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Sammanfattning 
Inkommande och utgående avloppsvatten från Henriksdals reningsverk, Himmerfjärdsverket och 
Öns reningsverk i Umeå samt pilotanläggningen Hammarby Sjöstadsverket med sin 
membranbioreaktor (MBR) har analyserats med avseende på en rad läkemedel, organiska 
miljöföroreningar och bakterier samt testats för östrogen aktivitet. Mikroplaster analyserades vid 
två av verken. En jämförelse gjordes också för några parametrar som analyserats på två olika 
laboratorier.   

Antalet prover är för litet för att dra några långtgående slutsatser och de resultat som redovisas ska 
endast ses som indikationer. Halterna i inkommande vatten är någorlunda lika för de flesta ämnen 
vid de undersökta verken. Undantag är bland annat DEHP och klorparaffiner som är högre vid 
Öns reningsverk i Umeå samt tributylfosfat, siloxaner och några perfluororganiska ämnen som är 
högre i de båda stockholmsverken. Traditionella parametrar som t ex biokemisk syreförbrukning 
(BOD), totalfosfor och totalkväve visar att stockholmsverken har ett mer koncentrerat inkommande 
vatten.  

Jämfört med tidigare undersökningar av inkommande avloppsvatten ligger några av ämnena, t ex 
tetracyklin, hydroklorthiazid, diklofenak och de flesta siloxaner, högre i vår undersökning. Många 
läkemedel (särskilt paracetamol) samt PBDE uppvisar i stället lägre halter än förut.  

Reduktionen är generellt sett större i stockholmsverken och Himmerfjärdsverket än i Umeå. Det är 
viktigt att komma ihåg att reduktion i många fall inte beror på nedbrytning utan på att ämnet 
avskiljs till slamfasen. Det kan också uppstå nedbrytnings- och omvandlingsprodukter av ämnen 
vid reningsprocessen som inte detekteras då de inte ingår i analysen. Några ämnen uppvisar 
negativ reduktion, ett även tidigare uppmärksammat fenomen som framför allt visats bero på 
jonsuppression orsakad av konkurrens mellan det undersökta ämnet och den komplicerade matris 
som inkommande avloppsvatten utgör. 

I utgående vatten är halterna av de flesta undersökta ämnen vatten i nivå med tidigare 
undersökningar. Ett undantag är de oförklarligt höga halterna av hexametyldisiloxan i Henriksdal. 

Försök med filtrering av utgående avloppsvatten från Henriksdal antyder att några av läkemedlen 
är partikelbundna, t ex sertralin, citalopram, amlopidin och propranolol. 

YES-tester visar att den östrogena effekten av avloppsvattnet reduceras med över 90 % efter rening 
utom i Umeå där effekten avtar mindre än 10 %. Detta, liksom den sämre reduktionen av en del 
andra ämnen i Umeå, beror troligen på att Umeå inte drivs med kväverening som de övriga 
verken. Kväverening har tidigare har visats underlätta reduktion av bland annat läkemedel. 

Antalet bakterier i utgående vatten är betydligt lägre efter MBR än i de övriga verken vilket var 
förväntat med tanke på storleken på membranens porer. Antibiotikaresistenta bakterier 
förekommer i alla utgående vatten utom efter MBR. MBR avskiljer även mikroplastpartiklar och 
icke-syntetiska fibrer betydligt mycket bättre än Henriksdals reningsverk. 

En jämförelse av analysresultaten vid denna undersökning med parallella prover från ett annat 
laboratorium visade på stora skillnader i rapporteringen av ftalater medan PBDE- och 
klorparaffiner blev någorlunda lika.  
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Summary 
Influents and effluents from the wastewater treatment plants (WWTPs) at Henriksdal (Stockholm), 
Himmerfjärdsverket (Grödinge) and Ön (Umeå) as well as the pilot plant Hammarby Sjöstadsverk 
(Stockholm) equipped with a membrane bioreactor (MBR), have been analysed for a number of 
pharmaceuticals, organic micropollutants and bacteria. The samples have also been tested for 
estrogenic activity. Microplastics were analysed at two of the WWTPs. Some of the parameters 
were analysed at two different laboratories and the results were compared.   

The number of samples are too few to draw any broad conclusions and the following results 
should be taken as indications rather than explicit facts. The levels in the influents are similar in all 
four WWTPs for most of the investigated parameters, with the exception of the higher levels at Ön 
of diethylhexyl phthalate and chloroparaffines and the higher levels in the Stockholm WWTPs of 
tributyl phosphate, siloxanes and some of the perfluorinated substances. According to traditional 
parameters, such as biochemical oxygen demand (BOD), total phosphorous and total nitrogen, the 
Stockholm WWTPs have a more concentrated influent than the other two plants. 

Compared to earlier investigations of influents to Swedish WWTPs, some of the substances, such 
as tetracycline, hydrochlorthiazide, diclofenac and most of the siloxanes, show higher 
concentrations in the present survey. On the contrary, many pharmaceuticals (especially 
paracetamol) and polybrominated diphenyl ethers are present in lower levels than before.  

The reduction of the micropollutants in the treatment process is generally larger in the Stockholm 
plants and Himmerfjärden than in Umeå. However, it should be stressed that the reduction in 
many cases may not be due to degradation but to the sorption of substances to particles that are 
separated to the sludge phase. Moreover, degradation products and metabolites can be formed 
which are not detected with the analytical methods used. For some substances, the reduction 
appears to be negative, a phenomenon also previously observed. The main reason for this is shown 
to be ion suppression during the chemical analysis, due to the complex matrix of influent water.  

In the effluents, most of the substances are present at the same levels as in earlier studies. One 
exception is the unexplained high concentration of hexamethyl disiloxane in the Henriksdal 
effluent. Experiments with filtering the effluent water from Henriksdal suggest that some of the 
pharmaceuticals are sorbed to particles, i.e. sertraline, citalopram, amlodipine and propranolol. 

YES-tests show that the estrogenic effect of the wastewater is reduced by more than 90 % after 
treatment except for at Ön WWTP where the reduction is less than 10 %. This, as well as the lower 
reduction of many of the micropollutants, is probably due to the fact that Ön WWTP is not 
employing nitrogen removal, which is the case for the three other plants. Nitrogen removal has 
earlier proved to facilitate the reduction of pharmaceuticals.  

The number of bacteria in the effluents is much lower after the MBR treatment in Hammarby 
Sjöstadsverk than in the other three plants. This was expected since the size of the pores in the 
membranes are approximately 0.04 µm. Antibiotic resistant bacteria are present in all effluents 
except after the MBR. The MBR also separates microplastic particles and non-synthetic fibres far 
better than the Henriksdal WWTP.   

The comparison of analytical results from this study with parallel samples analysed at a different 
laboratory revealed large differences in the phthalate results while PBDE and CP results were 
somewhat similar. 
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1 Inledning/Bakgrund 
Undersökningen är en del i projektet ”Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra 
prioriterade svårnedbrytbara ämnen” (SystemLäk) med medel från Havs- och vattenmyndigheten. 
Syftet var att få en uppfattning om dagens innehåll av läkemedel och andra oönskade ämnen i in- 
och utgående avloppsvatten vid från Henriksdals reningsverk, Himmerfjärdsverket och Öns 
reningsverk samt pilotanläggningen Hammarby Sjöstadsverket med sin membranbioreaktor 
(MBR). Urvalet av parametrar har baserats på de ämnen som identifierades som viktiga att mäta i 
kommunala avloppsvatten i den första delrapporten från projektet (Baresel m fl., 2015).  

Eftersom det bara är fyra reningsverk som provtagits, och bara under en vecka, är materialet för 
litet för att det ska gå att dra några mera långtgående slutsatser. Men vissa jämförelser görs ändå i 
resultatdelen och den redovisade mätdatan kan fungera som jämförelsematerial för andra liknande 
undersökningar.  

Samtidigt som provtagningen gjordes för denna undersökning skickade Stockholm Vatten 
parallella prover till ett annat laboratorium för analys inom ramen för ett eget provtagnings-
program. Det gör att resultaten från två olika laboratorier har kunnat jämföras för några av 
parametrarna. 

Inom SystemLäk har försök gjorts med olika analystekniker, bland annat har effekten av 
jonsuppression vid LC/MS-analys (vätskekromatografi/masspektrometri) av avloppsvatten 
studerats. Något om dessa resultat nämns i denna delrapport men redovisas närmare i SystemLäks 
slutrapport.  

2 Deltagande reningsverk 
2.1 Henriksdals reningsverk 
Henriksdals reningsverk i Stockholm, med ca 826 000 anslutna personer 2015, renar avloppsvatten 
från en stor del av Stockholmsområdet. Verket har två inloppstunnlar, Henriksdalsinloppet (HIN) 
med Stockholms innerstad som upptagningsområde och Sicklainloppet (SIN) som tar emot avlopp 
från södra Stockholm samt fyra grannkommuner. Avloppsvattnet renas först mekaniskt med galler 
och sandfång. Därefter tillsätts järnsulfat för att fälla ut fosforn. Efter sedimentering leds vattnet till 
det biologiska steget där organiskt material och kväve renas bort. Som ett sista reningssteg 
passerar vattnet ett sandfilter som avskiljer ytterligare partiklar och fosfor. Uppehållstiden är 20-24 
timmar. Det renade avloppsvattnet leds ut i Saltsjön utanför Danviken.  

2.2 Himmerfjärdsverket 
Himmerfjärdsverket ligger 40 km sydväst om Stockholm och renar vatten från 317 000 personer i 
fem kommuner. Avloppsvattnet rinner med självfall och inkommer på 54 m djup. Vid inloppet 
passerar vattnet en kvarn där renset mals och därefter tillsätts järnsulfat för att fälla ut fosfor. 
Vattnet pumpas sedan upp till marknivå där den mekaniska reningen avslutas med sandfång, 
fingaller och försedimentering. Efter sedimenteringen renas vattnet i den biologiska reningen som 
består av nitrifikation i en luftad aktiv slamprocess och efterdenitrifikation i en fluidiserad bädd. 
Som sista reningssteg poleras vattnet i ett skivdiskfilter. Det renade avloppsvattnet leds sedan till 
Himmerfjärden i Östersjön.  
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2.3 Öns reningsverk 
Umeås reningsverk Ön är belägen på en ö i Umeälven söder om centrala Umeå och avloppsvattnet 
når reningsverket via fem tryckledningar. Vid verket behandlas avloppsvatten från nästan 100 000 
personer. Reningsverket betjänar Umeå centralort och flera kransorter. Avloppsvattnet renas först 
mekaniskt med galler och sandfång. Nästa steg är kemisk rening (försedimentering) där järnklorid 
tillsätts för att fälla ut fosforn. Efter sedimentering leds vattnet till det biologiska steget där 
organiskt material renas bort. Sista reningssteget är återigen kemisk rening (slutsedimentering) 
med möjlighet att dosera järnklorid för ytterligare reduktion av fosfor. Uppehållstiden är ca 21 
timmar. Det renade avloppsvattnet leds ut i Umeälven. 

