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Sammanfattning	  

Upprättandet av vattendirektivet (2000/60/EG) har skapat en gemensam plattform för EU:s 
medlemsländer att arbeta utifrån vad gäller vattenpolitiken. Direktivet implementerades i 
svensk lagstiftning år 2004 och utgör grunden för den svenska vattenförvaltningen, vilken 
bedrivs av Vattenmyndigheterna. De arbetar för att Sveriges ytvattenkvalitet ska uppnå god 
kemisk och ekologisk status. För att kunna bestämma en ytvattenförekomsts status mäts bland 
annat halter av olika kemiska ämnen i ytvattenförekomsten. En del av dessa ämnen är 
organiska miljögifter och de är i många fall både toxiska, persistenta och har lätt för att 
bioackumuleras. Potentiella utsläppskällor av ämnena är delvis avfallsanläggningar och därför 
är det av betydelse för verksamhetsutövare som bedriver avfallshantering att ha kännedom om 
hur deras verksamhet påverkar omgivande miljö. Detta kan de erhålla genom att utföra 
mätningar och undersökningar på och kring verksamhetens område.  
 
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB bedriver avfallsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro. 
Verksamheten utgörs av bland annat mottagning, återvinning och deponering av olika typer av 
avfall. Detta projekt syftade till att komplettera delar av Ragn-Sells tidigare 
lakvattenkaraktäriseringar vid Högbytorp samt ge dem bättre kontroll över sina utsläpp av ett 
antal bestämda organiska miljögifter. Dessa ämnen var bland annat bromerade 
flamskyddsmedel, polycykliska aromatiska kolväten och högfluorerade ämnen, vilka är 
klassade som prioriterade ämnen eller särskilt förorenande ämnen inom vattenpolitiken. 
Projektet skulle även ge information om hur väl dessa ämnen behandlas i avfallsanläggningens 
olika lakvattenreningssteg. För att uppnå syftet har provtagningar och analyser genomförts på 
ett antal av avfallsanläggningens lakvatten och i det markväxtsystem som används som 
polermetod i lakvattenbehandlingen, men även på ytvatten i närliggande recipient samt på 
renat processvatten som leds till Käppala reningsverk. Uppmätta halter i dessa 
provtagningspunkter har utvärderats genom jämförelser mot relevanta värden som exempelvis 
gränsvärden, riktvärden och riskkriterier. Massbalanser med avseende på PFOS, 
perfluoroktansulfonsyra, har utförts för att få förståelse för hur ämnet behandlas i Högbytorps 
lakvattenreningssteg samt för att uppskatta dess reningseffektivitet. Projektets avgränsningar 
har till största delen utgjorts av de utvalda organiska miljögifter som har analyserats samt av 
de bestämda provtagningspunkterna. 
 
Resultatet av utvärderingarna av organiska miljögiftshalter visade att en del ämnen överskred 
sina jämförelsevärden medan andra låg under och detta varierade beroende på 
provtagningspunkt. Dock var halter av PFOS särskilt utmärkande eftersom de överskred minst 
ett jämförelsevärde i samtliga provtagningspunkter. Generellt sett uppmättes högre halter i 
obehandlade lakvatten än i behandlade, vilket indikerar att Högbytorps lakvattenreningssteg 
har en reducerande effekt med avseende på organiska miljögifter. Genom att jämföra halterna 
före och efter kvävereningsanläggningen kunde reduktionen av analyserade ämnen klassas 
som god till mycket god i detta reningssteg. Med hjälp av massbalansberäkningar uppskattades 



     
     
 
 
 

 
  

reningseffektivitet av PFOS till mycket god i både kvävereningsanläggningen och i 
dammarna. Massbalansberäkningarna visade att PFOS ackumuleras i hög grad i de båda 
lakvattenreningsstegen, vilket antogs bero på ämnets adsorption till slam. Stöd till denna 
hypotes gavs av den PFOS-halt som uppmättes i kvävereningsanläggningens slam.  
 
Haltmätningar i markväxtsystemet visade att salix har en reducerande effekt på polycykliska 
aromatiska kolväten i marken eftersom lägre halter av naftalen, antracen och fluoranten 
uppmättes i salixområdet jämfört med vallområdet. Dock var det inte möjligt att uppskatta 
markväxtsystemets reningseffektivitet med hjälp av en massbalans på grund av osäkra 
antaganden och otillräckligt dataunderlag.  
 
Vid jämförelse mellan miljögiftshalter i recipienten uppströms och nedströms 
avfallsanläggningen påvisades högre halter nedströms, vilket skulle kunna härledas till 
avfallsanläggningens verksamhet. Vid utvärdering av ämnenas halter nedströms underskred 
majoriteten de gränsvärden som halterna jämfördes mot. Vad gäller utvärderingen av de 
renade processvatten som leds till Käppala reningsverk överskred inga ämnen riskkriterierna 
eller persistenskriterierna, vilket betyder att påverkan på reningsverkets slamkvalitet kan anses 
tolerabel med antagandet att processvattenflödena utgör det totala lakvattenflödet till 
reningsverket. Med endast avseende på tolerabel slampåverkan kan tillkopplingen av dessa 
vatten bibehållas. 
 
På grund av att de flesta prover som togs under projektet var stickprover vid en tidpunkt 
föreligger osäkerhet i projektets resultat och de kan därmed vara missvisande. För att erhålla 
mer representativa resultat bör projektets provtagningar kompletteras med flera prover som tas 
under en längre period.  
 
Utifrån de erhållna resultaten kunde ett antal slutsatser dras och förslag på vidare studier ges. 
På grund av att PFOS troligtvis reduceras genom att adsorbera till slam är det relevant att se 
över hanteringen av uttaget slam från kvävereningsanläggningen samt dammarna. Då 
kvävereningsanläggningen ansågs ha en god till mycket god reduktion av organiska miljögifter 
är det av betydelse att försöka undvika bräddning av lakvatten förbi anläggningen, vilket 
innebär att reningsanläggningens kapacitet bör ses över. Eftersom att halter av analyserade 
miljögifter i recipienten var högre nedströms avfallsanläggningen är det troligt att ett visst 
utsläpp till recipienten från anläggningen sker. Det är därför en god idé att utvärdera 
potentiella utsläppskällor inom anläggningen i syfte att förhindra utsläpp till recipienten.  



     
     
 
 
 

 
  

Abstract	  

The establishment of the European Union Water Framework Directive (2000/60/EG) has 
created a common platform for the EU Member States regarding action in the field of water 
policy. In 2004 the directive was implemented in the Swedish legislation and it constitutes the 
foundation of the water management in Sweden. The responsibility of the water management 
is assigned to a water authority that consists of five County Administrative Boards. The 
objects of their work are to attain good quality of water environment and prevent further 
deterioration. In order to determine the quality status of a so-called surface water body, 
concentration of various chemicals substances in the water are measured. Some of these 
substances are toxic, persistent and bioaccumulative organic pollutants. Potential sources of 
such substances are partly waste disposal facilities. It is therefore important for waste 
management operators to possess knowledge of how their activities affect the surrounding 
environment, which they can achieve by performing measurements and studies. 
 

