruvida människor påverkas 
vid dagligt intag av låga halter läkemedelsrester under en lång period.    
 
5.2 Uppmätt reduktionsgrad i pilotprojekt 
 
5.2.1 Ozon 
 
I studien av Huber et al. (2005) har försök att reducera läkemedelsrester genom att 
använda ozon genomförts. Försöken visade att användning av relativt låga 
koncentrationer av ozon bidrog till läkemedelsresters oxidation. Makrolid och 
antibiotika samt syntetiska och naturliga östrogener såsom etinylestradiol och östradiol 
reducerades. Försöken genomfördes på ett kommunalt avloppsreningsverk i Schweiz 
där tre typer av avloppsvatten spetsades med utvalda läkemedelssubstanser inför 
försöken.  

 
I studien av Ternes et al. (2003) har ytterligare försök med att reducera läkemedelsrester 
från avloppsvatten genomförts. Försöken genomfördes i Tyskland på kommunalt 
avloppsvatten med en pilotanläggning för ozonrening.  Resultaten visade att 
antibiotikum såsom erytromycin, sulfametoxazol, trimetroprim och clarithromyzin 
reduceras upp till 76-92 %. Antiinflammatoriska läkemedelsubstanserna visade en 
reduktionsgrad av 50-96 %. Till denna grupp tillhörde ibuprofen, naproxen och 
dikofenak. I Tabell 6 och Tabell 7 illustreras reduktionsgraderna för de olika 
läkemedelssubstanserna.    
 

 
 
Diagram 3: Reduktionsgrader av antibiotika vid ozonrening i Tyskland (Ternes et al. 2003). 
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Diagram 4: Reduktionsgrader av antiinflammatoriska läkemedel vid ozonrening i Tyskland (Ternes et al. 
2003). 
 
I studien av Huber et al. (2003)  har försök genomförts där vatten från olika naturliga 
vattenkällor renats med hjälp av ozonrening för att reducera läkemedelsrester ifrån 
vattnet. Anledningen till att olika vattenkällor valts var för att se hur reningsgraden 
skulle påverkas när kvalitén på vattnet varierade. Faktorer såsom pH och alkalinitet 
skiljde sig mellan de olika vattenkällorna. Försöken visade att det skedde en reduktion 
av läkemedelrester med 95 % när dosen av ozon var 1mg/L. Utav läkemedelssubstanser 
som reducerades med 95 % ingick karbamazepin, diklofenak, sulfametoxazol och 
etinylestradiol.  

 
I studien av Snyder et al. (2007) har oxidation av läkemedelsrester med ozon 
undersökts. Försök på vattenprover från dricksvatten och på avloppsvatten 
genomfördes. Genom att exponera föroreningarna för ozon skedde en reduktion med 
upp till 90 % för de flesta substanserna för dricksvatten. Gällande vattenproverna från 
avloppsreningsverket skedde en reduktion med upp till 80 % eller högre genom 
ozonering. Se Tabell 8 för läkemedelssubstanserna. 

 
Tabell 4: Läkemedelssubstanser med reduktion över 80% vid ozonrening. 

Karbamazepin Diklofenak 
Erytromycin Östradiol 

Etinylestradiol Naproxen 
Sulfametoxazol Trimetroprim 

 
5.2.2 Aktivt kol 

 
I studien av Baresel et al. (2014) har aktivt granulerat kol används för att reducera 
läkemedelsrester från biologiskt renat avloppsvatten. I försöken användes ett skikt av 1 
meter aktivt granulerat kol i en kolonn med en diameter av 62 cm och med en sandbädd 
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av 10 cm på botten. I det första försöket jämfördes reduktionsförmågan av det aktiva 
kolet 1 vecka efter det togs i drift jämtemot 75 dygn efter det togs i drift. 
Läkemedelssubstanserna ciprofloxacin, citalopram, diklofenak, östradiol, 
etinylestrasdiol och ketokonazol kunde inte dektekteras i det utgående vattnet. De 
substanser vilka kunde detekteras var karbamazepin, ibuprofen, oxazepam och 
sulfametoxazol. Resultaten visar att reduktionen minskade för de detekterbara 
läkemedelssubstanserna efter att det aktiva granulerade kolet varit i drift längre.  
	  

 
Diagram 5: Aktivt kols reduktion efter 7 dygn kontra 75 dygns degenerering (Baresel et al., 2014).  
 
I nästa försök genomfördes försök med det aktiva granulerade kolet där 
reduktionsgrader med olika kontakttider jämfördes. Försöken visar att ingen större 
skillnad kunde urskiljas för reduktion av läkemedelsrester med en kontakttid på 10 
minuter jämtemot 18 min.  
 

	  
 
Diagram 6: Aktivt kols reduktion beroende på kontakttid (Baresel et al., 2014). 
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5.2.3 Jämförelse 
 
På ett kommunalt avloppsreningsverk i Lausanne, Schweiz har en jämförelse mellan de 
kompletterande reningsteknikerna ozon och aktivt kol genomförts med försök att 
reducera läkemedelsrester från spillvatten. Både pilotanläggningen för ozon och för 
aktivt kol valdes att placeras efter det biologiska reningssteget i reningsverket. Vid 
försöken med ozon användes en dos av 5,7 mg ozon per liter obehandlat spillvatten. 
Efter mätningar visade det sig att ozon reducerade läkemedelssubstanserna 
trimetroprim, sulfametoxazol, clarithromyzin, karbamazepin och diklofenak med 90 % 
eller högre vid försök med den lägst använda ozonhalten.  Aktivt kol reducerade 
substanserna trimetroprim, clarithomycin, carbamazepin och metoprolol med 90 % eller 
högre. För ozon skedde en genomsnittlig reduktion med 79 % medan aktivt kol 
reducerade substanserna med 74 % (Margot et al. 2013). 
 