2.4 Hammarby Sjöstadsverk 
Hammarby Sjöstadsverk ligger på Henriksdals reningsverks område och drivs som en test- och 
pilotanläggning av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH. I detta projekt har prover tagits från den 
pilotlinje som kombinerar aktivt slam med en membranbioreaktor (MBR). Efter den mekaniska 
reningen vid Henriksdal pumpas vattnet upp till pilotlinjen vid Hammarby Sjöstadsverk, där det 
först passerar ett försedimenteringssteg innan det leds vidare till den biologiska reningen som 
består av sex aktiv slamreaktorer. Från den sista reaktorn leds vattnet vidare till en MBR. Järnsulfat 
och järnklorid tillsätts för att fälla ut fosfor. En kolkälla tillsätts i den sista aktiv slamreaktorn för 
ökad kvävereduktion. Det renade avloppsvattnet leds till sist vidare till inkommande vattenflöde 
till Henriksdals reningsverk. Pilotlinjen är dimensionerad för 250 personekvivalenter och 
motsvarar 0,014 % av dimensioneringen för framtida Henriksdal.  MBR-membranens porstorlek är 
0,04 µm. Inkommande vatten till Hammarby Sjöstadsverk tas från Henriksdalsinloppet och provet 
kallat ”MBR in” är alltså samma prov som HIN. 

3 Provtagning och analys 
Provtagningen utfördes vid alla fyra reningsverken den 24-30 november (vecka 48) 2014. Två liter 
vatten av inkommande respektive utgående avloppsvatten samlades flödesproportionellt varje dag 
och frystes. Vid Henriksdals reningsverk togs prover ut i båda inkommande tunnlar (HIN och 
SIN). Tisdagen den 25 november togs dessutom stickprov ut direkt i flödet i fluoriderade flaskor 
för substanser som inte bör komma i kontakt med plast. Stickproverna analyserades på ftalater, 
fenolära ämnen, organofosfater och klorparaffiner. Samtidigt togs också prover för de bakteriella 
analyserna som direkt skickades till de olika laboratorierna för analys. Efter provtagningstidens 
slut skickades proverna till IVL där de tinades och blandades till veckosamlingsprover och 
lämnades för analys. 

För att se om läkemedlen förekommer lösta i vattnet eller är bundna till partiklar togs ett stickprov 
av utgående vatten från Henriksdal 2015-03-10. Vattnet filtrerades genom 0,22 µm membranfilter 
och analys utfördes på vattnet före och efter filtrering. 

De flesta analyser utfördes på IVL. BOD- och klorparaffinanalyserna utfördes av ALS Scandinavia, 
antal bakterier av AlControl och antibiotikaresistensundersökningen av Microbial Analytics 
Sweden AB.  

För mikroplastanalyserna användes dubbelprover av inkommande avloppsvatten från 
Henriksdalsinloppet samt utgående avloppsvatten från Sjöstadsverket efter MBR och från 
Henriksdals reningsverk, tagna ur samma veckosamlingsprover som övriga analyser. Analyserna 
av mikroplaster utfördes vid IVL:s laboratorium i Kristineberg.  
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Stockholm Vattens parallellt uttagna veckosamlingsprover (HIN, SIN och HUT) skickades till 
Eurofins för analys av delvis samma ämnen.  

De analyserade ämnena och deras förkortningar redovisas i bilaga 1.   

3.1 Allmänna parametrar 
Analysresultat för allmänna avloppsvattenparametrar under provtagningsveckan samlades in från 
de medverkande reningsverken. Dessutom analyserades TOC i inkommande vatten samt, TOC, 
BOD7, TOT-N, NH4-N, NO2-N, NO3-N, tot-P, PO4-P, UVA och UVT i utgående vatten från alla 
verken av IVL. Gängse standardmetodik användes vid dessa analyser.  

3.2 Antibiotika och läkemedel  
Läkemedel- och antibiotikarester i avloppsvatten analyserades med LC-MS/MS enligt en metod 
beskriven av Gros m fl. (2006) med två avvikelser. Den första är tillsats av 200 mg EDTA till 
vattenprovet för att bryta eventuella interaktioner mellan analyterna och förekomsten av 
metaljoner i provet. Den andra är att andra elueringen av substanserna från filterbädden utfördes 
med aceton.  

3.3 Ftalater, fenoler, organofosfater 
Vattenproverna koncentrerades med hjälp av fastfaskolonn (C18; 500 mg). Provextraktet 
fraktionerades upp på en kiselgelkolonn i två fraktioner. Fraktion 1 användes för att bestämma 
ftalater, fraktion 1 slogs sedan ihop med fraktion 2 för bestämning av organfosfater. Slutligen 
derivatiserades provet för bestämning av fenoler. Slutbestämningen genomfördes på GC-MS/MS 
(MRM). Eurofins analyserade ftalater och organofosfater med GC/MS.  

3.4 Bromerade difenyletrar 
Vattenprovet extraherades två gånger med en blandning av pentan/eter. Extraktet koncentrerades 
ner under kvävgas och renades genom syrabehandling, fraktionerades på en AlO3 – kolonn och 
analyserades på GC-ECD med certifierade standardlösningar. Eurofins använde GC/MS alternativt 
LC-MS/MS. 

3.5 Högfluorerade ämnen 
Analys skedde med LC-MS/MS enligt Norström m fl., 2015. Även Eurofins använde en LC-MS/MS-
metod. 

3.6 Klorparaffiner 
Analys skedde enligt ISO 12010. Eurofins analyserade med GC/MS-NCI. 

3.7 Siloxaner 
Proven analyserades med purge&trap-metodik, termisk avvärmning och GC-MS SIR (Kaj m fl., 
2005). 
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3.8 YES-test 
YES-test är en kvantitativ bestämning av östrogen aktivitet och visar den totala östrogena 
aktiviteten i avloppsvattnet och mäts som estradiolekvivalenter per liter (E2-eq/L). Testen utfördes 
i 96 hål mikrotiterplattor med modifierade jästcellstammar som innehåller gener för 
östrogenreceptor respektive androgenreceptor enligt beskrivningar i Routledge & Sumpter 1996 
och Svensson & Allard 2002. 

3.9 Bakterier 
Koliforma bakterier analyserades enligt SS028167-2, termotoleranta koliforma bakterier enligt 
SS028167-2 och intestinala Enterokocker enligt SS-EN ISO 7899-2. Bakterierna mäts som antal 
kolonibildande enheter (colony forming units, cfu) per volymsenhet.   

3.10 Antibiotikaresistens 
Förekomst av antibiotikaresistenta bakterier utfördes med diffusionsmetoden. Antibiotikadiskar 
och koncentrationer som användes var cefoxitin (10 µg), vancomycin (5 µg), Cefpodoxime (10 µg), 
Cefpodoxime (10 µg) + ESBL inhibitor, Cefpodoxime (10 µg) + AmpC inhibitor och Cefpodoxime 
(10 µg) + ESBL inhibitor + AmpC inhibitor. Vattenproverna spreds som triplikat på NA-plattor 
med de ovan nämnda antibiotikadiskarna. Kontrollplattor utan antibiotikadiskar gjordes. Plattorna 
inkuberades i 30°C och undersöktes efter ett dygn. Då det var för få kolonier för att kunna fastställa 
resistens valdes kolonier från vartdera prov och antibiotikadisk ut för vidare undersökning. Både 
kolonier som växte intill antibiotikadisken och kolonier som växte längre ifrån disken ympades 
om. Nya kontrollplattor gjordes och varje koloni spreds som duplikat. Plattorna inkuberades i 30°C 
i ett dygn innan de kontrollerades och de bildade zonernas diameter avlästes. Se vidare bilaga 3. 

3.11 Mikroplaster 
En liter av vartdera prov filtrerades genom ett 20 µm filter och det uppsamlade materialet 
studerades i ett stereomikroskop med 50 gångers förstoring. Alla mikroplastpartiklar räknades och 
delades in i tre grupper: plastfragment, plastflagor respektive plastfibrer. Dessutom räknades 
antalet icke-syntetiska fibrer, som t ex bomull. Se vidare bilaga 4. 

4 Resultat och diskussion 
Här nedan redovisas halter och reduktionsgrader för de undersökta parametrarna.  Det är endast 
ett veckosamlingsprov per reningsverk som provtagits vilket är lite för lite för att kunna dra några 
långtgående slutsatser. Resultaten bör ses mer som indikationer än som faktiska sanningar, men 
bör ändå kunna användas som jämförelsematerial vid kommande undersökningar. 
 
Det är viktigt att påpeka att en minskning i koncentration i renat avloppsvatten jämfört med 
inkommande inte behöver betyda att ämnet faktiskt brutits ned. Många substanser är 
partikelbundna och hamnar i slamfasen och slammet har inte analyserats i denna undersökning. 
Inte heller har eventuella metaboliter eller omvandlingsprodukter analyserats. 

Resultaten har jämförts med diverse tidigare undersökningar från svenska reningsverk men det 
kan vara vanskligt med sådana jämförelser. Analysmetodiken kan vara annorlunda och proverna 
kan ha förbehandlats på olika sätt som leder till varierande analysresultat. Se också avsnittet om 
jonsuppression i 4.3. Även användningen eller förbrukningen av ämnen kan ha ökat eller minskat 
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med tiden. Förskrivningen av läkemedel, till exempel, kan ha ändrats och kan också variera mellan 
olika delar av landet.  

Halterna i inkommande vatten till Henriksdal (H in) har beräknats genom att ta medelvärdet av 
HIN och SIN. HIN är samma prov som MBR in. I diagrammen över reduktionsgrader betyder 
streckade staplar att halten i utgående vatten var under detektionsgränsen och reduktionen alltså 
är minst så stor som värdet i diagrammet. Negativa staplar visar en ökning i utgående vatten 
jämfört med inkommande. Avsaknad av stapel innebär att mätvärdet ligger under rapporterings-
gränsen.  