The waste disposal facility Högbytorp in Upplands-Bro is operated by Ragn-Sells 
Avfallsbehandling AB and handles reception, recycling and disposal of different types of 
waste. This project was aimed at supplementing parts of Ragn-Sell’s earlier characterization of 
landfill leachate at Högbytorp and giving them an improved supervision of their emissions 
regarding a number of determined organic pollutants. Examples of substances included were 
brominated flame retardants, polycyclic aromatic hydrocarbons and perfluoroalkylated 
substances, which are classified as priority substances within the water policy. The project 
would also provide information on the extent of reduction of these substances in various 
leachate treatment steps at Högbytorp. To achieve these objectives, sampling and analyzes 
have been performed on Högbytorp’s leachate and on their soil plant system, but also on the 
surface water in the nearby recipient and on treated process water sent to the wastewater 
treatment plant Käppala. Measured concentrations in these sampling points have been 
evaluated by comparing them to relevant values like environmental quality standards. Mass 
balances of PFOS, perfluorooctane sulfonate, was performed to understand how the substance 
is affected in different treatment steps and to estimate their purification efficiency. The 
project's delimitations consisted of the selected organic pollutants that have been analyzed and 
the particular sampling points. 
 
The results of the evaluation of organic pollutants showed that depending on the sampling 
point some substances exceeded their comparative values while others measured below. 
However, levels of PFOS were particularly distinctive as they exceeded at least one 
comparative value in every sampling point. In general, higher concentrations were found in 
untreated leachate compared to treated leachate, indicating that Högbytorp's leachate treatment 
steps are able to reduce concentrations of organic pollutants in leachate. By comparing the 
concentration levels before and after the nitrification/denitrification treatment plant, the 
reduction of analyzed substances was classified as good to very good in this treatment step. By 



     
     
 
 
 

 
  

using mass balances regarding PFOS the purification efficiency of both the 
nitrification/denitrification treatment plant and the treatment ponds were estimated to be very 
good. A possible explanation for the reduction of PFOS was thought to be the ability of the 
substance to adsorb to sludge. Support to this hypothesis was given by the PFOS content 
measured in the sludge of the nitrification/denitrification plant.  
 
Measurements in the soil plant system showed lower levels of naphthalene, anthracene and 
fluoranthene in the area where salix grows, which indicate that the plant has a reducing effect 
on polycyclic aromatic hydrocarbons in the soil. However, it was not possible to estimate the 
purification efficiency of the soil plant system using a mass balance due to uncertain 
assumptions and insufficient data. 
 
When comparing concentration levels in the recipient upstream and downstream the waste 
facility, increased concentrations were detected downstream, which could be a result of the 
waste facility's operations. Evaluation of the concentration levels of substances downstream 
showed that the majority was measured below the environmental quality standards. Regarding 
the evaluation of the treated process water led to the wastewater treatment plant Käppala, all 
substances evaluated fell below the risk criteria of REVAQ meaning that the impact on the 
sewage sludge in the wastewater treatment plant should be considered tolerable with the 
assumption that the process water represents the total leachate flow to the wastewater 
treatment plant. With only regard to tolerable influence on sewage sludge, the connection of 
these waters can be maintained. 
 
Due to the fact that most samples were taken only at one point, the results may be doubtful and 
therefore misleading. In order to obtain more representative results, the sampling of this 
project should be supplemented with several samples taken over a longer period of time. 
 
Based on the results of the project, several conclusions could be drawn and proposals for 
further studies could be given. For the reason that PFOS seems to adsorb to sludge, it is 
relevant to look over the management of sludge removal from the nitrification/denitrification 
plant and the treatment ponds. Because of the high reduction of organic pollutants in the 
nitrification/denitrification plant it is important to avoid flow of leachate past the plant, which 
means that the plant’s capacity should be investigated. Since concentrations of analyzed 
pollutants in the recipient were higher downstream the waste facility, it is likely that emissions 
occur from the facility. It is therefore a good idea to examine potential sources of emissions 
within the facility area, in order to prevent emissions to the recipient.  



     
     
 
 
 

 
  

Förord	  
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Förkortningar	  

BDE  Bromerade difenyletrar 
DBP  Dibutylftalat 
DEHP Bis(2-etylhexyl)ftalat 
HBCDD Hexabromcyklododekan 
HVMFS  Havs- och vattenmyndighetens författningssamling 
KM  Känslig markanvändning 
LRN  Lågrisknivå 
MKM  Mindre känslig markanvändning 
PAH  Polycykliska aromatiska kolväten 
PBDE  Polybromerade difenyletrar 
PFAS  Poly- och perfluorerade alkylsubstanser  
PFOA Perfluoroktansyra 
PFOS  Perfluoroktansulfonsyra 
SFÄ  Särskilt förorenande ämnen 
SGI  Statens geotekniska institut  
VISS Vatteninformationssystem Sverige 
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1	  Inledning	  

Med introduktion av EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) i Sverige och med ökad fokus 
på hur mindre kända organiska ämnen påverkar miljön har intresset stigit för hur mycket av 
dessa ämnen som släpps ut och hamnar i den akvatiska miljön. En stor del av så kallade 
organiska miljögifter är stabila föreningar som har negativa effekter på miljön då de är toxiska 
och dessutom har lätt för att bioackumuleras. Cirkulationen och effekterna av dessa i miljön 
förväntas därför vara långvariga. Med hänsyn till hållbar utveckling är det av betydelse att 
utsläppen av dem kartläggs så att dess förekomst i miljön kan kontrolleras och begränsas. 
Detta projekt är utfört på Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp och handlar om 
kvantifiering och utvärdering av organiska miljögifter på och kring området där 
avfallsanläggningens verksamhet bedrivs.  
 
På grund av implementeringen av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), även kallat 
vattendirektivet, i svensk lagstiftning ställs krav på myndigheterna att ytvattenförekomster ska 
nå god ekologisk och kemisk status (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a). Ekologisk status 
innebär en kvalitetsbedömning av vattenförekomstens biologi, det vill säga kvaliteten hos 
vattenförekomstens växt- och djurarter (VISS, u.å.a). Kemisk status bestäms genom mätning 
av halten av förorenande ämnen i vattenförekomsten (VISS, u.å.b). Den närmsta 
ytvattenförekomsten för Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro är Mälaren-
Görväln (SE659044-160864) då den ligger i vattenförekomstens avrinningsområde. Idag är 
den kemiska statusen i Mälaren-Görväln klassad som ”uppnår ej god” eftersom flera 
miljögifter överstiger sina gränsvärden. Bland de föreslagna åtgärderna nämns 
utsläppsreduktion av miljögifter och det rekommenderas att påverkansanalys utförs med 
avseende på miljögiftsbelastning från tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som ligger i 
vattenförekomstens avrinningsområde. Detta för att få information om miljögifternas påverkan 
på vattenförekomstens vattenkvalitet (VISS, 2017).  
 
Med stöd av bland annat reglerna om egenkontroll kan tillsyns- och prövningsmyndigheter 
begära in uppgifter från verksamhetsutövaren om hur verksamheten påverkar en viss 
vattenförekomst (Havs- och vattenmyndigheten, 2017a). Därför är det viktigt att verksamheter 
som Högbytorp har aktuell information som sina vattenflöden och dess miljöpåverkan, vilket 
de exempelvis kan erhålla genom att utföra provtagningar och analyser. Avfallsanläggningen 
har utfört ett antal lakvattenkarakteriseringar där ett brett spektrum av bland annat organiska 
miljögifter har analyserats, dock saknas analyser för några av dessa ämnen. Det är även oklart 
vad som sker med organiska miljögifter under olika lakvattenreningssteg på 
avfallsanläggningen och hur förekomsten av dem ser ut i recipienten Sätrabäcken samt i det 
processvatten som leds från Högbytorp till Käppala reningsverk.  
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1.1	  	  Syfte	  
Syftet med projektet var att komplettera delar av tidigare lakvattenkaraktäriseringar samt ge 
Ragn-Sells bättre kontroll över sina utsläpp av bestämda organiska miljögifter. Projektet 
syftade även till att ge information om hur väl dessa ämnen behandlas i avfallsanläggningens 
olika lakvattenreningssteg.   