 
Diagram 7: Uppmätt reduktion vid Laisanne från studien av Margot et al. (2013), med ozon och aktivt 
kol. 
 
Altmann et al. (2014) har i deras studie ställt aktivt kol och ozon mot varandra för en 
jämförelse av vilken reningsteknik som är effektivast för reduktion av läkemedelsrester. 
Proverna utfördes på spillvatten från 4 olika avloppsreningsverk i ett laboratorium. 
Författarna nämner att både aktivt kol och ozon är effektiva reningstekniker för att 
reducera läkemedelsrester från spillvatten. Både substanserna karbamazepin och 
diklofenak reducerades effektivt bort av båda reningsteknikerna. Beroende på 
gränsvärden och mål med installation av dessa reningstekniker beskrivs de lämpa sig 
annorlunda för olika förutsättningar hos avloppsreningsverk.  
 
I studien av FOEN (2012) om mikroföroreningar i kommunala avloppsvatten beskrivs 
pulveriserat aktivt kol och ozon vara de två reningstekniker vilka är utvecklade i den 
grad att de kan implementeras i fullskala i ett reningsverk. Med behandling av det aktiva 
kolet föreslår studien att rensningssteget implementeras efter den biologiska reningen 
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för att minimera kolförbrukningen. Mikroföroreningar vilka innehåller läkemedelsrester 
reduceras väsentligt över 80 % och minskar ekotoxiciteten i vattnet. Processen beskrivs 
som enkel att implementera och att den inte höjer energiförbrukningen avsevärt.  

 
Även ozon har uppnått en reduktionsgrad av 80 % eller högre av mikroföroreningar och 
läkemedelsrester där ekotoxiciteten minskat i vattnet efter reningssteget. 
Transformationsprodukter som uppstår vid rening med ozon föreslås avlägsnas med 
biologisk efterpolering i from av exempelvis sandfilter. Energikostnaderna för ozon är 
högre än för aktivt kol och beräknas öka ett reningsverks energikostnader med 10-30 % 
vid implementering.  
 
I Hammarby Sjöstadsverk i Henriksdals har aktivt kol och ozon rening jämförts i deras 
förmåga att reducera läkemedelsrester från avloppsvatten. Pilotanläggningarna för aktivt 
kol och ozon placerades efter eftersedimentering och sandfiltrering i reningsverket. 
Medelvärdet för reduktion av läkemedelsrester med ozon resulterade i 89 % vid en dos 
av 5 mgO3/L, medan aktivt kol uppnådde en högre reduktion med 98 % i medelvärde. 
Författaren nämner att det aktiva kolet endast varit i drift i 14 dagar innan försöken 
genomfördes och att kol med längre drifttid eventuellt kan ge andra resultat (Stockholm 
Vatten, 2010). 
 

 
Diagram 8: Uppmätt reduktion med ozon och aktivt kol vid Hammardals reningsverk (Stockholm Vatten, 
2010). 
 
Ett medelvärde över reduktionsgrader har sammanställts i Diagram 9 från studierna av 
Margot et al. (2013) & Stockholm Vatten (2010). Dessa pilotförsök skiljer sig åt i det 
avseendet att ozonreningen är placerad vid olika steg i reningen. För Lausanne sker 
ozonreningen samt aktivt kol reningen före sandfiltret, och vid Hammardal sker 
reningen efter sandfiltret. Eftersom vattenkvaliten i de olika studierna inte är likvärdiga 
beräknades ett medelvärde. De stora variationerna mellan reduktionsgrad vid de olika 
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pilotförsöken med ozonrening finns i Ibuprofen, Metoprolol, & Oxazepam. För aktivt 
kol gäller Diklofenak, Oxazepam, & Sulfametoxazol.    

 

 
Diagram 9: Medelvärde reduktionsgrader från Margot et al. 2013 & Stockholm Vatten, 2010. 
 
5.3 Implementering av ozon och aktivt kol 
 
I studien av Margot et al. (2013) har pilotförsök genomförts för att jämföra aktivt kol 
med ozons förmåga att reducera mikroföroreningar från kommunalt avloppsvatten. 
Pilotanläggningen för ozon placerades då efter reningsverkets biologiska rening följt av 
ett sandfilter för att reducera reaktiva biprodukter från oxidationen.  
 
Studien av Svenskt vatten (2014) nämner att mängden organiskt material i spillvatten är 
avgörande för vad reduktionsgraden av läkemedelsrester blir vid användning av ozon. 
Ett spillvatten med hög mängd organiskt material försämrar ozonets förmåga att 
reducera läkemedelsrester i vatten. Försöken resulterade i att mer ozon behövde 
tillsättas i det spillvatten med höga mängder organiska ämnen än de med mindre mängd 
organiska ämnen. Efter att spillvatten behandlas med ozon kan nya ekotoxikologiskt 
aktiva föreningar uppstå som biprodukter. Studien föreslår ett efterföljande reningssteg 
för att reducera dessa biprodukter, exempelvis ett sandfilter. Argumentet stöds av 
United States Environmental Protection Agency (USEPA, 1999) i sin rapport om att 
ozonrening bör implementeras åtminstone efter den sekundära reningen, vilket i 
Duvbackens fall är den biologiska reningen.  
 