Resultaten redovisas tabell- eller diagramform, men samtliga analysresultat från diagrammen 
återfinns i bilaga 2. Där anges också rapporteringsgränserna i de fall något ämne inte återfunnits i 
alla prover. 

4.1 Allmänna parametrar 
Tabell 1 är en sammanställning av reningsverkens egna ordinarie analyser av in- och utgående 
avloppsvatten under den aktuella provtagningsveckan. Umeås och Himmerfjärdsverkets 
inkommande vatten är betydligt mera utspätt än Henriksdals (och därmed inkommande till MBR). 
BOD-halten i Henriksdal är mer än dubbelt så hög som i Himmerfjärden och nästan dubbelt så hög 
som i Umeå. Även tot-P och kväveparametrarna är betydligt högre i Henriksdal. SS är inte 
analyserat i Umeå, men Henriksdal har betydligt högre SS-halt jämfört med Himmerfjärdsverket. 
Man kan också se att det är en viss skillnad på de båda inloppen till Henriksdal där 
Henriksdalsinloppet är något mer koncentrerat än Sicklainloppet.  

Tabell 2 visar IVL:s analyser av det provtagna avloppsvattnet. Här är bara TOC analyserat i 
inkommande vatten, men även denna parameter visar att Umeå och Himmerfjärden har ett 
betydligt tunnare vatten än Henriksdal.  

I Umeå var flödena högre än normalt under provtagningsveckan, vilket åtminstone delvis kan 
förklara det tunna vattnet. Himmerfjärdsverket har alltid låga halter organiskt material i 
inkommande vatten eftersom nedbrytningen börjar redan i den långa tunnel som leder spillvatten 
till verket.  
 

Tabell 1. Allmänna parametrar insamlade från de olika reningsverkens ordinarie analyser. Vecko-
samlingsprov är markerat med *, övriga analyser är gjorda på dygnsprover. 

  Umeå in Umeå ut HIM in HIM ut H in H ut MBR in SIN HIN 
  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

COD 350* 57* 380* 30*           
BOD7 150 9 120 4,6 270 2 280 260 280 
TOC     90* 12* 170* 9,7* 180* 160* 180* 
tot-N 33 34 37,7 3,2 49* 8,5* 51* 46* 51* 
NH4-N   28 24 0,13 39* 1,3* 40* 37* 40* 
NO3-N         <0,5* 6,4* <0,5* <0,5* <0,5* 
tot-P 4,4* 0,48* 3,8* 0,28* 6,3* 0,1* 6,6* 6,1* 6,6* 
PO4-P     2,2 0,093 3,1 0,06 3,9 2,3 3,9 
SS     187 9,1 290 <2 340 240 340 
pH 7,3 7,4 7,6 7,8           
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Tabell 2. Allmänna parametrar analyserade av IVL  

  Umeå in Umeå ut HIM in HIM ut H in H ut MBR in MBR ut 
  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

BOD7  8,5  3,2  <1,0  <1,0 
TOC 63 9,8 60 10 108 9,1 120 8 
NH4-N  1,3  0,13  0,1  27 
tot-P  0,3  0,27  0,11  0,19 
NO2-N  0,6  1,6  0,42  0,39 
NO3-N  3,8  1,3  10  8,1 
PO4-P  0,2  0,23  0,17  0,11 
UVA  0,217  0,188  0,182  0,179 
UVT %   61   65   66   66 

4.2 Antibiotika 
Figur 1 visar att tetracyklin, sulfametoxazol och ciprofloxacin förekommer i de högsta halterna i 
inkommande vatten till alla verken. Medelhalten av tetracyklin och sulfametoxasol är sex 
respektive tre gånger så höga som i Stockholm Vattens tidigare undersökning med prover tagna 
2005-2009 (Wahlberg m fl., 2010). Utgående halter stämmer bättre, förutom sulfametoxasol i Umeå 
som ligger högt. Även ciprofloxacin var med i Stockholm Vattens undersökning med ungefär 
samma halter som i denna. Reduktionen i tre av verken är tämligen god för dessa tre föreningar 
och även för trimetoprim och rifampicin.  

För clarithromycin och clindamycin syns ingen reduktion. Clindamycin har till och med högre 
halter i utgående avloppsvatten än inkommande. Ändå är halterna i utgående vatten lägre än 
tidigare rapporterade medelvärden från svenska reningsverk för båda ämnena, 114 respektive  

138 ng/L (Baresel m fl., 2015). I Naturvårdsverkets senaste screeningrapport med prover från 2014 
(Fick m fl., 2016) finns värden på utgående avloppsvatten från tre reningsverk, däribland Ön och 
Henriksdal. Både ciprofloxacin- och clindamycinhalterna är där lägre; 3,9-23 respektive <1-7 ng/L.  

 

 
Figur 1. Halter av antibiotika i inkommande och utgående avloppsvatten samt reduktionsgrader.  
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Fusidinsyra återfinns endast i vattnet från Umeå och är därför inte medtaget i figur 1.  

Reduktionen i reningsverken för flera av dessa ämnen handlar bara delvis om nedbrytning. Några 
av ämnena är partikelbundna och återfinns till viss del i slammet. Det gäller bland annat 
fluorokinoloner som t ex ciprofloxacin (Fick m fl., 2015, Wahlberg m fl., 2010).  Eventuella 
nedbrytningsprodukter är inte heller medtagna i analyserna. Å andra sidan kan jonsuppression vid 
analysen av vissa ämnen i framför allt inkommande vatten medföra att resultaten visar för låga 
värden, se vidare i 4.3. 

4.3 Övriga läkemedel 
I figur 2 redovisas halter av övriga läkemedel samt reduktionsgrader. Den största skillnaden i 
inkommande vatten jämfört med Stockholm Vattens rapport (2010) står paracetamol för. 
Medelhalten i vår undersökning är mindre än en procent av halten i den tidigare undersökningen. 
Hydroklorthiazid ligger däremot nästan fem gånger högre. Även koncentrationerna av naproxen, 
diklofenak, och i viss mån citalopram och sertralin, är högre nu än i rapporten från 2010. Dessa och 
övriga halter ligger dock inom eller nära medianintervallet för svenska reningsverk som redovisas 
av Falås m fl. (2012).  

 

 

 
Figur 2.  Halter av läkemedel i inkommande och utgående avloppsvatten samt reduktionsgrader. 
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Halterna i utgående avloppsvatten har minskat eller ligger oförändrade sedan Stockholm Vattens 
undersökning för de flesta av de undersökta läkemedlen. Diklofenak och hydroklorthiazid ligger 
dock generellt högre. Umeå har betydligt högre halter i utgående vatten än övriga verk av 
naproxen, ibuprofen och paracetamol. Jämfört med andra tidigare svenska undersökningar är 
halterna i den här undersökningen lägre för alla utom ett (sertralin) av de nio ämnen som det finns 
jämförelsedata för i Baresel m fl. (2015). Halterna i utgående vatten är i samma storleksordning 
som i de nya screeningundersökningarna redovisade i Fick m fl. (2015). 

När det gäller läkemedel förefaller halterna av vissa substanser vara 1högre i utgående avlopp än i 
inkommande. Inom ramen för SystemLäk testades två effekter som tidigare visats påverka 
analysresultaten (Magnér m fl., 2016). Den ena är så kallad jonsuppression vid masspektrometrisk 
bestämning av läkemedel efter vätskekromatografi. Jonsuppression innebär att den uppmätta 
signalen blir mindre än den skulle blivit i rent vatten på grund av störningar från provets 
komplexa matris. Det beror på konkurrens mellan det undersökta ämnet och ämnen från matrisen 
som eluerar samtidigt vid analysen.  Den andra effekten är förluster vid upparbetning av provet 
innan analys, det vill säga dålig återvinning.  

Resultaten visade att jonsuppressionen är stor i både in- och utgående avloppsvatten för de flesta 
läkemedel och allra störst i inkommande. Halterna underskattades i genomsnitt 56 % i 
inkommande och nästan 33 % i utgående avloppsvatten vid Henriksdals reningsverk. Men 
variationen mellan olika läkemedel var stor. Några substanser, bland annat paracetamol, 
uppvisade också en sämre återvinning. Fenomenen innebär att de egentliga halterna av läkemedel 
i avloppsvatten oftast är högre än vad som uppmätts och att det därmed är svårt att beräkna 
reduktionsgrader. När uppmätta halter används kan reduktionen bli negativ om jonsuppressionen 
är betydligt större i inkommande än i utgående vatten. En möjlighet att kompensera för 
jonsuppression och förluster i återvinning är att tillföra provet radioaktivt märkta internstandarder 
för respektive substans. Problemet är att märkta substanser ofta inte finns att tillgå på marknaden. 
Resultaten redovisas mer i detalj i SystemLäks slutrapport.  

I den här undersökningen är det främst oxazepam som ger negativ reduktion men annars brukar 
även metoprolol uppvisa sådana tendenser. MBR hade bäst reduktion för flest läkemedel men 
samtidigt sämst för tre ämnen; diklofenak, citalopram och oxazepam. Sämst reduktion över lag 
uppvisade Öns reningsverk i Umeå. Ingen kompensation har gjorts här för jonsuppression eller 
återvinningsgrad. 

En jämförelse mellan ofiltrerat och filtrerat stickprov av utgående avloppsvatten från Henriksdal 
(figur 3) visar att halten sertralin, citalopram, amlopidin och propranolol reducerades mycket efter 
filtrering (ca 90, 80, 80 respektive 50 %). Även metoprol, warfarin, ranitidin, fluoxetin och 
bisoprolol minskar mer än 20 %. Dessa substanser kan alltså antas vara delvis bundna till partiklar.  

Det är också intressant att jämföra stickprovet före filtrering med veckosamlingsprovet från 
Henriksdal som är redovisat i de tidigare figurerna. Halterna av ibuprofen och naproxen är mer än 
tio gånger högre i stickprovet och citalopram nästan tio gånger högre. Även ranitidin ligger högre 
medan övriga ämnen är någorlunda lika i de båda proverna. Det är svårt att förklara denna stora 
skillnad för vissa av ämnena. 
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Figur 3. Jämförelse mellan filtrerat och ofiltrerat utgående avloppsvatten från Henriksdals reningsverk 

(ng/L). 