1.2	  	  Mål	  
Målen med projektet var att: 

• Komplettera Ragn-Sells lakvattenkaraktäriseringar vid deras avfallsanläggning 
Högbytorp genom analys av utvalda organiska miljögifter i lakvatten samt utvärdera 
uppmätta halter genom jämförelser mot relevanta värden, exempelvis uppmätta halter 
vid tidigare lakvattenkaraktäriseringar samt övriga relevanta värden.  

• Få förståelse för vad som händer med utvalda miljögifter i de olika befintliga 
behandlingsstegen för lakvatten och beskriva det i form av massbalanser. 

• Utvärdera uppmätta halter av utvalda organiska miljögifter i markväxtsystem för att 
förstå om dessa ämnen ackumuleras i marken samt jämföra uppmätta halter mot 
relevanta värden.  

• Utvärdera uppmätta halter av eventuella organiska miljögifter i recipienten 
Sätrabäcken genom jämförelse mot relevanta värden. 

• Utvärdera halter av utvalda organiska miljögifter i processvatten som leds från 
Högbytorp till Käppala reningsverk genom att jämföra uppmätta halter mot relevanta 
värden samt bedöma dem enligt kriterier inom REVAQ. 

 
För att uppfylla målen ställdes följande frågeställningar upp:  

-‐ Vilket användningsområde samt vilka fysikaliska och kemiska egenskaper har de 
organiska miljögifterna som analyserades i projektet? 

-‐ Vilka olika relevanta värden finns att använda vid utvärdering av de utvalda organiska 
miljögifternas uppmätta halter?  

-‐ Var regleras dessa värden och vilka myndigheter utövar tillsyn? 
-‐ Vilka halter av organiska miljögifter finns i Ragn-Sells lakvatten, markväxtsystemet, 

Sätrabäcken samt i processvatten som leds till Käppala reningsverk?  
-‐ Hur förhåller sig uppmätta halter till relevanta värden? 
-‐ Hur förhåller sig uppmätta halter i processvatten som leds till Käppala mot kriterier 

inom REVAQ? 
-‐ Hur förändras miljögiftshalterna efter olika reningssteg och fungerar de reningssteg 

som Högbytorp använder för att reducera halter av organiska miljögifter?   
-‐ I vilken omfattning ackumuleras organiska miljögifter i markväxtsystem vid 

bevattning?   
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1.3	  	  Metod	  
För att uppnå målen och därmed uppfylla syftet med projektet har flera metoder använts. 
Insamling av kunskap om bland annat bestämda organiska miljögifter, lagar och regelverk 
samt jämförelsevärden för utvärdering har skett genom litteraturstudier och diskussion med 
anställda på Ragn-Sells. Litteraturstudierna baserades främst på skrifter från svenska 
myndigheter och organisationer, men även på internationella studier. För att bestämma 
halterna i de olika provtagningspunkterna har provtagning utförts av projektledare samt 
handledare och provtagare från Ragn-Sells. Proven har analyserats av ett ackrediterat 
laboratorium vid namn ALS Scandinavia AB. De uppmätta halterna har utvärderats genom 
jämförelse mot olika typer av värden, exempelvis gränsvärden för ytvattenförekomster, 
riktvärden och riskkriterier. Massbalansberäkningar har utförts över lakvattenreningssteg och 
recipient med avseende på det högfluorerade ämnet PFOS. Detta för att förstå hur ämnet 
behandlas och för att uppskatta reningsstegens reningseffektivitet. 

1.4	  	  Avgränsningar	  
Projektets avgränsningar har främst utgjorts av arbetets tidsaspekt som omfattade 10 veckors 
heltidsarbete samt av de utvalda organiska miljögifter som har analyserats och de bestämda 
provtagningspunkterna vid avfallsanläggningen. Utvärderingen av ämnenas uppmätta halter 
har avgränsats till att endast innefatta jämförelser mot relevanta värden. Det betyder att 
analysresultaten har bedömts efter hur de förhöll sig till dessa värden för att sätta dem i 
relation till dess potentiella miljöpåverkan. Diskussion har förts kring projektets resultat med 
avseende på riktighet och utfall samt kring fortsatta studier.      
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2	  Teoretisk	  bakgrund	  

I kapitlet om teoretisk bakgrund beskrivs olika delar som ligger till grund för detta projekt. 
Här ges dels en presentation av den arbetsplats som projektet har utförts på samt teoretisk 
information som krävs för att förstå projektets bakgrund och genomförande.  

2.1	  	  Ragn-‐Sells	  avfallsanläggning	  Högbytorp	  
Detta projekt är utfört hos Ragn-Sells Avfallsbehandling AB på deras avfallsanläggning 
Högbytorp i Upplands-Bro kommun. Verksamheten som bedrivs på anläggningen består av 
mottagning, mellanlagring, behandling, återvinning och deponering av olika typer av avfall 
(Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, 2016). I över 80 år har Ragn-Sells ägnat sig åt denna typ 
av verksamhet och företaget är idag ett väletablerat kompetensföretag inom återvinning och 
miljö i både Sverige och länder kring Östersjön (Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, 2011). 
Genom företagets verksamhet och tjänster bidrar de till hållbar samhällsutveckling och till att 
uppnå nationella miljömål.  
 
Verksamheten på avfallsanläggningen Högbytorp bedrivs på fem så kallade tillståndsområden. 
Det är främst område 1 och område 3 som har berörts av detta projekt då lakvatten och 
processvatten från dessa områden har analyserats med avseende på organiska miljögifter. På 
område 1 sker behandling av flytande avfall och förorenat vatten från hårdgjorda ytor där olika 
typer av avfall sorteras och mellanlagras. Behandlingen av dessa vatten sker främst genom 
kemisk fällning och det processvatten som uppstår leds till Käppala reningsverk. På området 
sker även kompostering av oljeförorenade massor, sortering och mellanlagring av avfall, 
frysning och avvattning av oljehaltigt slam med mera. Processvatten som uppstår efter rening 
av oljeförorenat vatten och slam, i den så kallade BS-anläggningen, renas med en filterpress 
och ultrafilter innan det leds vidare till Käppala. Område 1 består även av två icke aktiva 
deponier vilka genomgår sluttäckning. På den ena deponerades förr icke farligt avfall och på 
den andra deponerades färgavfall. Lakvatten från området insamlas och förs till nitri- och 
denitrifikationsanläggningen, som är en aktivslamanläggning, för behandling. Därefter pumpas 
det vidare till ett dammsystem som består av en utjämningsdamm och en behandlingsdamm. I 
dammsystemet behandlas lakvattnet ytterligare samt lagras inför bevattningssäsongen av de 
olika markväxtsystemen kring anläggningen som utgör det sista steget i behandlingen. 
Lakvatten från deponin med färgavfall samlas upp i ett slutet system och transporteras till 
extern destruktionsanläggning (Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, 2016).  
 
På område 3 finns en aktiv deponi som är uppdelad i en deponirestcell och en jordcell. På 
området deponeras icke farligt avfall samt asbest. Där sker även kompostering av trädgårds- 
och parkavfall samt avloppsslam, men också förbehandling och sortering av organiskt avfall. 
Lakvatten från område 3 samlas upp i utjämningsdammar intill deponin och pumpas därefter 
vidare till samma dammsystem som lakvatten från område 1 (Ragn-Sells Avfallsbehandling 
AB, 2016). Se figur 14 för illustration över Högbytorps avfallsanläggning. 
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2.2	  	  Vattendirektivet	  och	  svensk	  vattenförvaltning	  	  
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) antogs år 2000 och är ett genomgripande regelverk 
som omfattar sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten i hela Europa (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2017b). Direktivet är avsett för att stoppa försämring av EU:s 
vattenförekomster samt utgöra en gemensam ram för åtgärder inom vattenpolitiken.  
Implementeringen av ramdirektivet i svensk lagstiftning skedde år 2004 och är utgångspunkt 
för vattenförvaltningen i Sverige vars syfte är att tillgången och kvaliteten på vatten ska vara 
och förbli god (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a). Direktivet och den svenska 
vattenförvaltningen har betydelse för verksamhetsutövare som Ragn-Sells då det gäller tillsyn 
och prövning av tillstånd från myndigheter eftersom deras verksamhet kan påverka 
kvalitetstatusen i närliggande ytvattenförekomster. 
 