Naturvårdsverket (2008) beskriver i sin studie olika kompletterande reningsmetoder för 
att reducera läkemedelsrester i avloppsreningsverk. Utav reningsmetoderna ingick ozon 
och de föreslår att reningssteget ska placeras som ett avlustande reningssteg i ett 
avloppsreningsverk. I ytterligare en studie skriven av Singh (2012) nämns att 
ozonrening bör placeras efter den sekundära reningen. De använde UV-desinfektion 
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som ett efterföljande reningssteg för att ta bort reaktiva bioprodukter från 
ozonbehandlingen.   
 
Enligt dessa studier bör ozonrening som kompletterande reningssteg för att reducera 
läkemedelsrester implementeras efter Duvbackens avloppsreningsverk biologiska 
rening. Placeras ozonreningen efter slutsedimenteringen bör ett efterföljande 
reningssteg såsom exempelvis sandfilter också tas i drift för att reducera reaktiva 
biprodukter från ozonreningen. Implementeras den innan eftersedimenteringen antas de 
reaktiva biprodukterna kunna följa med slammet. I studien av von Gunten & Sonntag 
(2012) beskrivs det att en anläggning för ozonrening skulle lämpa sig bäst efter det 
biologiska reningssteget i ett traditionellt reningsverk, då det inte skulle kräva lika 
mycket energi för att rena vattnet efter det passerat den biologiska reningen.  
  
I studien av Margot et al. (2013) har pilotförsök genomförts för att jämföra aktivt kol 
med ozons förmåga att reducera mikroföroreningar från kommunalt avloppsvatten. 
Pilotanläggningen för aktivt kol placerades då efter reningsverkets biologiska rening, 
utan efterföljande sandfilter.  
 
Svenskt vatten (2010) beskriver i en studie att aktivt granulerat kol implementeras som 
en efterbehandling av det utgående spillvattnet. Anledningen till reningssteget 
granulerat aktivt kol placeras efter den traditionella reningen är för att annars blir det 
aktiva kolet mättat av organiska ämnen och förlorar sin sorptionsförmåga snabbare. Då 
måste kolet reaktiveras eller destrueras. Aktivt pulveriserat kol kan implementeras med 
det aktiva slamsteget, då tas både slam och aktivt kol bort i det efterföljande 
sedimenteringssteget, då minimeras den fysiska utbyggnaden av reningsverket. 
Nackdelen är då att slam och aktivt kol hanteras ihop.  
 
I studien av USEPA (1999) beskriver de att aktivt kol bör implementeras efter det 
sekundära reningssteget följt av ett desinfektionssteg, vilket är efter den biologiska 
reningen i Duvbackens reningsverks fall. De nämner att spillvattnets kvalité och 
kvantitet är avgörande för en lyckad rening med aktivt granulerat kol. Suspenderade 
ämnen, BOD och organiska föreningar kan påverka reningen negativt vid för höga 
koncentrationer. Koncentrationer av suspenderande ämnen bör vara under 20mg/L för 
en effektiv rening med aktivt kol. Vid för hög koncentration av suspenderade ämnen 
kan problem såsom bakterietillväxt uppstå, vilket leder till korrosionsproblem och lukt. 
Naturvårdsverket (2008) stärker argumentet i sin rapport att aktivt kol som 
kompletterande reningssteg bör placeras som avlutande reningssteg i ett 
avloppsreningsverk.  
 
Även Snyder et al. (2007) nämner att organiskt material kraftigt minskar 
reduktionsförmågan av aktivt granulerat kol då det organiska materialet tävlar om 
bindningsytor och blockerar porer i kolet. I fullskaliga försök med att reducera 
läkemedelsrester med aktivt kol visade det sig att försöket som skedde efter 
sedimentering, där kol kontinuerligt byttes ut, hade högst reduktionsgrad.  
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Enligt dessa studier bör alltså aktivt granulerat kol implementeras efter den biologiska 
reningen i Duvbackens reningsverk för att det aktiva kolet inte ska bli mättat av 
organiska ämnen. Det är av stor vikt att vattnet inte har för höga halter av suspenderade 
ämnen för att processen ska fungera effektivt. 
 
5.4 Kostnader 
 
5.4.1 Ozon 
 
Ozon har visats vara en prisvärd kompletterande reningsmetod av att reducera 
läkemedelrester från spillvatten. Investeringskostnad och driftkostnad uppskattas till en 
kostnad av 0,45- 1,8 kr/m3 vid en användning av 15mg/l ozon (Hernández et al. 2011). 
Ozon beskrivs som en lämplig kompletterande reningsmetod för att reducera 
läkemedelsrester från spillvatten. Investering och drift vid installation i ett fullskaligt 
reningsverk beräknas kosta 1,124 kr/m3. Dessa värden är baserade på lokala kostnader i 
Schweiz (Margot et al., UÅ). Stockholm Vatten (2010) beskriver i sin studie att 
användning av ozon som ett efterbehandlingssteg med en dos av 10 g/m3 kostar 2,3 
kr/m3. De nämner också att ozon är det billigaste kompletterande reningsmetoden att 
reducera läkemedelsrester från avloppsvatten med. I Diagram 10 presenteras 
kostnaderna. 
  