4.4 Fenoler 
Av de analyserade fenolerna är det 4-nonylfenol som förekommer i högst halter i inkommande 
avloppsvatten och även i utgående vatten, utom i Umeå där BPA är högre i det renade 
avloppsvattnet, se figur 4.  Det är dock vanskligt att analysera NP och OP i inkommande vatten 
och att bedöma reduktionsgraden eftersom ämnena främst används i form av sina etoxilater och 
dessa mäts inte med den här aktuella analysmetoden. På vägen till reningsverket och senare i 
reningsprocessen bryts etoxilaterna ner i olika grad och bildar oktyl- respektive nonylfenol.  

I utgående avloppsvatten är halterna NP, OP jämförbara med de som nämns i Naturvårdsverket 
(2016) och i Baresel m fl. (2015). Triklosan återfanns inte över detektionsgränsen (10 ng/L) i 
Naturvårdsverkets underökning men Baresel m fl. (2015) rapporterar liknande halter som i vår 
studie. För BPA är skillnaderna mellan reningsverken stora, men både Henriksdal och MBR ligger 
lägre än tidigare undersökningar.  

 

 
Figur 4. Halter av fenolära föreningar i inkommande och utgående avloppsvatten samt reduktionsgrader. 
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BHT och 4-bromfenol detekteras inte, vare sig i inkommande eller utgående avlopp eller påvisades 
endast i mycket låg halt och är inte medtagna i diagrammen.  

Reduktionen för fenoler är relativt god utom för BPA i Umeå, men alla ämnen är inte helt 
nedbrytbara. Bland annat 4-NP, 4-t-OP och triklosan brukar också återfinnas i slam 
(Naturvårdsverket, 2016). 

4.5 Ftalater och DINCH 
I figur 5 redovisas halterna av ftalater och DINCH. DINP är den ftalat som förekommer i högst 
halter i inkommande vatten till alla reningsverk. Därefter kommer DEHP, där Öns reningsverk har 
betydligt högre halter än de övriga verken, eller DIDP. Halterna i utgående vatten för dessa tre är 
jämförbara med tidigare undersökningar i svenska reningsverk, redovisade i Baresel m fl. (2015). 
DINCH, som inte är en ftalat utan en diester av cyklohexan, hittas i inkommande vatten, men inte i 
utgående. Detektionsgränsen är dock relativt hög (80 ng/L).  

Reduktionen i vattenfasen är mycket god, över 90 % i de flesta fall, men även för ftalaterna gäller 
att de med högre molekylvikter som DEHP, DINP och DIDP återfinns i slam (Naturvårdsverket, 
2016).  

 

 
Figur 5. Halter av ftalater i inkommande och utgående avloppsvatten samt reduktionsgrader. 
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4.6 Bromerade difenyletrar 
Sju kongener av de bromerade difenyletrarna analyserades i denna undersökning. Bara tre 
återfinns i mätbara halter i inkommande avloppsvatten: PBDE 47, PBDE 99 och PBDE 100 som alla 
ingår i den kommersiella produkten pentaBDE, se figur 6. Halterna är betydligt lägre än de 
medelvärden i inkommande vatten som rapporteras i Baresel m fl. (2015): 21, 26 respektive 4,3 ng/L 
för de tre kongenerna. Dekabromdifenyleter, BDE 209, analyserades inte i denna undersökning. 

 
 Figur 6. Halter av bromerade difenyletrar i inkommande avloppsvatten. 

I utgående vatten ligger alla kongener under rapporteringsgränserna utom BDE 99 i Umeå. Därför 
är det inte möjligt att beräkna några reduktionsgrader, men en stor del av de bromerade 
difenyletrarna avskiljs till slammet enligt tidigare undersökningar (Baresel, 2015, 
Naturvårdsverket, 2016). 

4.7 Högfluorerade ämnen 
Av de tio analyserade PFAS återfinns de flesta i mätbara halter i inkommande vatten till alla verk. 
Bara PFUnDA och PFOSA ligger under rapporteringsgränsen och är inte medtagna i diagrammen.  
De högsta halterna står PFNA, PFHpA och PFDS för, utom i Himmerfjärdsverket där PFDS inte 
hittas alls.   

I utgående vatten varierar det vilket verk som har högst halter; för PFOA är det Hammarby 
Sjöstadsverk och för PFOS är det Himmerfjärdsverket. Men över lag stämmer halterna överens 
med de i Naturvårdsverket (2016) utom för PFNA som ligger högre i Umeå. PFDA ligger under 
rapporteringsgränsen, 0,4 ng/L, i vår undersökning men Naturvårdsverket (2016) rapporterar upp 
till några få ng/L. 

Flera av de fluororganiska ämnena tas bort ganska effektivt i reningsverken. Det gäller dock inte 
PFOS, PFHxA och PFHxS. De senare ökar till och med i utgående vatten. Att halten PFHxA och 
även PFOA inte reduceras utan snarare kan öka efter reningen noterades även av Filipovic m fl. 
(2015). Anledningen troddes då inte vara jonsuppression utan att större fluortelomer-baserade 
ämnen kan brytas ned till bland annat PFHxA och PFOA.  
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Figur 7. Halter av högfluorerade ämnen i inkommande och utgående avloppsvatten samt reduktionsgrader 

Halterna i utgående vatten i vår undersökning är över lag lägre än de som rapporteras för Umeå 
och Henriksdal i Naturvårdsverkets rapport (2016) och ligger i det lägre spannet av angivna halter 
i Baresel m fl. (2015). 

Även om de högfluorerade ämnena inte hör till de mest lipofila och partikelbundna så återfinns 
ändå flera av dem i slamfasen (Naturvårdsverket, 2016).  

4.8 Organofosfater 
I figur 8 redovisas halter av organofosfater i in- och utgående avloppsvatten samt deras 
reduktionsgrader. I inkommande vatten dominerar TBP i Henriksdal och MBR. I Henriksdal (som 
är ett medelvärde av HIN och SIN) är det HIN (samma prov som ”MBR in”) som står för den stora 
tillförseln av TBP. SIN ligger på samma nivå som Umeå och Himmerfjärden. Detta tyder på att det 
finns någon eller några stora punktkällor i Stockholms innerstad. Av de övriga organofosfaterna 
står TBEP och TCPP för de högsta halter i inkommande vatten till alla verken. 

I utgående vatten dominerar TBEP och TCPP, men i omvänd ordning, TCPP- halterna är högre än 
TBEP. TBEP-halterna i vår undersökning är låga jämfört med både Naturvårdsverket 2016 (2800 
respektive 880 ng/L för Umeå och Henriksdal) och Baresel m fl., 2015 (240-16 000 ng/L). TCPP-
resultaten stämmer bättre med dessa båda undersökningar. 
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Figur 8. Halter av organofosfater i inkommande och utgående avloppsvatten samt reduktionsgrader. 

Trots att reduktionen är god för TBP i Henriksdal och MBR så finns det ändå en del kvar i 
utgående vatten. Reduktionsgraderna är annars varierande. Bäst reduktion uppvisar TBEP och 
TBP. Sämst reduceras de klorerade organofosfaterna TCPP, TDCP och TCEP samt, i Henriksdal, 
TBIP.  I både Henriksdal och Umeå finns mer av några ämnen i utgående vatten än i inkommande.   

4.9 Klorparaffiner 
Klorparaffiner detekteras bara i inkommande avloppsvatten, se figur 9. I utgående vatten ligger 
alla värden under rapporteringsgränsen, 100 ng/L. Därmed går inte reduktionsgraderna att 
beräkna men de ligger på minst 60 % i de flesta fall och förmodligen mycket högre. Inga 
jämförelsevärden finns i Naturvårdsverket eller Baresel och inte heller finns några analysdata 
gällande avloppsvatten i screeningdatabasen (IVL, 2016). SCCP och MCCP förekommer i slam i 
halter upp till några få mg/kg TS (Naturvårdsverket, 2016). 
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Figur 9. Halter av klorparaffiner i inkommande avloppsvatten. 

4.10 Siloxaner 
Av de analyserade siloxanerna är det D5 som förekommer i de högsta halterna i inkommande 
vatten i alla reningsverk, figur 10.  

 

 

 
Figur 10. Halter av siloxaner i inkommande och utgående avloppsvatten samt reduktionsgrader 

Av de linjära siloxanerna dominerar MD3M (L5). Halterna av de flesta siloxaner ligger i denna 
undersökning en bra bit över de värden i inkommande avlopps-vatten som redovisas för svenska 
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reningsverk i Screeningdatabasen (IVL, 2016), ofta mer än 10 gånger över. Å andra sidan finns 
några lite höge mätvärden redovisade från två danska reningsverk i TemaNord 2005:593 (Kaj m fl., 
2005), till exempel 24 000 respektive 26 000 ng/L av D5. Inga svenska kommunala avloppsvatten 
var analyserade i den undersökningen. 

I utgående avloppsvatten ser vi framför allt en förhöjd halt av MM både i Himmerfjärdens och i 
Henriksdals reningsverk, betydligt högre än i inkommande vatten. Vad denna förhöjning beror på 
är oklart. De övriga linjära siloxanerna ligger under detektionsgränsen i utgående vatten. 
Reduktionen är alltså god för de övriga linjära siloxanerna och åtminstone D5 och D6 (utom i 
Umeå). Reduktionen för D4 är något lägre. Även siloxaner, främst de cykliska (D4, D5 och D6), 
brukar kunna detekteras i slam (Baresel, 2015 och IVL, 2016). 

4.11 YES-test 
Reduktionen av östrogen effekt mätt med YES-metoden är god för både Himmerfjärdsverket, 
Henriksdal och efter MBR medan reduktionen är sämre i Umeå. Detta stämmer med tidigare 
studier som visat bättre reduktion för verk med kväverening (Svenson m fl., 2000). Effekterna i 
utgående vatten ligger i nivå med vad man sett tidigare i verk med väl fungerande biologi (<0,1-15 
ng/L, Svenson m fl., 2003). Värdena stämmer också väl överens med Naturvårdsverkets studie 
(2016). 

Tabell 3. Östrogen effekt i inkommande och utgående avloppsvatten mätt som östrogenekvivalenter med 
YES-test samt reduktionsgrad.  

Umeå in Umeå ut Red. HIM in HIM ut Red. H in* H ut Red. MBR in MBR ut Red. 
ng  

E2-eq/L 
ng  

E2-eq/L % 
ng  

E2-eq/L 
ng  

E2-eq/L % 
ng  

E2-eq/L 
ng  

E2-eq/L % 
ng  

E2-eq/L 
ng  

E2-eq/L % 
9,4 8,7 7 8,5 <0,1 >99 8,1 0,5 94 11,0 0,4 97 

4.12 Bakterier 
Bakterietesterna visar att halten utgående bakterier efter MBR-filtret är mycket låg vilket var 
förväntat då membranens porstorlek är så låg som 0,04 µm. Halterna i Umeå är något högre än i de 
övriga verken. 