Ramdirektivet för vatten kallas även för vattendirektivet och syftar till att skydda och förbättra 
EU:s alla vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a). Att värna om ett naturligt djur- och 
växtliv i vatten och att garantera tillgången på rent dricksvatten utgör vattendirektivets två 
grundpelare (Vattenmyndigheterna, u.å.a). Därför avser direktivets fastställda regler att 
återställa ekosystem i och kring vattenförekomster, minska föroreningar i vattenförekomster 
samt säkerställa hållbar vattenanvändning (EUR-Lex, 2017). Dessa regler gäller för samtliga 
EU-länder och bedömningar genomförs på samma sätt för alla vatten. Därmed ger direktivet 
medlemsländerna en gemensam grund att arbeta utifrån vad gäller tillgång på vatten samt 
vattenkvalitet (Vattenmyndigheterna, u.å.b). Vattendirektivet implementerades i svensk 
lagstiftning genom förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt 5 kap. miljöbalken och 2 kap. 7 § 
miljöbalken (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a). I och med lagstiftningen ställdes 
ansvarskrav på nationella tillsynsmyndigheter för att direktivet skulle följas (EUR-Lex, 2017). 
Arbetet enligt direktivet bedrivs därmed genom den svenska vattenförvaltningen.  
 
Det är Vattenmyndigheterna som bär ansvaret för genomförandet av vattenförvaltningen, vilka 
består av fem länsstyrelser. Deras arbete vägleds av Havs- och vattenmyndigheten samt 
Sveriges Geologiska Undersökning, vars uppgifter är att ta fram föreskrifter samt rapportera 
om vattenförvaltningen till EU. Arbetet med vattenförvaltning bedrivs i så kallade 
förvaltningscykler. En cykel är 6 år och inleds med att olika vattenförekomster kartläggs, 
vilket innebär att påverkan- och riskanalys genomförs för att utreda vilka faktorer som 
påverkar vattenstatusen samt risken för försämring framöver. Därefter sker bedömning och 
klassificering av vattenförekomstens tillstånd, fastställning av miljökvalitetsnormer samt 
bedömning om vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå god vattenkvalitet (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2016a). För att allmänheten ska kunna ta del av vattenförvaltningen finns 
databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige. I den går det att söka på lokala 
vattenförekomster och deras statusklassificeringar, miljökvalitetsnorm samt genomförda och 
planerade åtgärder (Vattenmyndigheterna, u.å.b).   
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Vattenförvaltningens klassificering av ytvattenförekomster med avseende på miljögifter sker 
genom att vattnets ekologiska och kemiska ytvattenstatus bestäms. Denna klassificering är en 
väsentlig utgångspunkt när miljökvalitetsnormer ska sättas enligt 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). 
Miljökvalitetsnormer fungerar som miljömål för att ytvatten och grundvatten ska uppnå god 
status samt förhindra att den försämras. Genom miljökvalitetsnormerna fastställer alltså 
Vattenmyndigheten vilken kemisk och ekologisk status en viss vattenförekomst ska uppnå i 
slutet av förvaltningscykeln (Persson et al., 2010). Vid bestämning av ekologisk status bedöms 
kvaliteten på ytvattenförekomstens växt- och djurliv utifrån tre olika kvalitetsfaktorer; 
biologiska, fysikalisk-kemiska samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Den ekologiska 
statusen utgörs därmed av en sammanvägning av samtliga kvalitetsfaktorer och uttrycks i en 
femgradig skala från ”dålig status” till ”hög status” (VISS u.å.a). Då kemisk status ska 
bestämmas mäts enbart halten av utvalda förorenande ämnen i ytvattenförekomsten. De 
uppmätta halterna jämförs därefter med beslutade gränsvärden. Den kemiska statusen klassas 
som ”uppnår ej god” om minst ett av ämnena överskrider sitt gränsvärde (VISS u.å.b). Då en 
vattenförekomsts status inte är tillfredsställande föreslår vattenförvaltningen olika åtgärder till 
förbättring (VISS, 2017).  
 
Den kemiska ytvattenstatusen för ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln (SE659044-160864) 
är beslutad till ”uppnår ej god” enligt vattenförvaltningens senaste bedömning, vilket beror på 
att ämnena antracen, bromerade difenyletrar, bly, kadmium och kvicksilver överskrider sina 
gränsvärden i biota och sediment. Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp är en av de 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna som ligger i avrinningsområdet för Mälaren-
Görväln och enligt Vattenmyndigheterna kan anläggningen ha en trolig påverkan på 
vattenförekomsten. För att förbättra vattenförekomstens vattenstatus ges förslag som bland 
annat utsläppsreduktion av miljögifter. Det rekommenderas även att påverkan från 
verksamheterna i avrinningsområdet ska utvärderas närmare genom att utföra en 
påverkananalys med avseende på miljögiftsbelastning (VISS, 2017). Dessa åtgärdsprogram 
riktas dock inte till verksamhetsutövare utan till myndigheter och kommuner, vilka är skyldiga 
att vidta de åtgärder som fastställs i åtgärdsprogrammen (Havs- och vattenmyndigheten, 
2017a). Det kan däremot vara av betydelse för Ragn-Sells att ha kunskap om vilken status 
närliggande ytvattenförekomster har eftersom det åligger verksamhetsutövaren att bevisa att 
kraven i de allmänna hänsynsreglerna uppfylls vid tillsyn och prövning av tillstånd (SFS 
1998:808). Det betyder att tillsyns- och prövningsmyndigheter kan begära in uppgifter om hur 
verksamhetsutövaren påverkar en viss vattenförekomst, med hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna, för att kontrollera att verksamheten uppfyller sitt tillstånd samt vid 
prövning av nya tillstånd eller ändring i befintliga tillstånd (Havs- och vattenmyndigheten, 
2017a). Enligt Miljöbalkens huvudregel om egenkontroll ska deponiägare hålla sig 
underrättade om hur deras verksamhet påverkar eller kan påverka området och området kring 
den plats där verksamheten bedrivs. Detta ska göras genom egna mätningar och 
undersökningar (SWECO, 2009).  
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2.3	  	  Analyserade	  ämnen	  och	  jämförelsevärden	  
Vilka förorenande ämnen som omfattas av vattenförvaltningens klassificering av ekologisk 
och kemisk ytvattenstatus samt vilka bedömningsgrunder som gäller anges i HVMFS 2013:19, 
en föreskrift från Havs- och vattenmyndigheten. Valet av organiska miljögifter som har 
analyserats i detta projekt samt utvärderingen av dem har till stor del sitt ursprung i denna 
föreskrift. Utvärderingen av uppmätta halter av organiska miljögifter i de olika 
provtagningspunkterna har utförts genom jämförelse mot relevanta värden. En del av dessa 
jämförelsevärden är rättsligt bindande medan andra fungerar som riktvärden. Nedan ges en 
närmare beskrivning av valet av organiska miljögifter som har omfattats av projektet samt en 
beskrivning av de värden som har använts i utvärderingen.   
 