5.4.2 Aktivt kol 
 
Hernández et al. (2011) beskriver i sin studie att aktivt granulerat kol var en effektiv 
reningsmetod att reducera mikroföroreningar. Beroende på vattnets innehåll av 
organiskt material kan kostnader variera. Ett vatten med högt innehåll av organiskt 
material sätter igen porerna i det aktiva kolet och det måste bytas ut. Kostnaderna är 
beräknade till 0.46–1,85 kr/m3, men vid ett vatten med låg halt organiska ämnen kan 
kostandena bli lägre. Aktivt pulveriserat kol beskrivs som en lämplig kompletterande 
reningsmetod för att reducera läkemedelsrester från spillvatten. Kostnaden beräknas till 
1,124kr/m3 utifrån investering och driftkostnad vid installation i ett fullskaligt 
reningsverk. Dessa värden är baserade på lokala kostnader (Margot et al., UÅ). 
Stockholm Vatten (2010) beskriver i sin studie att rening av läkemedelsrester med 
aktivt kol som reningsmetod är en lämplig metod. Priset varierar beroende på den 
mängd kol som används och de beskriver att reduktionsgraden också påverkas av 
mängden. I deras resultat beskriver att totalkostnad av aktivt kol är 2,9 kr/m3. I Diagram 
10 presenteras kostnaderna. 
  
5.4.3 Jämförelse kostnader 
 
Kostnadsvariationer kan uppstå beroende på lokala förutsättningar såsom, energipriser, 
nuvarande reningsystem, utbygnaddsbehov mm (Margot et al. UÅ). Enligt de studier 
där reningsmetoderna har jämförts under samma förhållanden har resultaten visat att 
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aktivt kol är marginellt dyrare (Hernández et al., 2011; Margot, UÅ; Stockholm Vatten, 
2010). 

 

 
Diagram 10: Kostnadsjämförelse av ozon och aktivt kol. (Hernández, 2011; Margot et al. UÅ; Stockholm 
Vatten, 2010) 
 
De direkta energikostnaderna som medföljer det två olika reningsmetoderna ozon och 
aktivt kol beräknas vara högre för ozon. Men om energin som används i framställningen 
av komponenterna inkluderas blir aktivt kol det dyrare alternativet av de två (Hörsing et 
al., 2014). 

 
Då det är svårt att veta vilken hydraulisk belastning som bör användas i ett tekniskt 
system är prissättningen svår att genomföra för installation. Lokala förhållanden och 
utrymmen är också faktorer som försvårar kostnadsberäkningar för installation. Ek, 
Bergström, Magnér, Harding & Baresel (2013) och Stockholm vatten (2007) har i 
respektive kostnadsberäkning kommit fram till att det är kolförbrukningar som utgör 
den största kostnaden för reduktion av spillvatten med aktivt kol. De anger att kol kostar 
20 kr/kg (fritt levererat)  och att en dos av 120 g/m3 bör användas för att erhålla en god 
reduktion, vilket resulterar i en kostnad av 2,4 kr/m3.  
 
Kostnader av kvittblivning av kolet samt byggnation av bassänger tillkommer utöver 
kostnaden för kolförbrukning och skattas till 0,5 kr/m3. Beroende på kvalitén på 
spillvattnet och vilken belastning reningsverket utsätts för påverkas alltså kostnaderna 
eftersom att kolförbrukningen då ändras.  
 
För ozon är  den stora kostnaden framställningen av ozon och energiförbrukning. För en 
dosering av 10g/m3 beräknas en kostnad av 0,10 kr/m3 spillvatten. Elanvändningen 
skulle enligt Stockholm vattens försök vara 0,15 kWh/m3. Detta resulterade i att 
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kostnaden för ozonering vid ett reningsverk för mer än 100 000 personekvivalenter 
skattas till 0,6 kr/m3.  

 
Enligt Stockholm vatten är energianvändningen för ozon 0,15 kWh/m3. Duvbackens 
reningsverk renar 11 650 493m3 inkommande spillvatten årligen. Deras årliga energi- 
och bränsleförbrukning är 7358 MWh. I energi- och bränsleförbrukning är fjärrvärme 
för uppvärmning av process och lokaler samt inköpt el till process och lokaler 
medräknat (Gästrike Vatten, 2015). Det resulterar i att installation av en ozonanläggning 
som kompletterande reningssteg för att reducera läkemedelsrester skulle öka energi- och 
bränsleförbrukningen med 23 % årligen. 

 
5.4.4 Beståndsdelar i kostnadsberäkning 
 
Tabell 5: Parametrar i kostnadsberäkning av ozon och aktivt kol. 
  Ozon Aktivt kol 
Flöde (medelvärde)  l/s - - 
Energikostnader (Lokala 
förhållanden)  

kWh/m3 - - 

Driftkostnad (personal, underhåll & 
resursförbrukning) 

sek/m3 - - 

Investeringskostnad (anläggning) sek/m3 - - 
Finansiering (avskrivningtider)  sek/m3 - - 
Totalkostnad  sek/m3 - - 
 
För att göra en kostnadsjämförelse av aktivt kol och ozon behöver parametrarna i Tabell 
5 ses över. Vilket flöde de kompletterande reningsteknikerna kommer att behandla 
behöver undersökas för att veta hur anläggningarna ska dimensioneras. Genom att 
beräkna energikostnaderna för anläggningarna utifrån lokala energipriser ges en 
relevant jämförelse. Kostnader för personal och underhåll av anläggningarna utifrån 
lokala förutsättningar bör granskas. För ozonrening bör kostnaderna för den syrgas som 
krävs vid framställning av ozon undersökas, den kostnaden kan ställas emot kostnaden 
för kolförbrukning av det aktiva kolet. Utifrån dimensionering ska 
investeringskostnaderna av anläggning beräknas. Slutligen beräknas finansieringen i 
form av kapitaltjänstkostnad med satta avskrivningstider (Margot UÅ; Stockholm 
Vatten, 2010). 
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6. Diskussion 
 