Tabell 4. Bakterier i utgående avloppsvatten (cfu=kolonibildande enheter) 
  Umeå ut HIM ut H ut MBR ut 
  cfu/100 mL cfu/100 mL cfu/100 mL cfu/100 mL 

Koliforma bakt >100000 >100000 78000 27 
Temotoleranta koliforma 62000 20000 17000 9 
Intestinala Enterokocker 36000 4000 1400 <10 

 

4.13 Antibiotikaresistens 
Undersökningen av antibiotikaresistenta bakterier visar sammanfattningsvis att det finns resistenta 
bakterier i alla utgående avloppsvatten utom efter MBR där totalantalet bakterier är väldigt lågt. 
Flera av de omympade kolonierna visade resistens mot cefoxitin och vancomycin men bara en var 
resistent mot ampicillin C, se bilaga 3. Med den begränsade undersökning som gjorts går det inte 
att avgöra om det finns bakterier som är resistenta mot övriga testade antibiotika eller om det finns 
resistensgener eller multiresistenta bakterier i vattnen. För detta skulle en mer omfattande studie 
behöva göras. 
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4.14 Mikroplaster 
Tabell 5 visar resultaten från mikroplastanalyserna. Avskiljningen i MBR är hundra procent för de 
olika typerna av plastfibrer och 95 % för icke-syntetiska fibrer. Avskiljningen i Henriksdal är 
sämre, mellan 87 och 100 % för plastfibrerna och 86 % för icke-syntetiska fibrer, se bilaga 4. 

Tabell 5. Mikroplaster i in- och utgående vatten i Henriksdal och MBR 

  HIN MBR ut H ut 
  antal per liter antal per liter antal per liter 

Plastfibrer 13,8 ± 0,9 0 1,6 ± 0,5 
Plastfragment 8,0 ± 2,2 0 1,1 ± 1,1 
Plastflagor 6,9 ± 1,6 0 0 
∑ Mikroplaster 28,6 ± 7,0 0 2,7 ± 0,6 
Icke-syntetiska fibrer 57,7 ± 10,5 3,3 ± 0,4 8,0 ± 0,4 

En tidigare studie vid bland annat Hammarby Sjöstadsverk och Henriksdals reningsverk 
(Magnusson & Wahlberg, 2014) visade liknande resultat med en mycket bra avskiljning efter MBR 
medan reduktionen av både summa mikroplaster och icke-syntetiska fibrer var något bättre än i 
vår undersökning.  

4.15 Jämförelse av analysresultat från två olika laboratorier  
Några av ämnena analyserades även av Eurofins i parallella prover från Henriksdals båda 
inloppstunnlar (HIN och SIN) samt utgående vatten (Wahlberg, 2016). En jämförelse mellan de 
båda laboratorierna redovisas i bilaga 5. 

Ftalathalterna i inkommande vatten blev betydligt högre i Eurofins analyser, upp till 200 % högre 
för DEHP, DINP och DIDP. I utgående vatten mätte Eurofins upp ett nästan sex gånger högre 
värde för DINP. De flesta övriga ftalater låg under rapporteringsgränsen i utgående vatten hos 
Eurofins och går inte att jämföra. 

PBDE-halterna i inkommande avlopp rapporterades någorlunda lika från de båda laboratorierna, 
med över lag något lägre halter från Eurofins. I utgående vatten låg båda laboratoriernas värden 
under rapporteringsgränsen. 

Eurofins detekterade inga PFAS-ämnen över gränsen 10 respektive 15 ng/L ens i inkommande 
vatten, medan IVL mätte upp högre halter än så för åtminstone fem av ämnena. Halten PFDS var 
högst med 67 respektive 59 ng/L i SIN respektive HIN.  

Organofosfater analyserades hos Eurofins bara i Sicklainloppet men samtliga låg under 
rapporteringsgränsen som var mycket hög, 1000 ng/L. 

Resultaten för klorparaffiner i inkommande vatten var väldigt lika i de båda analyserna. Eurofins 
har dock i det här fallet lägre rapporteringsgräns och kunde redovisa uppmätta halter även i 
utgående vatten.  

Övriga parametrar har inte analyserats eller testats i de parallella proverna. 
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5 Slutsatser 
 Halterna av de flesta ämnen i inkommande vatten är någorlunda lika vid de fyra 

reningsverken. Undantag är bland annat DEHP och klorparaffiner som är högre i Umeå samt 
TBP och några siloxaner och perfluororganiska ämnen som är högre i de båda 
stockholmsverken. Stockholmsverkens vatten är dock mindre utspädda än de övriga att döma 
av traditionella reningsverksparametrar som till exempel BOD, tot-P och tot-N. 

 Jämfört med tidigare undersökningar av inkommande avloppsvatten ligger några av ämnena, 
t ex tetracyklin, hydroklorthiazid, diklofenak, och de flesta siloxaner högre i vår 
undersökning. Flera siloxaner har mer än tio gånger högre halter än tidigare. Många av 
läkemedlen (särskilt paracetamol) samt PBDE uppvisar i stället lägre halter än förr.  

 Reduktionen är generellt sett lägre i Umeå än i de övriga verken. Det gäller t ex BPA och flera 
av läkemedlen. Detta kan bero på att alla reningsverk utom Öns drivs med kväverening vilket 
tidigare visats förbättra reduktionen av bland annat flera läkemedel. 

 Precis som vid tidigare undersökningar är reduktionen negativ för bland annat oxazepam och, 
vid något eller några av verken, också av bl a propranolol och sertralin. Jon-suppression vid 
analys av framför allt inkommande vatten tros vara den dominerande orsaken till detta. 

 Noteras bör att reduktionen i många fall inte beror på nedbrytning utan på att ämnet avskiljs 
till slamfasen. Inte heller har metaboliter analyserats. 

 Försök med filtrering av utgående avloppsvatten från Henriksdal antyder att några av 
läkemedlen är partikelbundna, t ex sertralin, citalopram, amlopidin och propranolol. 

 Halterna av de flesta undersökta ämnen i utgående vatten är i nivå med tidigare 
undersökningar eller i några fall lägre. Undantag är hexametyldisiloxan (MM) som i 
Henriksdal ligger betydligt högre än de övriga verken och högre än i inkommande vatten. 
Vad detta beror på är oklart. 

 YES-testen visar att den östrogena effekten av avloppsvattnet reduceras med över 90 % efter 
rening utom i Umeå där reduktionen är mindre än 10 %. Även detta kan tillskrivas avsaknad 
av kväverening i Umeå. 

 Antalet bakterier i utgående vatten är betydligt lägre efter MBR-filtret än i de övriga verken 
vilket är förväntat med tanke på membranens små porer.  

 Antibiotikaresistenta bakterier förekommer i alla utgående vatten utom efter MBR. 

 Mikroskräp avskiljs betydligt bättre av MBR än vid Henriksdals reningsverk.  

 En jämförelse av analyser utförda av två olika laboratorier visade på stora skillnader i 
rapporteringen av ftalathalter medan PBDE- och klorparaffiner blev någorlunda lika. PFAS 
och organofosfater gick inte att jämföra på grund av för höga rapporteringsgränser 
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Bilaga 1. Namn och förkortningar på 
analyserade ämnen 
Allmänna parametrar 
COD  Kemisk syreförbrukning 
BOD7  Biokemisk syreförbrukning  
TOC  Totalt organiskt kol 
NH4-N  Ammoniumkväve 
NO2-N  Nitritkväve 
NO3-N   Nitratkväve 
Tot-N  Totalkväve 
PO4-P  Fosfatfosfor 
tot-P  Totalfosfor 
SS Suspenderat material, susp 
pH 
UVA UV Absorbans 
UVT UV Transmission 
 

Antibiotika 
Fusidinsyra 
Rifampicin 
Sulfametoxazol 
Ciprofloxacin 
Clarithromycin 
Clindamycin 
Tetracycline 
Trimetoprim 

Övriga läkemedel 
Diclofenak  
Furosemid  
Hydroklortiazid  
Ibuprofen 
Naproxen 
Atenolol 
Amlodipine 
Bisoprolol 
Carbamazepine 
Citalopram 
Fluoxetine 
Ketoprofen 
Metoprolol 
Oxazepam 
Paracetamol 
Propranolol 
Ranitidine 
Sertralin 
Simvastatin 
Terbutaline 

  
Högfluorerade ämnen 
PFOA perfluoroktansyra 
PFHxA perfluorhexansyra 
PFDA perfluordekansyra 
PFHpA perfluorheptansyra 
PFNA perfluornonansyra 
PFOS perfluoroktansulfonat 
PFBS perfluorbutansulfonat 
PFHxS perfluorhexansulfonat 
PFDS perfluordekansulfonat 
6.2 FTS 6:2 fluortelomersulfonat 
PFUnDA perfluorundekansyra 
PFOSA perfluorktansulfonamid 
 

Organofosfater 
TIBP tri-iso-butylfosfat 
TBP tri-n-butylfosfat 
TCEP tris(2-kloretyl)fosfat 
TCPP tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 
DBPhP dibutylfenylfosfat 
DPhBP difenylbutylfosfat 
TDCP tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 
TBEP tri(2-butoxyetyl)fosfat 
TPhP trifenylfosfat 
EHDPP 2-etylhexyl-difenylfosfat 
TEHP tri(2-etylhexyl)fosfat 
ToCrP tri-orto-kresylfosfat 
TCrP-mix trikresylfosfat 
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Ftalater 
DEP  dietylftalat 
DIBP  diisobutylftalat 
DBP  di-n-butylftalat 
BBP  butylbensylftalat 
DEHP  di(2-etylhexyl)ftalat 
DOP  dioktyl ftalat 
DINP  diisononylftalat 
DIDP  diisodecylftalat 
DPHP  dipropylheptylftalat 
DINCH  1,2-cyklohexandikarboxylsyra                          

diisononylester 

Fenoler 
4-bromfenol 
BHT 2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol 
BHA butyl-4-hydroxyanisol 
4-t-OP 4-tert-oktyllfenol 
4-NP 4-iso-nonylfenol 
Triklosan 2,4,4'-triklor-2'-hydroxidifenyleter 
BPA bisfenol A 

 