Vid valet av ämnen som skulle ingå i projektet användes tre kriterier. Ämnena skulle vara 
organiska ämnen, ha detekterats i någon av de tidigare lakvattenkaraktäriseringarna vid 
Högbytorp samt vara så kallade prioriterade ämnen, PRIO-ämnen, eller särskilt förorenande 
ämnen, SFÄ. PRIO-ämnen är fastställda på EU-nivå genom direktivet (2008/105/EG) om 
prioriterade ämnen och är ett dotterdirektiv till vattendirektivet (Havs- och vattenmyndigheten, 
2016a). Dessa ämnen bedöms utgöra en risk för vattenmiljön och/eller har detekterats i 
ytvatten inom EU (Länsstyrelsen, u.å.). Vid klassificering av kemisk ytvattenstatus är det just 
PRIO-ämnenas halter som mäts. SFÄ är i stället sådana ämnen som mäts då den fysikalisk-
kemiska kvalitetsfaktorn ska bestämmas i samband med klassificering av ekologisk 
ytvattenstatus. Dessa omfattar ämnen som släpps ut eller tillförs på annat sätt i betydande 
mängder i vattenförekomsten. Både PRIO-ämnen och SFÄ finns listade i HVMFS 2013:19 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). Totalt har 13 stycken ämnen analyserats i projektet 
och de presenteras översiktligt i tabell 1 nedan tillsammans med sina CAS-nummer, vilket är 
ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen (Kemikalieinspektionen, 2015a). 
 
Tabell 1. Sammanställning av projektets analyserade ämnen 
Ämne  CAS-nr 
Antracen 120-12-7 
Fluoranten 206-44-0 
Naftalen 91-20-3 
Hexabromcyklododekan, HBCDD 3194-55-6 
Perfluoroktansulfonsyra, PFOS 1763-23-1 
Perfluoroktansyra, PFOA 335-67-1 
Bisfenol A 80-05-7 
Bis(2-etylhexyl)ftalat, DEHP 117-81-7 
Dibutylftalat, DBP 84-74-2 
Bens(a)pyren 50-32-8 
4-nonylfenol 25154-52-3 
2,2’,4,4’-tetrabromodifenyleter, BDE-47 5436-43-1 
2,2’,4,4’,5-pentabromodifenyleter, BDE-99 60348-60-9 
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För att utvärdera dessa ämnen har uppmätta halter i de olika provtagningspunkterna jämförts 
mot olika relevanta värden. En del värden är rättsligt bindande medan andra är riktvärden. De 
värden som är rättsligt bindande gäller dock inte i de provtagningspunkter där ämnena har 
uppmätts i. Trots det har halterna jämförts mot dessa värden eftersom de kan anses vara 
relevanta av en eller annan orsak, vilket diskuteras i kapitel 7.  
 
De värden som främst har använts vid utvärdering av uppmätta halter i samtliga vattenprover 
är de som utgör bedömningsgrunder för inlandsytvatten vid klassificering av kemisk och 
ekologisk ytvattenstatus, vilka anges i HVMFS 2013:19. Bedömningsgrunderna för kemisk 
ytvattenstatus är angivna i form av gränsvärden för respektive PRIO-ämne, vilka återfinns i 
projektets bilaga 1, och uttrycks som årsmedelvärde samt maximal tillåten koncentration. 
Gränsvärdena är rättsligt bindande för ytvattenförekomster och kommer ursprungligen från 
direktivet om prioriterade ämnen. Bedömningsgrunderna för ekologisk ytvattenstatus är 
angivna som årsmedelvärde och maximal tillåten koncentration för respektive SFÄ, vilka 
återfinns i projektets bilaga 2 (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). Bedömningsgrunderna 
för ekologisk ytvattenstatus är framtagna av Kemikalieinspektionen på uppdrag av 
Naturvårdsverket enligt de krav som är angivna i vattendirektivet (Naturvårdsverket, 2008a). 
De ska ha samma rättsverkan som gränsvärdena för kemisk ytvattenstatus enligt den så kallade 
Weserdomen från EU-domstolen angående mål C-461/13 (Havs- och vattenmyndigheten, 
2016c). Både gränsvärdena för kemisk statusklassificering och bedömningsgrunderna för 
ekologisk statusklassificering omnämns under det gemensamma namnet ”gränsvärden” i 
denna rapport då båda bygger på en uppskattning av vilka koncentrationer som inte innebär 
någon oacceptabel risk för effekter i vattenmiljön (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). 
 
För uppmätta halter i lakvatten har, förutom jämförelser mot värden i HVMFS 2013:19, 
jämförelser gjorts mot tidigare uppmätta halter i andra lakvatten både på Högbytorp och på 
Ragn-Sells större avfallsanläggningar i Sverige. Dessa avfallsanläggningar var Brännbacken, 
Brista och Heljestorp. Syftet med jämförelsen var att undersöka hur halterna av ämnena skiljer 
sig åt vid olika avfallsanläggningar. Vad gäller vattenprover i processvatten till reningsverk 
har uppmätta halter även jämförts mot särskilda riskkriterier inom REVAQ, vilka beskrivs 
närmare i kapitel 2.4.  
 
Uppmätta halter i markväxtsystem har jämförts mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning, MK, och mindre känslig markanvändning, MKM, samt gränsvärden 
för sediment i HVMFS 2013:19. Riktvärdena för MK och MKM är framtagna för enskilda 
ämnen och delvis för grupper av ämnen i syfte att fungera som ett verktyg i riskbedömning vid 
efterbehandling av förorenade markområden. Det vill säga för att bedöma vilken 
föroreningsgrad som är acceptabel efter behandling av markområdet. Riktvärdena anges för 
två typer av markanvändning där KM bland annat innebär att människor förväntas vistas där 
permanent medan tillfällig vistelse förväntas för MKM. Halter i markområden som understiger 
riktvärdena antas utgöra en acceptabel risk för negativa effekter för människor och miljö. 
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Riktvärdena är dock inte juridiskt bindande och heller inte avsedda att användas som 
miljökvalitetsmål för storskalig påverkan. Överskridande av dessa behöver inte nödvändigtvis 
innebära negativa effekter (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdena för KM och MKM 
presenteras i projektets bilaga 3. Vid utvärdering av PFOS-halter i markväxtsystemet har 
preliminära riktvärden använts som Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram för MK 
och MKM. Framtagandet av riktvärdena har skett på uppdrag av regeringen och är en del i 
arbetet att minska de risker som högfluorerade ämnen, PFAS, utgör för miljö och människor 
(SGI, 2015).      

2.4	  	  Teoretiskt	  haltbidrag	  i	  slam	  
Idag leds processvatten från Högbytorps lokala rening och dagvatten till Käppala reningsverk. 
Två utav tre flöden från avfallsanläggningen till reningsverket ingick i de provtagningspunkter 
som projektet har analyserat ett antal organiska miljögifter i, vilka båda utgörs av 
processvatten. I utvärderingen av de två flödenas analysresultat har teoretiska haltbidrag till 
reningsverkets slam beräknats och jämförts med särskilda kriterier. Detta för att undersöka om 
halter av organiska miljögifter i processvattnet har tolerabel påverkan på reningsverkets slam 
och om tillkopplingen av processvattenflödena kan bibehållas med avseende på just 
slampåverkan. Utvärderingen har utförts med hjälp av ett bedömningssystem inom REVAQ, 
vilket redogörs för i detta avsnitt. REVAQ är ett certifieringssystem för reningsverk och 
innebär en kvalitetssäkring av reningsverkets arbete. Syftet med certifieringen är att bidra till 
renare avloppsvatten som i sin tur ska leda till renare miljö (Svenskt vatten, 2017).  
 