Provtagningsanalysen Eurofins genomförde visade att 6 läkemedelssubstanser 
reducerades med mindre än 45 % och att två 2 läkemedelssubstanser fick en förhöjd halt 
efter att de passerat reningsverket. Dessa substanser var citalopram, diklofenak, 
losortan, oxazepam, sertalin, trimetroprim, karbamazepin och metoprolol. Dessa är 
läkemedelssubstanser som skulle behöva reduceras med ett kompletterande reningssteg 
för att undvika en spridning i miljön som kan medföra en negativ påverkan. Analysen 
genomfördes på ett veckoprov på inkommande och utgående vatten i Duvbackens 
reningsverk. För att få en mer rättvis uppfattning om vilka halter av 
läkemedelssubstanser som passerar reningsverket skulle fler provtagningar behöva 
genomföras under en längre tidsperiod. Även provtagningsanalyser av slammet skulle 
behöva genomföras för att se vilka substanser som reduceras och vilka som bundits till 
slammet.  

 
Ozon och aktivt kol har visat sig vara två effektiva reningsmetoder för reduktion av 
läkemedelsrester. I pilotprojekten som utvärderats under arbetets gång har resultaten 
varit snarlika, skillnader i dosering av ozon och mängd aktivt kol i dessa har med största 
sannolikhet haft stor vikt för resultaten som erhållits. Men oavsett vilket dos ozon eller 
mängd aktivt kol som använts har resultaten visat på en förbättrad rening för medparten 
av substanserna som undersökts. Om resultaten i pilotprojekten går att applicera på 
Duvbackens reningsverk genom att tillämpa dessa reningssteg skulle ämnen såsom 
Citalopram, Diklofenak, Losortan, Oxazepam mm. som presenteras i Tabell 4 reduceras 
till en hög grad. Dock ska det tilläggas att reduktion med aktivt kol under en längre 
period medför försämrade reduktionsgrader (se Tabell 9), för att motverka detta bör 
därför nytt kol införskaffas eller återanvändas efter att det har reaktiverats. 

 
Ozon bör appliceras efter den sekundära reningen vid avloppsreningsverk (Hörsing et 
al., 2014; USEPA, 1999; Naturvårdsverket, 2008; Singh, 2012; FOEN, 2012). För att 
inte reaktiva biprodukter som uppstår vid ozonreningen ska följa med slammet bör den 
placeras efter eftersedimenteringen som en efterbehandling av det renade spillvattnet. 
Mängden organiskt material i spillvattnet har en stor påverkan på hur mycket ozon som 
måste doseras för att uppnå en god reduktion. Desto mer organiskt material spillvattnet 
innehåller, desto högre dos ozon måste tillsättas, därför föreslås reningssteget placeras 
efter eftersedimenteringen. Då reaktiva biprodukter av ozon uppstår bör ett efterföljande 
reningssteg i form av ett sandfilter också användas. Det kommer då tillkomma en 
kostnad av ett sandfilter för att reducera de reaktiva biprodukterna, men kostnaden för 
ozon kommer att minska då det appliceras på ett spillvatten med mindre mängd 
organiskt material.  

 
Aktivt granulerat kol bör användas som en efterbehandling av det renade vattnet. Då 
mängden organiskt material i spillvattnet är direkt avgörande för en god reduktion och 
livslängden av det aktiva kolet föreslås reningssteget placeras efter eftersedimenteringen 
(Hörsing et al., 2014; USEPA, 1999; FOEN, 2012; Snyder et al. 2007). Detta leder till 
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att det aktiva kolet inte behöver reaktiveras lika ofta och att kostnaderna för det aktiva 
kolet minskar. Då bakterietillväxt och korrosion kan uppstå vid spillvatten med för hög 
halt av organiskt material föreslås ett efterföljande desinficeringssteg appliceras utifall 
problem skulle uppstå med det aktiva kolet.  

 
Aktivt pulversiseras kol ska placeras innan det aktiva slamsteget (Svenskt vatten, 2010). 
Nackdelen med det är att slammet och det aktiva kolet beblandas. Detta leder till att 
både det aktiva kolet och läkemedelssubstanserna hanteras ihop med slammet. 
Läkemedelssubstanserna släpps då inte ut med det utgående vattnet utan binds med 
slammet tillsammans med det aktiva kolet. Vid eventuell REVAQ-certifiering av 
slammet skulle detta försvåra processen.   
 
Den tekniska aspekten för reduceringen av mikroföroreningar och läkemedelsrester har 
studerats i stor utsträckning, medan bedömningen av den ekonomiska aspekten varit 
mer begränsad och användbara resultat har varit en bristvara. Dessa brister har även 
presenterats av EU:s Water Framework Directiv, där de säger att det är viktigt att inte 
bara utvärdera kostnaderna för de åtgärder eller processer som sker utan även de 
fördelar som förknippas med dem, inklusive de miljömässiga aspekterna för dessa. 
Svårigheterna med att göra en ekonomisk bedömning ligger i lokala förutsättningar 
såsom, energipriser, nuvarande reningssystem, utbyggnadsbehov mm. (Margot, UÅ).  

 
En svårighet för en ekonomisk utvärdering av de två reningsmetoderna för Duvbackens 
reningsverk ligger i att vetskapen om vilken dos ozon som behövas appliceras och vilka 
mängder kol som bör användas för att uppnå en god reduktion är begränsade. Dessa 
faktorer är avgörande för vad det kostnaderna kommer att uppgå till.   