  
Bromerade difenyletrar 
PBDE 28 2,4,4′-Tribromdifenyleter 
PBDE 47 2,2′,4,4′-tetrabromdifenyleter 
PBDE 100 2,2′,4,4′,6-pentabromdifenyleter 
PBDE 99 2,2′,4,4′,5-pentabromdifenyleter 
PBDE 85 2,2′,3,4,4′-pentabromdifenyleter 
PBDE 154 2,2′,4,4′,5,6′-hexabromdifenyleter 
PBDE 153 2,2′,4,4′,5,5′-hexabromdifenyleter 
 

Siloxaner 
D4 octametylcyclotetrasiloxan 
D5 decametylcyklopentasiloxan 
D6 dodecametylcyclohexasiloxan 
MM hexametyldisiloxan 
MDM octametyltrisiloxan 
MD2M decametyltetrasiloxan 
MD3M dodecametylpentasiloxan 
 

 
Klorparaffiner 
SCCP Short Chain Chlorinated Paraffins, (C10-C13), kortkedjiga klorparaffiner 
MCCP Medium Chain Chlorinated Paraffins, (C14-C17), medellånga klorparaffiner 
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Bilaga 2. Alla analysresultat samt 
beräkningar av reduktionsgrader 
Antibiotika och övriga läkemedel 

  
UMEÅ 

in 
UMEÅ 

ut Red 
HIM 

in 
HIM 

ut Red H in* H ut Red 
MBR 

in 
MBR 

ut Red S in H in 
  ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L 
Benzylpenicillin < 0,5 < 0,5   < 0,5 < 0,5   <0,5 < 0,5   < 0,5 < 0,5   < 0,5 < 0,5 
Fusidinsyra 58 < 14 >76 < 14 < 14   <14 < 14   < 14 < 14   < 14 < 14 
Rifampicin 9,8 6,1 37 36 < 2,8 >92 35 < 2,8 >92 33 < 2,8 >92 37 33 
Sulfametoxazol 460 440 4 440 35 92 870 140 84 760 91 88 980 760 
Ciprofloxacin 270 14 95 400 20 95 535 < 12 >98 620 37 94 450 620 
Clarithromycin 70 67 5 70 73 -5 47 54 -15 54 53 1 39 54 
Clindamycin 31 55 -73 12 57 -368 12 77 -555 10 76 -648 13 10 
Doxycycline < 74 < 74   < 74 < 74   < 74 < 74   < 74 < 74   < 74 < 74 
Linezolid < 4,0 < 4,0   < 4,0 < 4,0   < 4,0 < 4,0   < 4,0 < 4,0   < 4,0 < 4,0 
Moxifloxacin < 20 < 20   < 20 < 20   < 20 < 20   < 20 < 20   < 20 < 20 
Norfloxacin < 27 < 27   < 27 < 27   < 27 < 27   < 27 < 27   < 27 < 27 
Tetracycline 1300 75 94 850 < 35 >96 1280 < 35 >97 1700 < 35 >98 860 1700 
Trimetoprim 120 130 -8,3 63 63 0,6 103 27 74 110 12 89 95 110 
 

  
UMEÅ 

in 
UMEÅ 

ut Red 
HIM 

in 
HIM 

ut Red H in* H ut Red 
MBR 

in 
MBR 

ut Red S in H in 
  ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L 
Diclofenac 550 500 9 710 430 39 540 420 22 530 510 4 550 530 
Furosemide 990 900 9 1900 550 71 1200 960 20 1100 400 64 1300 1100 
Hydrochlorothiazide 1600 1400 13 2100 1400 33 2500 1300 48 2700 1700 37 2300 2700 
Ibuprofen 3000 600 80 3800 86 98 3550 37 >99 4700 < 37 >99 2400 4700 
Naproxen 5400 1100 80 5500 86 98 4950 85 98 5500 31 99 4400 5500 
Ramipril < 15 < 15   < 15 < 15   <15 < 15   < 15 < 15   < 15 < 15 
Warfarin < 14 < 14   < 14 < 14   <14 < 14   < 14 < 14   < 14 < 14 
Atenolol 760 780 -3 970 370 62 795 210 74 790 140 82 800 790 
Amlodipine 38 16 57 < 9,6 15 0 <9,6 < 9,6   < 9,6 < 9,6   < 9,6 < 9,6 
Bisoprolol 59 57 2 53 49 9 67 58 14 80 32 60 54 80 
Carbamazepine 140 140 0 270 260 4 250 220 12 280 230 18 220 280 
Citalopram 180 140 22 180 130 28 240 200 17 260 280 -8 220 260 
Fluoxetine < 6,4 < 6,4   < 6,4 6,4 0 <6,4 9,0 0 < 6,4 6,8 0 < 6,4 < 6,4 
Ketoprofen 680 340 50 380 170 55 390 180 54 410 < 84 >80 370 410 
Metoprolol 860 880 -2 1100 1000 9 910 900 1 820 550 33 1000 820 
Oxazepam 120 160 -33 190 250 -32 160 260 -63 160 310 -94 160 160 
Paracetamol 250 76 70 250 30 88 114 < 27 >76 89 < 27 70 140 89 
Propranolol 40 51 -29 49 49 1 52 54 -5 58 51 13 45 58 
Ranitidine 74 64 13 130 < 34 >74 150 70 53 180 39 79 120 180 
Risperidone < 19 < 19   < 19 < 19   <19 < 19   < 19 < 19   < 19 < 19 
Sertralin 68 35 48 20 28 -40 49 26 47 49 12 75 49 49 
Simvastatin 180 < 15 >92 240 < 15 >94 225 < 15 >93 230 < 15 >93 220 230 
Terbutaline < 8,2 8,5 0 22 < 8,2 >62 14,7 < 8,2 >44 15,1 < 8,2 >46 14 15 
* 50 % Sickla in 50 % Henriksdal in  
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Skillnad mellan två olika provtagningar, samt filtrerat och ofiltrerat prov 
  Provmärkning 
   H ut H ut H ut filtrerat 0,22µm 
    Samlingsprov Stickprov Stickprov 
    v 48 2014 2015-03-10 2015-03-10 
Substance Mode of action ng/L ng/L ng/L 
Diclofenac Anti-inflammatories 420 433 432 
Furosemide Diuretics 960 1118 1057 
Hydrochlorothiazide Antihypertensives 1300 1320 1336 
Ibuprofen Anti-inflammatories 37 669 657 
Naproxen Anti-inflammatories 85 1083 1030 
Ramipril Antihypertensives < 15 <5,4 <5,4 
Warfarin Anticoagulants < 14 17 13 
Atenolol Antihypertensives 210 298 289 
Amlodipine Antihypertensives < 9,6 16 <3,3 
Bisoprolol Antihypertensives 58 49 37 
Carbamazepine Sedatives 220 162 159 
Citalopram Antidepressants 200 1894 343 
Fluoxetine Antidepressants 9,0 5,3 <3,5 
Ketoprofen Anti-inflammatories 180 158 164 
Metoprolol Antihypertensives 900 772 571 
Oxazepam Sedatives 260 222 206 
Paracetamol Anti-inflammatories < 27 51 56 
Propranolol Antihypertensives 54 44 22 
Ranitidine Antiulcers 70 267 203 
Risperidone Antipsychotic < 19 <15 <15 
Sertralin Antidepressants 26 34 2 
Simvastatin Lipid-regulating < 15 <2,0 <2,0 
Terbutaline Asthma medication < 8,2 10 9,3 
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Övriga ämnen 

  
Umeå 

in 
Umeå 

ut Red 
HIM 

in 
HIM 

ut Red H in* H ut Red 
MBR 

in 
MBR 

ut Red S in H in 
  µg/L µg/L % µg/L µg/L % µg/L µg/L % µg/L µg/L % µg/L µg/L 

SCCP 0,78 <0,10 >87 0,42 <0,10 >76 0,22 <0,10 >53 0,20 <0,10 >50 0,23 0,20 
MCCP 1,0 <0,10 >90 0,60 <0,10 >83 0,26 <0,10 >61 0,28 <0,10 >64 0,23 0,28 
  ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L 
TIBP  53 46 13 110 45 59 40 67 -69 51 6 89 28 51 
TBP  16 18 -11 33 20 39 1516 72 95 3000 210 93 32 3000 
TCEP  8 8 5 11 6 48 12 11 8 10 7 33 14 10 
TCPP  590 650 -10 1300 860 34 555 740 -33 640 460 28 470 640 
DBPhP  <2 <1   <2 <1   <2 <1   <2 <1   <2 <2 
DPhBP  <2 <1   <2 <1   <2 <1   <2 <1   <2 <2 
TDCP  290 200 31 310 231 25 120 130 -9 99 81 19 140 99 
TBEP  1300 520 60 1900 530 72 835 190 77 870 <1 100 800 870 
TPhP  130 48 63 100 16 84 86 12 86 83 14 83 88 83 
EHDPP  340 <40 >88 160 <40 >75 95 <40 >58 <80 <40   110 <80 
TEHP  13 3 79 9 1 89 4,1 1 76 5 <1 >79 3 5 
ToCrP  <2 <1   <2 <1   <2 <1   <2 <1   <2 <2 
TCrP-mix  <20 <10   <20 <10   <20 <10   <20 <10   <20 <20 
  ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L 
DEP  1100 120 89 2100 25 99 2200 39 98 3000 39 99 1400 3000 
DIBP  590 270 54 960 57 94 735 44 94 780 60 92 690 780 
DBP  400 180 55 670 74 89 2655 200 92 710 369 48 4600 710 
BBP  850 77 91 510 17 97 240 <5 >98 220 <5 >98 260 220 
DEHP  12000 350 97 3600 170 95 3100 300 90 2600 280 89 3600 2600 
DOP  32 <5 >84 33 <5 >85 24 <5 >79 25 <5 >80 23 25 
DINP  16000 720 96 9200 230 98 9000 180 98 13000 <80 >99 5000 13000 
DIDP  4800 380 92 2500 280 89 3250 140 96 4200 <80 >98 2300 4200 
DPHP 290 11 96 270 4,7 98 380 0 100 640 0 100 120 640 
DINCH 1100 <80 >93 910 <80 >91 735 <80 >89 960 <80 >92 510 960 
  ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L 
PBDE 28 <0,31 <0,26   <0,26 <0,27   <0,28 <0,27   <0,27 <0,29   <0,28 <0,27 
PBDE 47 2,4 <0,21 >91 2,5 <0,21 92 3,4 <0,21 >94 5,0 <0,23 >95 1,8 5,0 
PBDE 100 0,6 <0,21 >66 0,6 <0,21 67 0,8 <0,27 >64 1,0 <0,23 >77 0,52 1,0 
PBDE 99 2,3 0,25 89 2,0 <0,21 87 2,7 <0,21 >92 3,3 <0,23 >93 2,1 3,3 
PBDE 85 <0,31 <0,26   <0,26 <0,27   <0,27 <0,27   <0,27 <0,29   <0,28 <0,27 
PBDE 154 <0,31 <0,26   <0,26 <0,27   <0,27 <0,27   <0,27 <0,29   <0,28 <0,27 
PBDE 153 <0,31 <0,26   <0,26 <0,27   <0,27 <0,27   <0,27 <0,29   <0,28 <0,27 
  ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L 
PFOA  5 <0,15 >97 8,3 3,5 58 7,2 1,0 87 6,9 13 -84 7 7 
PFHxA <0,1 <0,1   0,5 1,2 -141 2,8 6,5 -136 <0,1 <0,1   6 <0,1 
PFDA  5,7 <0,4 >93 3 <0,4 >88 4 <0,4 >91 6 <0,4 >94 2 6 
PFUnDA  <0,2 <0,2   <0,2 <0,2   <0,2 <0,2   <0,2 <0,2   <0,2 <0,2 
PFHpA  15 <0,4 97 7,7 0,6 92 18 2 88 19 2,6 86 18 19 
PFNA  36 13 64 24 1,0 96 38 <0,4 >99 38 2,3 94 39 38 
PFOS  4,9 3,9 19 11 12 -11 14 9 34 7 3,9 43 21 7 
PFOSA  <0,4 <0,4   <0,4 <0,4   <0,4 <0,4   <0,4 <0,4   <0,4 <0,4 
PFBS  0,11 <0,01 >91 <0,01 <0,01   3,3 1,6 52 1,6 0,7 56 5 2 
PFHxS  1,8 2,6 -43 1,8 2,8 -56 2,3 3,2 -39 1,6 3,9 -138 3 2 
PFDS  22 0,5 98 <0,01 <0,01   63 0,11 100 59 <0,01 100 67 59 
6,2 FTS 2,1 1 39 3,9 3,1 21 19 7,5 60 6,1 9,1 -49 31 6 
  ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L % ng/L ng/L 
4-bromfenol  <1 <0,5  <1 <0,5  1 <0,5 >50 <1 <0,5  2 <1 
BHT  <10 <5  <10 <5  <10 <5  <10 <5  <10 <10 
BHA  42 3 93 64 1,4 98 44 7 83 63 4,2 93 25 63 
4-t-OP  31 9 70 24 7,5 69 44 <4 >91 63 <4 >94 25 63 
4-NP  690 170 75 620 150 76 595 72 88 570 110 81 620 570 
Triklosan  108 15 86 130 22 83 175 16 91 254 15 94 97 254 
BPA  250 230 8 290 130 55 255 10 96 250 7,4 97 260 250 
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Bilaga 3. Antibiotikaresistenstest 
 