För reningsverk som är och vill bli REVAQ-certifierade krävs bland annat en bedömning av 
hur befintliga lakvatten som är tillkopplade reningsverken påverkar slamkvaliteten i reningen i 
syfte att kunna bedöma om tillkopplingen ska kunna bibehållas. För att ha kvar tillkopplingen 
krävs även att lämplig recipient av lakvattnet saknas samt att bortkoppling skulle innebära att 
råvattenskyddet tar skada, men hänsyn till dessa två kriterier har inte tagits i detta projekt. Via 
en manual som tillhandahålls av WSP Environmental presenteras ett bedömningssystem som 
beskriver tillvägagångssättet för hur bedömningen av slampåverkan ska utföras. 
Bedömningssystemet är utformat enligt REVAQ:s regelverk och grundas på risk för negativa 
effekter på hälsa och miljö som kan orsakas av att slamkvaliteten påverkas (Sternbeck & 
Allmyr, 2017). Eftersom reningsslam ofta används på åkermark kan påverkan på 
slamkvaliteten i form av förorening av miljögifter utgöra risk för både hälsa och miljö. Dessa 
ämnen kan även störa den biologiska reningen och därmed försämra kvaliteten på vattnet ut 
från reningsverket (Sternbeck et al., 2014).  
 
Bedömningssystemet avser ett antal specifika ämnen och börjar med provtagning och kemisk 
analys av dessa i det aktuella tillkopplade lakvattnet (Sternbeck & Allmyr, 2017). I detta 
sammanhang avses lakvatten det vatten som lämnar en deponi samt övrigt vatten som 
innehåller lakvatten. Det innefattar alltså vatten som har varit i kontakt med avfall och som 
leds till reningsverket efter eventuell lokal rening samt eventuell uppblandning med 



     
     
 
 
 

10 
 

exempelvis dagvatten från deponianläggningen eller processvatten från sorteringsytor 
(Sternbeck et al., 2014) (Sternbeck & Allmyr, 2017). Med hjälp av analysresultat, information 
om ämnenas egenskaper och specifika reningsverksparametrar kan så kallade haltbidrag till 
reningsverkets slam beräknas (Sternbeck & Allmyr, 2017). Beräkningen av haltbidrag sker 
genom användning av en beräkningsmodell kallad SimpleTreat 3.1. Modellen är baserad på 
ämnenas fördelning i fyra olika flöden i reningsverket; luft, nedbrytning, slam och utgående 
vatten beroende på ämnenas egenskaper (Sternbeck et al., 2014). I beräkningen omvandlas 
med andra ord de uppmätta halterna i lakvattnet till teoretiska haltbidrag till slammet i 
reningsverket. Slutligen jämförs haltbidragen mot bestämda kriterier. Se figur 1 för översiktlig 
illustration av bedömningsmetodiken (Sternbeck & Allmyr, 2017).  
 

 
Figur 1. Illustration av metodiken för lakvattenbedömning. Den vänstra kolumnen visar stegen i 
bedömningen och den högra visar hur respektive steg genomförs. 

 
De ämnen som ska analyseras och utvärderas enligt bedömningssystemet inom REVAQ är 
listade i tabell 2 nedan. Dessa är framtagna genom stegvisa urval och är baserade på främst 
svenska lakvattenkaraktäriseringar, pilotstudier samt litteraturstudier om ämnenas kemiska och 
fysikaliska egenskaper. Kriterierna som användes vid det initiala urvalet var ”vanlig förekomst 
eller höga halter” enligt lakvattenmätningar samt ”persistens” (Sternbeck & Allmyr, 2017). 
Därefter har ytterligare urval gjorts baserade på tillgänglig information om ämnesegenskaper, 
vilket är en förutsättning för att kunna genomföra beräkningar av ämnenas nedbrytning samt 
fördelning i luft, slam och vatten. Slutligen har ämnen sållats fram efter hur välstuderade de är 
med avseende på toxikologiska effekter och upptag i växter (Sternbeck et al., 2014). Dessa 
utsållade ämnen presenteras i tabell 2 med tillhörande lågrisknivå, LRN, i slam. En lågrisknivå 
är den halt i slam som inte bedöms utgöra oacceptabla risker för miljö eller hälsa vid 
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användning på åkermark på lång sikt (Sternbeck & Allmyr, 2017). En del av ämnena i tabellen 
har fastställda miljökvalitetsnormer, vilket även möjliggör bedömning av lakvattnets påverkan 
på reningsverkets recipient. Denna aspekt ingår för närvarande inte i REVAQ:s regelverk, men 
kan komma att utgöra skäl för bortkoppling av lakvatten eller skäl för att åtgärda halter av 
ämnen i lakvatten (Sternbeck et al., 2014). 
 
Tabell 2. Ämnen som analyseras och utvärderas vid undersökning av slampåverkan samt dess 
lågrisknivå i slam, LRN slam, (Sternbeck & Allmyr, 2017) 
 
Ämne 

 
CAS-nr 

 
Ämnesgrupp 

 
Persistens 

 
LRN slam 

(mg/kg TS) 

Tri(2-butoxyetyl)fosfat 78-51-3 Organofosfat  650 
DEHP 117-81-7 Ftalatester X 6500 
Diisobutylftalat 84-69-5 Ftalatester  20 
Diisononylftalat (DINP) 28553-12-0 Ftalatester X 23000 
Dibutylftalat 84-74-2 Ftalatester  1700 
PFOS 1763-23-1 Perfluorerat ämne X 0,12 
Antracen 120-12-7 Polycykliska aromatiska kolväten  80 
Bens(a)pyren 50-32-8 Polycykliska aromatiska kolväten X 28 
4-nonylfenol 25154-52-3 Alkylfenol  350 
BDE-47 5436-43-1 Bromerat flamskyddsmedel X 440 
BDE-99 60348-60-9 Bromerat flamskyddsmedel X 100 
Alifater C16-C35  Oljekolväten  80000 
 
Till att börja med behöver de prioriterade ämnena analyseras i det lakvatten som bedömningen 
avser. Provtagning bör ske i det lakvattenflöde som går från eventuell lokal rening vid 
avfallsanläggningen till reningsverket samt vara långsiktigt representativt (Sternbeck & 
Allmyr, 2017). 
 
För att kunna utföra beräkning av haltbidrag med SimpleTreat 3.1 behöver ett antal parametrar 
vara kända. En sådan parameter är det totala vattenflödet in i reningsverket, vilket helst ska 
vara representativt för den tidpunkt som lakvattenprovet tas. Andra parametrar som behövs i 
beräkningen och som är förenade med reningsverket presenteras i tabell 3. I tabellen ges även 
schablonvärden för dessa parametrar, vilka är anpassade för svenska förhållanden, samt vilka 
enheter som respektive parameter ska anges i vid beräkningen. I första hand ska dock värden 
som är specifika för det aktuella reningsverket användas (Sternbeck & Allmyr, 2017).  
 
Tabell 3. Reningsverksparametrar och motsvarande schablonvärde som krävs för beräkning med 
SimpleTreat 3.1 (Sternbeck & Allmyr, 2017) 
Reningsverksparametrar Enhet Schablonvärde för svenska 

förhållanden 
Lufttemperatur °C 15 
Vattentemperatur °C 15 
Vindhastighet m/s 3 
Avloppsflöde* l/pe/d 400 
Personekvivalenter* Pe 10 000 
Slambelastning kgBOD/kgTS/d 0,15 
Luftning* b (bubblor)/s 

(ytluftning) 
s 

*Parameter där specifikt värde för aktuellt reningsverk ska användas. 
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I reningsverksparametrar ingår även kemikaliebelastning i reningsverket, det vill säga det 
dagliga flödet av respektive ämne i lakvattnet till reningsverket. Detta värde måste beräknas 
med hjälp av uppmätta halter i lakvattnet samt uppmätt lakvattenflöde. Lakvattenflödet är det 
flöde ut från deponin eller deponiområdet och bör representera den provpunkt där 
lakvattenprovet tas. Kemikaliebelastningen beräknas enligt formel 1 nedan (Sternbeck & 
Allmyr, 2017). 
 