 
 
  



 

28 
 

7. Slusatser 
 
Denna studie har visat att Duvbackens reningsverk i dagsläget inte reducerar alla 
läkemedelssubstanser. Utav de 21 substanserna vilka analyserades var det sex stycken 
som reducerades med mindre än 45 % och två som fick en förhöjd halt vid 
provtagningen av det utgående vattnet. Dessa substanser medför en negativ påverkan på 
miljön då de är har toxiska, persistenta och bioackumulerande egenskaper. För att 
reducera dessa skulle ett kompletterande reningssteg behöva implementeras hos 
Duvbackens reningsverk.  
 
Både ozon och aktivt kol har visats vara effektiva tekniker för att reducera dessa 
läkemedelssubstanser från spillvatten i tidigare pilotförsök. Beroende på kvalitén på 
spillvattnet, dosering av ozon och mängd aktivt kol som studierna använt har 
reduktionsgraderna varierat. En skillnad mellan de olika reningsteknikerna är att 
användningen av ozon medför en mer konstant reduktion medan det aktiva kolets 
reduktionsförmåga försämras med tiden då kolet blir mättat av organiska ämnen.  
 
Implementering av ozonrening som kompletterande reningsmetod vid Duvbackens 
reningsverk bör ske efter eftersedimenteringen, följt av ett sandfilter för att reducera 
eventuella biprodukter. Aktivt granulerat kol bör implementeras som en efterbehandling 
av spillvattnet efter eftersedimenteringen. Ett efterföljande desinfektionssteg är att 
föredra då driftsvårigheter för reningsmetoden kan medföra bakterietillväxt på det 
utgående vattnet.  
 
Den ekonomiska undersökning är svår att genomföra då lokala förhållanden har en 
betydande roll vid en ekonomisk kalkyl. Vid litteraturundersökningen erhölls flera olika 
resultat, detta grundade sig till största del av att de granskade undersökningarna 
genomförts i olika länder på olika reningsverk. I de studier där kostnaderna för aktivt 
kol och ozon jämförts under samma förhållanden har det visats att aktivt kol är det 
marginellt dyrare alternativet. För ozon är det energiförbrukningen som utgör den 
största kostanden medan det är kolförbrukningen som utgör den största kostnaden för 
aktivt kol.  

 
Utifrån de ekonomiska undersökningarna som presenteras i studien (Hernández, 2011; 
Margot, UÅ; Stockholm Vatten, 2010) har aktivt kol visat sig vara en dyrare 
reningsmetod när dessa har jämförts under samma lokala förutsättningar.  
 
Enligt denna studie anser vi att ozon är det kompletterande reningssteget som lämpar sig 
bäst för Duvbackens reningsverk, efterföljt av ett sandfilter. Detta då aktivt kols 
reduktionsförmåga försämras över tid medan ozon har en mer konstant reduktion. 
Mängd tillsatt ozon kan också justeras efter vilken reduktion som önskar uppnås. Det 
har också visat sig att det är ekonomiskt marginellt billigare att använda sig av ozon.  
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8. Framtida studier 
 
Framtida studier bör utöver ozon samt aktivt kol, även se över möjligheterna att 
använda sig av membranfiltrering. Denna teknik är ny, och kostnaderna för densamma 
är betydligt högre än för de två tidigare nämnda. Men även membranfiltrering kräver att 
vidare reningssteg används för att avlägsna virus och parasiter, såsom ozon och/eller 
klor, eller kol och sandfilter. En undersökning där aktivt kol används efter ozonrening 
för att ta bort reaktiva biprodukter istället för sandfilter skulle vara intressant att 
genomföra.  

 
Då aktivt kol och ozon har förmågan att reducera andra ämnen än läkemedelssubstanser 
bör en framtida undersökning genomföras där reduktion av mikroföroreningar ses över.  
Det skulle kunna underlätta urvalet mellan de två reningsmetoderna.  

 
I framtida studier bör en undersökning över hur en ekonomisk uppskattning ska göras 
utifrån Duvbackens förhållanden. Vilka parametrar bör ingå i driftkostnad, 
investeringskostnad samt finansiering.  
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Bilaga 1 
 
Läkemedelssubstanser och deras verkningsområde. 
 
• Ciprofloxacin – Antibiotikum  
• Citalopram – Antidepressivt medel  
• Clarithromyzin – Antibiotikum  
• Diklofenak – NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska 

läkemedel).  
• Erytromycin – Antibiotikum  
• Estradiol – Kvinnligt könshormon  
• Etinylestradiol – Preventivmedel  
• Flukonazol – Antimykotika  
• Ibuprofen – NSAID 10000  
• Karbamazepin – Antiepileptikum  
• Ketokonazol – Antiepileptikum  
• Levonorgestrel - Preventivmedel 
• Losartan - Angiotensin II-antagonister  
• Metoprolol - Beta-receptorblockerare  
• Metotrexat - Beta-receptorblockerare 
• Naproxen – NSAID  
• Oxazepam - Lugnande medel, ataraktika, bensodiazepinderivat  
• Sertralin - Antidepressivt medel  
• Sulfametoxazol - Antibakteriellt medel  
• Tramadol – Analgetikum  
• Trimetroprim - Antibakteriellt medel  
• Zolpidem – Sömnmedel  

(CBL-kansliet, 2014) 
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Bilaga 2 
 
Provresultat erhållna från mättningen vid Duvbackens avloppsreningsverk, genomförda 
av Eurofins. 
 