 

 

 

ANTIBIOTIKARESISTENSTEST 
Linda Johansson, Lena Eriksson och Lotta Hallbeck 

Mölnlycke 2014-12-16 

• UPPDRAGET 

Utgående vatten från fyra reningsverk skickades till Microbial Analytics Sweden AB för att 
undersöka om det fanns antibiotikaresistenta bakterier i det vattnet. Känslighet kontrolleras 
genom diskdiffusion där avläsning av klara zoner runt antibiotikadisken avgör om det finns 
resistenta bakterier i provet. Antibiotikadiskar och koncentrationer som användes var cefoxitin 
(10 µg), vancomycin (5 µg), Cefpodoxime (10 µg), Cefpodoxime (10 µg) + ESBL inhibitor, 
Cefpodoxime (10 µg) + AmpC inhibitor och Cefpodoxime (10 µg) + ESBL inhibitor + AmpC 
inhibitor. Cefoxitin och vancomycin placeras enskilt på agarplattor med nutrient agar (NA-
platta) medan de fyra olika cefpodoxime diskarna placeras på samma NA-platta och olika 
mätningar på zonernas diameter gjordes för att fastställa eventuell resistens. 

• UTFÖRANDE 

Fyra vattenprover vid namn HIM UT, HR UT, MBR UT och UMEÅ UT spreds som triplikat 
på NA-plattor med de ovan nämnda antibiotikadiskarna. Kontrollplattor utan antibiotikadiskar 
gjordes också och sammanlagt 40 stycken NA-plattor användes. Plattorna inkuberades i 30°C 
och undersöktes efter ett dygn. Det var för få kolonier för att kunna fastställa resistens så 
kolonier från vardera prov och antibiotikadisk valdes ut för vidare undersökning. Inga kolonier 
detekterades från MBR UT men från de övriga tre reningsverken. Både kolonier som växte intill 
antibiotikadisken och kolonier som växte längre ifrån disken ympades om. Exempelvis en koloni 
från HIM UT med cefoxitin antibiotikadisk ympades om och spreds på nytt ut på NA-plattor 
med cefoxitin disk. För vidare undersökning av de 4 olika cefpodoximediskarna togs kolonier 
från kontrollplattorna och spreds på NA-plattor. Nya kontrollplattor gjordes och varje koloni 
spreds som duplikat och sammanlagt 75 stycken NA-plattor användes i denna omgång. 
Plattorna inkuberades i 30°C i ett dygn innan de kontrollerades och de bildade zonernas 
diameter avlästes.  
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• RESULTAT 

• HIM UT 

• FASTSTÄLLANDE AV CEFOXITIN RESISTENS  

De kolonier som ympades om från en cefoxitin platta med HIM UT bakterier var alla resistenta 
mot cefoxitin då kolonier växte intill disken.  

Tabell 1. Cefoxitin resultat från HIM UT . Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av 
resultat 

1 Cefoxitin 0 Cefoxitin resistens 
2 Cefoxitin 0 Cefoxitin resistens 
3 Cefoxitin 0 Cefoxitin resistens 
4 Cefoxitin 0 Cefoxitin resistens 

 

• FASTSTÄLLANDE AV VANCOMYCIN RESISTENS  

De kolonier som ympades om från en vancomycinplatta med HIM UT bakterier var alla 
resistenta mot vancomycin.  

Tabell 2. Vancomycin resultat från HIM UT. Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av 
resultat 

1 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
2 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
3 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
4 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
5 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
6 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
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• FASTSTÄLLANDE AV EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE 
OCH AMPICILLIN C RESISTENS  

De kolonier som ympades om med HIM UT bakterier påvisade inte någon ESBL (Extended 
Spectrum Beta-Lactamase), AmpC (Ampicillin C) eller ESBL+AmpC resistens. 

Tabell 3. ESBL och AmpC resultat från HIM UT. Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av 
resultat 

1 Cefpodoxime 30 Ingen ESBL, AmpC 
eller ESBL+AmpC 

resistens 
1 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 30 
1 Cefpodoxime + AmpC inhibitor 30 
1 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 

+ AmpC inhibitor 
31 

2 Cefpodoxime 29 Ingen ESBL, AmpC 
eller ESBL+AmpC 

resistens 
2 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 27 
2 Cefpodoxime + AmpC inhibitor 29 
2 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 

+ AmpC inhibitor 
28 

3 Cefpodoxime 23 Ingen ESBL, AmpC 
eller ESBL+AmpC 

resistens 
3 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 21 
3 Cefpodoxime + AmpC inhibitor 23 
3 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 

+ AmpC inhibitor 
23 

 

 

Bild 1. Diskdiffusions resultat från HIM UT. A, cefoxitin; B, vancomycin; C, cefpodoxime antibiotikadiskar. 
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• HR UT 

• FASTSTÄLLANDE AV CEFOXITIN RESISTENS  

De kolonier som ympades om från en cefoxitinplatta med HR UT bakterier var 2 av 3 
undersökta kolonier resistenta mot cefoxitin. 

Tabell 4. Cefoxitin resultat från HR UT. Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av resultat 

1 Cefoxitin 0 Cefoxitin resistens 
2 Cefoxitin 24 Ingen cefoxitin resistens 
3 Cefoxitin 0 Cefoxitin resistens 

 

• FASTSTÄLLANDE AV VANCOMYCIN RESISTENS  

De kolonier som ympades om från en vancomycinplatta med HR UT bakterier var alla resistenta 
mot vancomycin.  

Tabell 5. Vancomycin resultat från HR UT. Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av 
resultat 

1 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
2 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
3 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
4 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
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• FASTSTÄLLANDE AV EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE 
OCH AMPICILLIN C RESISTENS  

De kolonier som ympades om från HR UT bakterier påvisade inte någon ESBL eller 
ESBL+AmpC resistens medan en koloni visade AmpC resistens. 

Tabell 6. ESBL och AmpC resultat från HR UT. Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av 
resultat 

1 Cefpodoxime 26 Ingen ESBL, AmpC 
eller ESBL+AmpC 

resistens 
1 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 30 
1 Cefpodoxime + AmpC inhibitor 34 
1 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 

+ AmpC inhibitor 
33 

2 Cefpodoxime 0 Ingen ESBL eller 
ESBL+AmpC 

resistens.  
 

Amp C resistens 

2 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 0 
2 Cefpodoxime + AmpC inhibitor 20 
2 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 

+ AmpC inhibitor 
21 

3 Cefpodoxime 0 Ingen ESBL, AmpC 
eller ESBL+AmpC 

resistens 
3 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 0 
3 Cefpodoxime + AmpC inhibitor 14 
3 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 

+ AmpC inhibitor 
7 

 

Bild 2. Diskdiffusions resultat från HR UT. A, cefoxitin; B, cefoxitin; C, vancomycin; D, cefpodoxime 
antibiotikadiskar. 
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• UMEÅ UT 

• FASTSTÄLLANDE AV CEFOXITIN RESISTENS  

De kolonier som ympades om från en cefoxitinplatta med UMEÅ UT bakterier var 2 av 4 
undersökta kolonier resistenta mot cefoxitin. 

Tabell 7. Cefoxitin resultat från UMEÅ UT. Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av 
resultat 

1 Cefoxitin 0 Cefoxitin resistens 
2 Cefoxitin Få celler Antydan till resistens 
3 Cefoxitin 27 Ingen cefoxitin 

resistens 
4 Cefoxitin 0 Cefoxitin resistens 

 

• FASTSTÄLLANDE AV VANCOMYCIN RESISTENS  

De kolonier som ympades om från en vancomycin platta med UMEÅ UT bakterier var 5 
kolonier resistenta mot vancomycin.  