𝐾𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔   !"
!

= 𝐶𝐿!! ∗ 𝑄!"  formel 1 

 
 

    CLLV  =  ämneshalt  i  lakvatten  (kg/l)    
    QLLV  =  lakvattenflöde  (l/d)  

 
Utöver reningsverksparametrar behövs även ämnesspecifika parametrar, vilka utgörs av 
kemiska och fysikaliska egenskaper för de ämnen som ingår i bedömningen. Dessa parametrar 
är listade i bilaga 4 för respektive ämne. För de parametrar som saknar värde används 
defaultvärden från SimpleTreat automatiskt i beräkningen (Sternbeck & Allmyr, 2017).    
 
Vid utvärdering jämförs beräknat haltbidrag med lågrisknivån i slam för respektive ämnet, se 
kolumn LRN slam i tabell 2 ovan. Om haltbidraget utgör mindre än 1 % av lågrisknivån 
bedöms påverkan på slammet vara tolererbar. För de ämnen som anses vara persistenta ska 
halterna även uppnå ett så kallat persistenskriterium genom att utgöra mindre än 1 % av 
rådande halt i reningsverkets slam. För PFOS och bens(a)pyren kan 3 % respektive 10 % av 
rådande halt i slam tolereras. Detta på grund av att rapporteringsgränserna för dessa ämnen 
från de större kommersiella laboratorierna oftast ligger högre än de teoretiska kraven 
(Sternbeck & Allmyr, 2017). Utvärderingskriterierna för både lågrisknivån i slam och rådande 
halt i slam ska gälla den totala påverkan från deponier. Om flera lakvatten från olika deponier 
är tillkopplade ett reningsverk ska kriterierna fördelas mellan deponierna i förhållande till 
deras enskilda vattenflöden till reningsverket. Om ett eller flera ämnen inte uppfyller 
kriterierna anses påverkan på slammet inte vara tolererbart och då måste halterna i lakvattnet 
åtgärdas (Sternbeck & Allmyr, 2017).   

2.5	  	  Ämnesspecifika	  parametrar	  
För att förstå hur ämnen uppför sig i miljön är det viktigt att känna till deras kemiska och 
fysikaliska egenskaper då dessa inverkar på ämnenas spridning och fördelning (Staples et al., 
1997). Då syftet med detta projekt delvis var att skapa sig förståelse om hur organiska ämnen 
behandlas i olika lakvattenreningssteg var kunskap om ämnenas egenskaper av betydelse. 
Denna kunskap låg även till grund för diskussion kring de halter av organiska miljögifter som 
uppmättes i olika vattenströmmar vid avfallsanläggningen. I detta kapitel beskrivs därför olika 
ämnesspecifika parametrar, det vill säga fysikaliska och kemiska egenskaper, så som 
vattenlöslighet, fördelningskoefficienter, ångtryck och Henrys konstant. I slutet av detta 
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delkapitel har värden för ämnesspecifika parametrar för projektets analyserade ämnen 
sammanställts i tabell 4. Detta i syfte att få en överblick av hur de skiljer mellan ämnena. 

Vattenlöslighet	  
Vattenlöslighet beskriver hur lätt ett ämne löses i vatten vid en given temperatur (EPA, 2010). 
Ett ämnes grad av vattenlöslighet har stor inverkan på dess potential att bioackumuleras samt 
brytas ner biologiskt. Det är även en avgörande faktor för ett ämnes distribution i miljön och 
påverkar dessutom dess spridning från exempelvis deponier och slam från reningsverk 
(Staples et al., 1997). Hög vattenlöslighet innebär att ett ämne enkelt fördelas i ytvatten och 
grundvatten medan låg vattenlöslighet indikerar att ämnet hellre adsorberas till organiskt kol i 
jord och sediment samt bioackumuleras. Organiska ämnen som har låg vattenlöslighet har 
oftast också en hög oktanol-vatten-fördelningskonstant, Kow. För att bedöma ett ämnes grad av 
vattenlöslighet kan följande generella skalor användas; <0,1 mg/l för låg, 0,1-10 mg/l för 
medel och >10 mg/l för hög vattenlöslighet (EPA, 2010).     

Fördelningskoefficient	  oktanol-‐vatten,	  Kow	  

En viktig parameter för att förutspå och förstå organiska ämnens fördelning i vatten, 
fettvävnader, sediment och organiskt material är fördelningskoefficienten oktanol-vatten, Kow. 
Parametern är enhetslös då den definieras som förhållandet mellan koncentrationen av ett 
ämne i n-oktanol och koncentrationen av samma ämne i vattenfas. Den indikerar därmed hur 
ett ämne fördelar sig mellan organisk fas och vattenfas. Med andra ord beskriver Kow hur pass 
hydrofobt ämnet är. Organiska ämnen som har ett log Kow-värde större eller lika med 5 klassas 
som mycket hydrofobt samt har tendens att bioackumuleras och adsorberas starkt till organiskt 
material (EPA, 2010).   

Adsorptionskoefficient,	  Koc	  

Adsorptionskoefficienten, Koc, är en fördelningskonstant som beskriver ett ämnes benägenhet 
att binda till organiskt kol i relation till dess fördelning i vatten. Konstanten kan ses som ett 
ämnes löslighet mellan fast fas och vattenfas. Den definieras därmed som förhållandet mellan 
ämnets totalkoncentration i jord per kilo organiskt kol och ämnets koncentration i vatten. Det 
har visat sig att fysikaliska och kemiska egenskaper hos både ämnet och adsorbenten påverkar 
hur inbindningen sker samt att jordens innehåll av organiskt material spelar en avgörande roll 
för dess roll som sorbent (SGI, 2015). Med hjälp av adsorptionskoefficienten går det att 
uppskatta ämnets distribution i exempelvis jord, sediment och slam vilka alla innehåller 
organiskt kol. Ämnen vars log Koc-värde är större än 5 har stark affinitet till jord, sediment och 
slam medan värden mindre än 1 indikerar på låg affinitet (Funari & Vighi, 1995).   

Ångtryck	  
Ångtryck definieras som det tryck som ett ämne i gasfas utövar då det står i jämvikt med sin 
vätskefas eller fasta fas vid en viss temperatur. Hur pass flyktigt ett ämne är beror av ämnets 
ångtryck, vilket i sin tur påverkar ämnets fördelning till luft. Ju högre ångtrycket är, desto mer 
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benägen är ämnet att förångas. Organiska ämnen som har ett ångtryck som är högre eller lika 
med 10 Pa vid 25 °C klassas som flyktiga (EPA, 2010).  

Henrys	  konstant	  
Henrys konstant är en fördelningskonstant som beskriver jämviktsförhållandet mellan ett 
ämnes ångtryck och vattenlöslighet vid en viss temperatur. Precis som ångtrycket ger denna 
parameter information om ett ämnes distribution till luft. Kunskap om Henrys konstant är 
därför nödvändig för att förstå riktning och massflöde av ett ämnes överföring från vatten till 
luft (EPA, 2010). Om konstanten är större än ett visar det att en större andel av ämnet befinner 
sig i gasfas. Konstanten är temperaturberoende och ökar med ökad temperatur (Funari & 
Vighi, 1995). Förångning av ett ämne blir en viktig transportmekanism då Henrys konstant är 
mellan 10-5 och 10-3 atm*m3/mol. Ämnen vars konstant är större än 10-3 atm*m3/mol övergår 
snabbt till gasfas och klassas som flyktiga (EPA, 2010).  
 