Antal	   Inkommande	  Duvbacken	  

	  
Resultat	   Enhet	   Utgående	  Duvbacken	  

	  
Resultat	   Enhet	  

%	  
reduktion	  

1	   Amilorid	  
	  

56	   ng/l	   Amilorid	  
	  

43	   ng/l	   23,21	  

2	   Amiodaron	   <	   30	   ng/l	   Amiodaron	   <	   30	   ng/l	   0,00	  

3	   Amlodipin	  
	  

51	   ng/l	   Amlodipin	   <	   10	   ng/l	   80,39	  

4	   Atenolol	  
	  

1700	   ng/l	   Atenolol	  
	  

1600	   ng/l	   5,88	  

5	   Atorvastatin	  
	  

340	   ng/l	   Atorvastatin	  
	  

130	   ng/l	   61,76	  

6	   Azithromycin	  
	  

61	   ng/l	   Azithromycin	  
	  

48	   ng/l	   21,31	  

7	   Bendroflumetiazid	  
	  

11	   ng/l	   Bendroflumetiazid	   <	   5	   ng/l	   54,55	  

8	   Bromhexin	   <	   10	   ng/l	   Bromhexin	   <	   50	   ng/l	   -‐400,00	  

9	   Bromokriptin	   <	   50	   ng/l	   Bromokriptin	   <	   50	   ng/l	   0,00	  

10	   Budesonid	   <	   1000	   ng/l	   Budesonid	   <	   250	   ng/l	   75,00	  

11	   Cefuroxim	   <	   20	   ng/l	   Cefuroxim	  
	  

32	   ng/l	   -‐60,00	  

12	   Cetirizine	  
	  

440	   ng/l	   Cetirizine	  
	  

250	   ng/l	   43,18	  

13	   Ciprofloxacin	  
	  

430	   ng/l	   Ciprofloxacin	  
	  

140	   ng/l	   67,44	  

14	   Citalopram	  
	  

370	   ng/l	   Citalopram	  
	  

310	   ng/l	   16,22	  

15	   Cyklofosfamid	   <	   10	   ng/l	   Cyklofosfamid	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

16	   Desloratadin	  
	  

14	   ng/l	   Desloratadin	  
	  

19	   ng/l	   -‐35,71	  

17	   Dextropropoxifen	   <	   10	   ng/l	   Dextropropoxifen	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

18	   Diazepam	   <	   10	   ng/l	   Diazepam	   <	   10	   ng/l	   0,00	  
19	   Diklofenak	   	   1000	   ng/l	   Diklofenak	   	   630	   ng/l	   37,00	  

20	   Enalapril	  
	  

400	   ng/l	   Enalapril	  
	  

14	   ng/l	   96,50	  

21	   Enrofloxacin	   <	   10	   ng/l	   Enrofloxacin	   <	   10	   ng/l	   0,00	  
22	   Erytromycin	   	   140	   ng/l	   Erytromycin	   	   48	   ng/l	   65,71	  

23	   Etinylöstradiol	   <	   20	   ng/l	   Etinylöstradiol	   <	   20	   ng/l	   0,00	  

24	   Febantel	   <	   10	   ng/l	   Febantel	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

25	   Felodipin	  
	  

42	   ng/l	   Felodipin	  
	  

19	   ng/l	   54,76	  

26	   Fentanyl	   <	   5	   ng/l	   Fentanyl	   <	   5	   ng/l	   0,00	  

27	   Flunitrazepam	   <	   10	   ng/l	   Flunitrazepam	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

28	   Fluoxetin	  
	  

22	   ng/l	   Fluoxetin	  
	  

13	   ng/l	   40,91	  

29	   Fluvastatin	   <	   10	   ng/l	   Fluvastatin	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

30	   Fluvoxamin	   <	   50	   ng/l	   Fluvoxamin	   <	   50	   ng/l	   0,00	  

31	   Furosemid	  
	  

1400	   ng/l	   Furosemid	  
	  

950	   ng/l	   32,14	  

32	   Gemfibrozil	  
	  

210	   ng/l	   Gemfibrozil	  
	  

140	   ng/l	   33,33	  

33	   Glibenklamid	   <	   5	   ng/l	   Glibenklamid	   <	   5	   ng/l	   0,00	  

34	   Hydroklortiazid	  
	  

1200	   ng/l	   Hydroklortiazid	  
	  

440	   ng/l	   63,33	  

35	   Hydrokortison	  
	  

56	   ng/l	   Hydrokortison	   <	   50	   ng/l	   10,71	  
36	   Ibuprofen	   	   10000	   ng/l	   Ibuprofen	   	   29	   ng/l	   99,71	  

37	   Ifosfamid	   <	   10	   ng/l	   Ifosfamid	  
	  

12	   ng/l	   -‐20,00	  

38	   Ipratropium	   <	   10	   ng/l	   Ipratropium	   <	   10	   ng/l	   0,00	  
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39	   Isosorbidmononitrat	  
	  