Tabell 8. Vancomycin resultat från UMEÅ UT. Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av 
resultat 

1 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
2 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
3 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
4 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
5 Vancomycin Diffus zon Antydan till resistens 
6 Vancomycin 0 Vancomycin resistens 
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• FASTSTÄLLANDE AV EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE 
OCH AMPICILLIN C RESISTENS  

De kolonier som ympades om med UMEÅ UT bakterier påvisade inte någon ESBL, AmpC 
eller ESBL+ AmpC resistens. 

Tabell 9. ESBL och AmpC resultat från UMEÅ UT. Zonernas diameter är ett medelvärde. 
Koloni Antibiotikadisk Medelvärde av 

zonernas diameter 
(mm) 

Benämning av 
resultat 

1 Cefpodoxime 14 Ingen ESBL, AmpC 
eller ESBL+AmpC 

resistens 
1 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 16 
1 Cefpodoxime + AmpC inhibitor 20 
1 Cefpodoxime + ESBL inhibitor + 

AmpC inhibitor 
20 

2 Cefpodoxime 17 Ingen ESBL, AmpC 
eller ESBL+AmpC 

resistens 
2 Cefpodoxime + ESBL inhibitor 14 
2 Cefpodoxime + AmpC inhibitor 20 
2 Cefpodoxime + ESBL inhibitor + 

AmpC inhibitor 
19 

 

 

Bild 3. Diskdiffusions resultat från UMEÅ UT. A, cefoxitin; B, cefoxitin; C, vancomycin; D, cefpodoxime 
antibiotikadiskar. 
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• SAMMANFATTNING 

Bakterier från HIM UT, HR UT och UMEÅ UT spreds på NA-plattor och antibiotikaresistens 
gjordes genom diskdiffusionstest. Av de 13 kolonier som spreds från HIM UT visade 10 stycken 
resistens medan 7 av 10 kolonier från HR UT och 7 av 12 kolonier från UMEÅ UT var 
resistenta. Flertalet av kolonierna visade resistens mot cefoxitin och vancomycin medan endast 
en koloni var resistent mot ampicillin C. Eftersom vattenproverna var av blandkultur går det 
inte att säga att det fanns resistensgener, multiresistenta bakterier eller att det inte fanns ESBL, 
AmpC eller ESBL+AmpC resistens då de bakterierna eventuellt inte blev omympade. Man kan 
endast uttala sig om att de kolonier som omympades var de flesta resistenta mot cefoxitin och 
vancomycin. För att kunna definitivt kunna avgöra om det finns resistensgener i det 
utgåendevattnet behövs en mer omfattande studie med renodlingar, identifikationer via selektiva 
odlingsplattor och eventuellt även molekylärbiologiska studier av spridning av kända 
resistensgener i populationerna. 
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Bilaga 4. Mikroplaster 

Retention efficiency of microlitter the MBR  

Aim of the study 
The aim of the study was to find out how efficiently microlitter particles were retained in the MBR 
at Hammarby Sjöstadsverket. This was done by analysing particle concentration in water before 
and after the MBR treatment. As a comparison measurements were also done on particle 
reduction at Henriksdalsverket, which receives the same incoming water as Hammarby 
Sjöstadsverket. 

Data were compared to a previous study conducted at the same locations and in a similar way 
(Magnusson & Wahlberg, 2014). 

Sampling and analyses 
Incoming waste water was collected at Hammarby Sjöstadsverket before entering the MBR 
(“Influent water”, two replicates). This is the same water that also comes in to Henriksdal. Effluent 
water was sampled after passage through the MBR at Hammarby Sjöstadsverket (“MBR effluent”, 
four replicates) and after passage through the sand filter at Henriksdal (“Henriksdal effluent”, 
two replicates). Sampling volumes were ~1 litre per replicate.  

The waste water was filtered through filters with a mesh size of 20 µm, and the material collected 
on the filters was analysed with a stereo microscope (50 times magnification).  All microplastic 
particles were counted and divided into three groups according to their shape: plastic fragments, 
plastic flakes and plastic fibres. The term plastic flake was used for very thin particles, whereas 
thicker particles were called plastic fragments. The term microplastics or plastic particles refer to 
all three groups. In addition to the microplastics, also non-synthetic fibres of anthropogenic origin 
were counted. This included textile fibres of e.g. cotton, but not cellulose from toilet paper.  

Results an discussion 
The concentration of microlitter particles in effluent water from both the MBR and Henriksdal was 
found to be considerably lower than in the water coming in to the waste water treatment plants 
(Table 1). No microplastic particles were detected in the effluent water from the MBR, whereas 
effluent water Henriksdal contained plastic fibres and plastic fragments but no plastic flakes. Non-
synthetic fibres were found in both effluents from the MBR and from Henriksdal.  

Table 1. Concentrations of microplastics and non-synthetic anthropogenic fibres in influent 
wastewater and in effluent water after passage through the MBR at Hammarby Sjöstadsverket 
and after the sand filter at Henriksdal. Plastic particles are presented as three different groups 
(fibres, fragments and flakes) and as the sum of the groups (ƩMicroplastics). Figures are mean 
values ± SE (MBR effluent: n=4; influent water and Henriksdal effluent: n=2). 
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 Plastic fibre 
(number l-1) 

Plastic 
fragment 

(number l-1) 

Plastic flake 
(number l-1) 

ƩMicroplastics 
(number l-1) 

Non-synthetic 
fibres 

(number l-1) 
Influent 
water 

13.8 ± 0.9 8.0 ± 2.2 6.9 ± 1.6 28.6 ± 7.0 57.7 ± 10.5 

MBR  
effluent 

0 0 0 0 3.3 ± 0.4 

Henriksdal 
effluent 

1.6 ± 0.5 1.1 ± 1.1 0 2.7 ± 0.6 8.0 ± 0.4 

 

The relative amount of microlitter particles >20 µm retained in the MBR and Henriksdal was 
calculated by comparing concentrations in influent and effluent water according to the following 
formula: 

(([MicrolitterINFLUENT WATER] – [MicrolitterEFFLUENT WATER])/[MicrolitterINFLUENT WATER])*100 

The retention efficiency was estimated for the different groups of microplastics (plastic fibres, 
plastic fragments and plastic flakes), for the sum of microplastics and for non-synthetic 
anthropogenic fibres. The results are presented in table 2.  

 

Table 2.  Retention efficiency of microlitter in waste water in the MBR at Sjöstadsverket and at 
Henriksdalsverket. The top two rows show data from the present study and the two bottom rows 
data from a previous study.  

 Plastic fibres Plastic 
fragments 

Plastic flakes ƩMicroplastics Non-synthetic 
fibres 

MBR 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 94.8 % 
Henriksdal 88.5 % 86.5 % 100.0 % 90.7 % 86.2 % 
MBR (Magnusson & Wahlberg, 2014) 99.7 % 99.9 % 
Henriksdal (Magnusson & Wahlberg, 2014) 94.6 % 98.7 % 

 

The retention efficiency of microplastics in the MBR was 100 % since the effluent water contained 
no plastic particles at all. The number of non-synthetic textile fibres varied between 3 and 4 per 
litre giving a retention efficiency of 94 %. This was higher than the retention in Henriksdal, which 
was 91 % for the microplastics and 86 % for the non-synthetic fibres.  

The reduction of the same size of microlitter (particles ≥20 µm) in waste water passing through 
Henriksdal and the MBR at Hammarby Sjöstadsverket was analysed in a previous study 
(Magnusson, 2014). In both plants the retention efficiency for microplastics was found to be fairly 
similar in the two studies (0-5 % difference). However, the retention efficiency for non-synthetic 
fibres was 13 % lower at Henriksdal in the present study than in the previous one. There is no 
obvious explanation to this discrepancy between the studies. 
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Based on data from both studies, Magnusson and Wahlberg, 2014 and the present one, it can be 
concluded that the MBR is efficient in reducing microlitter particles ≥20 µm in waste water, and 
that the retention is higher in the MBR than in Henriksdal.  

Reference 
Magnusson, K. & Wahlberg, C., 2014. Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från 

avloppsreningsverk (Microscopic litter particles in water from WWTPs, in Swedish) IVL 
Swedish Environmental Research Institute, p. 30. 
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Bilaga 5. Jämförelse av analysresultat 
från två olika laboratorier  

  SIN (IVL) SIN (E) HIN (IVL) HIN (E) H ut (IVL) H ut (E) 
  µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

SCCP 0,23 0,24 0,20 0,25 <0,10 <0,04 
            

  SIN (IVL) SIN (E) HIN (IVL) HIN (E) H ut (IVL) H ut (E) 
  ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L 

DEP  1400 2200 3000 2700 39 <100 
DIBP  690 870 780 1000 44 160 
DBP  4600 690 710 800 200 120 
BBP  260 460 220 540 <5 <100 
DEHP  3600 7300 2600 7700 300 <100 
DOP  23 <100 25 <100 <5 <100 
DINP  5000 15000 13000 23000 180 1200 
DIDP  2300 5400 4200 <3000 140 <300 
            

  SIN (IVL) SIN (E) HIN (IVL) HIN (E) H ut (IVL) H ut (E) 
  ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L 

PBDE 28 <0,28 0,053 <0,27 0,074 <0,27 <0,051 
PBDE 47 1,8 1,4 5,0 1,85 <0,21 <0,12 
PBDE 100 0,52 0,35 1,0 0,44 <0,27 <0,24 
PBDE 99 2,1 1,52 3,3 2,1 <0,21 <0,24 
PBDE 85 <0,28 <0,24 <0,27 <0,24 <0,27 <0,24 
PBDE 154 <0,28 <0,36 <0,27 <0,36 <0,27 <0,35 
PBDE 153 <0,28 <0,36 <0,27 <0,36 <0,27 <0,35 
            

  SIN (IVL) SIN (E) HIN (IVL) HIN (E) H ut (IVL) H ut (E) 
  ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L 

PFOA  7 <10 7 <10 1,0 <10 
PFHxA 6 <10 <0,1 <10 6,5 <10 
PFDA  2 <10 6 <10 <0,4 <10 
PFUnDA  <0,2 <10 <0,2 <10 <0,2 <10 
PFHpA  18 <10 19 <10 2 <10 
PFNA  39 <10 38 <10 <0,4 <10 
PFOS  21 <11 7 <10 9 <10 
PFBS  5 <15 2 <15 1,6 <15 
PFHxS  3 <15 2 <15 3,2 <15 
PFDS  67 <15 59 <15 0,11 <15 
6.2 FTS 31 <15 6 <15 7,5 <15 
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