28	   ng/l	   Isosorbidmononitrat	  
	  

57	   ng/l	   -‐103,57	  

40	   Karbamazepin	  
	  

490	   ng/l	   Karbamazepin	  
	  

570	   ng/l	   -‐16,33	  

41	   Karvedilol	   <	   10	   ng/l	   Karvedilol	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

42	   Ketokonazol	  
	  

89	   ng/l	   Ketokonazol	   <	   20	   ng/l	   77,53	  

43	   Ketoprofen	  
	  

1200	   ng/l	   Ketoprofen	  
	  

400	   ng/l	   66,67	  

44	   Klozapin	  
	  

71	   ng/l	   Klozapin	  
	  

30	   ng/l	   57,75	  

45	   Kodein	  
	  

840	   ng/l	   Kodein	  
	  

490	   ng/l	   41,67	  

46	   Lansoprazol	   <	   10	   ng/l	   Lansoprazol	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

47	   Loratadin	   <	   10	   ng/l	   Loratadin	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

48	   Losartan	  
	  

1500	   ng/l	   Losartan	  
	  

1100	   ng/l	   26,67	  

49	   Metoprolol	  
	  

2000	   ng/l	   Metoprolol	  
	  

2200	   ng/l	   -‐10,00	  

50	   Metronidazol	  
	  

11	   ng/l	   Metronidazol	  
	  

45	   ng/l	   -‐309,09	  

51	   Mianserin	  
	  

11	   ng/l	   Mianserin	   <	   10	   ng/l	   9,09	  

52	   Mirtazapin	  
	  

860	   ng/l	   Mirtazapin	  
	  

130	   ng/l	   84,88	  

53	   Mometasonfuroat	   <	   20	   ng/l	   Mometasonfuroat	   <	   20	   ng/l	   0,00	  

54	   Naproxen	  
	  

4000	   ng/l	   Naproxen	  
	  

200	   ng/l	   95,00	  

55	   Nelfinavir	   <	   10	   ng/l	   Nelfinavir	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

56	   Nitenpyram	   <	   10	   ng/l	   Nitenpyram	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

57	   Noretisteron	   <	   50	   ng/l	   Noretisteron	   <	   50	   ng/l	   0,00	  

58	   Norfloxacin	   <	   50	   ng/l	   Norfloxacin	   <	   50	   ng/l	   0,00	  

59	   Norgestrel	   <	   250	   ng/l	   Norgestrel	   <	   50	   ng/l	   80,00	  

60	   Ofloxacin	  
	  

94	   ng/l	   Ofloxacin	  
	  

59	   ng/l	   37,23	  

61	   Omeprazol	  
	  

11	   ng/l	   Omeprazol	  
	  

11	   ng/l	   0,00	  

62	   Oxazepam	  
	  

820	   ng/l	   Oxazepam	  
	  

590	   ng/l	   28,05	  

63	   Oximetazolin	   <	   10	   ng/l	   Oximetazolin	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

64	   Oxitetracyklin	   <	   50	   ng/l	   Oxitetracyklin	   <	   50	   ng/l	   0,00	  

65	   Paracetamol	  
	  

1E+05	   ng/l	   Paracetamol	   <	   20	   ng/l	   99,99	  

66	   Paroxetin	   <	   10	   ng/l	   Paroxetin	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

67	   Prazikvantel	   <	   10	   ng/l	   Prazikvantel	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

68	   Prednisolon	   <	   50	   ng/l	   Prednisolon	   <	   50	   ng/l	   0,00	  

69	   Propranolol	  
	  

120	   ng/l	   Propranolol	  
	  

97	   ng/l	   19,17	  

70	   Pyrantel	   <	   10	   ng/l	   Pyrantel	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

71	   Raloxifen	   <	   10	   ng/l	   Raloxifen	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

72	   Ramipril	  
	  

10	   ng/l	   Ramipril	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

73	   Ranitidin	  
	  

310	   ng/l	   Ranitidin	  
	  

120	   ng/l	   61,29	  

74	   Risperidon	   <	   10	   ng/l	   Risperidon	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

75	   Salbutamol	  (Albuterol)	  
	  

13	   ng/l	   Salbutamol	  (Albuterol)	  
	  

15	   ng/l	   -‐15,38	  

76	   Salmeterol	   <	   50	   ng/l	   Salmeterol	   <	   50	   ng/l	   0,00	  

77	   Sertralin	  
	  

99	   ng/l	   Sertralin	  
	  

58	   ng/l	   41,41	  

78	   Simvastatin	   <	   250	   ng/l	   Simvastatin	   <	   250	   ng/l	   0,00	  

79	   Sulfametoxazol	  
	  

530	   ng/l	   Sulfametoxazol	  
	  

86	   ng/l	   83,77	  

80	   Tamoxifen	   <	   10	   ng/l	   Tamoxifen	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

81	   Terbutalin	   <	   10	   ng/l	   Terbutalin	  
	  

12	   ng/l	   -‐20,00	  

82	   Tetracyklin	  
	  

290	   ng/l	   Tetracyklin	  
	  

120	   ng/l	   58,62	  

83	   Tioridazin	   <	   10	   ng/l	   Tioridazin	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

84	   Tramadol	  
	  

1100	   ng/l	   Tramadol	  
	  

1100	   ng/l	   0,00	  
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85	   Trimetoprim	  
	  

92	   ng/l	   Trimetoprim	  
	  

76	   ng/l	   17,39	  

86	   Tylosin	   <	   10	   ng/l	   Tylosin	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

87	   Warfarin	  
	  

29	   ng/l	   Warfarin	   <	   10	   ng/l	   65,52	  

88	   Xylometazolin	  
	  

18	   ng/l	   Xylometazolin	  
	  

18	   ng/l	   0,00	  

89	   Zolpidem	   <	   10	   ng/l	   Zolpidem	   <	   10	   ng/l	   0,00	  

90	   Zopiklon	  
	  

67	   ng/l	   Zopiklon	  
	  

59	   ng/l	   11,94	  

91	   Östradiol	  
	  

28	   ng/l	   Östradiol	   <	   10	   ng/l	   64,29	  

92	   Östriol	  
	  

340	   ng/l	   Östriol	   <	   10	   ng/l	   97,06	  

93	   Östron	  
	  

70	   ng/l	   Östron	   <	   10	   ng/l	   85,71	  

	           
14,02	  

 