Tabell 4. Sammanställning av värden för ämnesspecifika parametrar för projektets analyserade ämnen  
Ämne Molekyl-

vikt 
(g/mol) 

Vattenlöslighet 
vid 20 °C 
(mg/l) 

log Kow log Koc Ångtryck 
vid 20 °C 
(Pa) 

Henrys  
konstant 
(atm*m3/mol) 

Referens 

Antracen 178 0,075 4,45 4,2-4,4 3,56*10-4 1,9*10-5- 6,5*10-5 (CCME, 2010) 
Fluoranten 202 0,26 4,95 4,6 1,64*10-6 1,3*10-5- 1,6*10-5 (CCME, 2010) 
Nafltalen 128 31,7 3,36 2,7-3,0 11,3 4,8*10-4 (CCME, 2010) 
HBCDD 642 0,066 5,62 5,0* 6,5*10-5 7,4*10-7 (ECHA, 2008) 

*(EPA, 2014) 
PFOS 500 370 - 2,7-3,8* 0,267 3,1*10-14 (Sternbeck & 

Allmyr, 2017) 
*(SGI, 2015) 

PFOA 414 3400* - 1,3-2,4 100* 3,9*10-7-8,9*10-7 (Concawe, 
2016) 
*(EFSA, 2008) 

Bisfenol A 228 120 3,32 2,8-3,0 5,21*10-5 9,9*10-11 (Risbecker, 
2009) 

DEHP 390 3,0*10-6 7,60 4,3-4,7 3,4*10-5 4,3*10-5 (Risbecker, 
2009) 

Dibutylftalat 278 11 4,90 3,8* 2,7*10-3 0,18*10-6 (Sternbeck & 
Allmyr, 2017) 
*(RIVM, 2008) 

Bens(a)pyren 252 1,6*10-3-4,5*10-3 5,97 5,4-6,3 7,33*10-7 4,5*10-12 (Risbecker, 
2009) 

4-nonylfenol 220 6,0 5,12 4,5 0,109 1,1*10-4 (Risbecker, 
2009) 

BDE-49 486 0,050 6,53 6,2-6,4* 2,7*10-4 1,1*10-5 (Sternbeck & 
Allmyr, 2017) 
*(IVL, 2010) 

BDE-99 565 0,028 6,64 5,0-5,2* 4,6*10-5 5,2*10-6 (Sternbeck & 
Allmyr, 2017) 
*(Risbecker, 
2009) 
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3	  Organiska	  miljögifter	  

Organiska miljögifter är ett samlingsnamn för ett stort antal toxiska kolväten som oftast är 
mycket stabila och därmed svårnedbrytbara. Det betyder att dessa ämnens cirkulation i miljön 
och effekterna av dem är långvariga (Naturvårdsverket, 2016a). På grund av miljögifternas 
kemiska egenskaper har de flesta lätt för att bioackumuleras. Skadeeffekterna som ämnena 
orsakar hos djur och människor skiljer sig beroende på deras egenskaper. Vissa miljögifters 
negativa påverkan på hälsa och miljö är välkända medan andras är mer diffusa. Det kan 
emellanåt vara svårt att kartlägga vilka ämnen som ger vilka skador eftersom det förekommer 
en mängd olika miljögifter i naturen och dessa kan även omvandlas till mer eller mindre 
farliga ämnen. Dessutom varierar skadeeffekterna beroende på vilka arter, individer samt 
organ som angrips (Naturvårdsverket, 1999).   
 
Organiska miljögifter uppstår avsiktligt vid produktion av kemikalier och produkter, men även 
oavsiktligt i form av biprodukter vid olika förbrännings- och tillverkningsprocesser. De sprids 
över stora områden på många skilda sätt. Spridningen sker exempelvis via luft och vatten, men 
även genom produktion, handel och konsumtion. Innehållet av dessa ämnen i produkter gör att 
spridningen av dem i miljön sker under produktens hela livscykel, från produktion till 
kassering. Ämnen som bland annat bromerade flamskyddsmedel, polycykliska aromatiska 
kolväten och perfluorerade ämnen är exempel på kemiska grupper som klassas som organiska 
miljögifter (Naturvårdsverket, 2016a). I följande delkapitel ges en närmare beskrivning av de 
miljögifter som har analyserats i projektet. Störst vikt har lagts på att beskriva ämnenas 
fysikaliska och kemiska egenskaper för att skapa förståelse för deras förekomst och beteende i 
miljön. De allra flesta ämnena nedan är listade som prioriterade ämnen i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/39/EU om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad 
gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område, vilket betyder att föroreningen av dem i 
vatten gradvis bör minskas. En del är dessutom klassade som prioriterade farliga ämnen som 
innebär att utsläpp och spill ska upphöra eller stegvis elimineras (Länsstyrelsen, u.å.).  

3.1	  	  Antracen 
Antracen tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten, PAH, och återfinns bland annat i 
fossila bränslen, stenkolstjära och kreosot. Ämnet används även som råvara vid färg- och 
plasttillverkning och det bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material. 
Antracenmolekylen består av tre bensenringar, vilket bidrar till att ämnet har låg 
vattenlöslighet. För molekylstruktur se figur 2. Antracen binder gärna till organiskt material 
som resulterar i att dess mobilitet i jord uppskattas vara låg. I vattenfas adsorberar ämnet till 
partiklar och sedimenterar, vilket därför anses vara den primära avskiljningen i vatten. 
Förångning från jord och vatten förväntas vara låg och det bidrar till att ämnet mestadels 
förekommer i jord och sediment. Dock existerar antracen till viss del i gasfas, men även i 
luften binder ämnet till partiklar som bidrar till att spridning kan ske över långa distanser. 
Trots att antracen förekommer i atmosfären hamnar det till slut i mark eller vatten genom våt- 
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och torrdeposition. Vad gäller nedbrytning av antracen beror 
den till stor del på den miljö som ämnet befinner sig i. Vid 
biologisk nedbrytning i jord och vatten uppskattas 
halveringstiden till tiotals dygn medan i sediment i 
vattenförekomster uppgår den till tiotals år (Risbecker, 
2009). Vid existens i gasfas bryts ämnet ned genom 
atmosfäriska nedbrytningsprocesser, som exempelvis 
fotolytiska reaktioner (Naturvårdsverket, 2007). Antracen är 
akut toxiskt, persistent och har hög potential att bioackumuleras (Risbecker, 2009). Ämnet är 
listat som ett PRIO-ämne samt fastställt som prioriterat farligt ämne (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2013/39/EU).  

3.2	  	  Fluoranten	  
Fluoranten ingår också i gruppen PAH och används som 
korrosionsinhibator samt som råvara vid färgtillverkning. 
Precis som antracen finns fluoranten i kreosot och bildas vid 
ofullständig förbränning av organiskt material. 
Molekylstrukturen för ämnet illustreras i figur 3. Fluoranten 
har något högre vattenlöslighet än antracen, men den anses 
ändå vara låg. Ämnet förväntas ha låg mobilitet i jord på 
grund av dess förmåga att binda till organiskt material. I 
vatten förekommer ämnet både i löst form och bundet till 
partiklar. Fluorantens bindningsförmåga till organiskt 
material och partiklar samt dess låga flyktighet bidrar till låg 
förångning till atmosfären. Ämnet existerar dock delvis i gasfas i atmosfären, men hamnar förr 
eller senare i marken eller vattensystem via torr- och våtdeposition om det partikelbinds. Den 
biologiska nedbrytningen är långsam och varierar mellan hundratals dygn och flera år. 
Fluoranten anses vara toxiskt samt ha hög potential att bioackumuleras (Risbecker, 2009). 
Ämnet är även klassat som ett PRIO-ämne (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/39/EU).  

3.3	  	  Naftalen	  
Naftalen tillhör också gruppen PAH och har den enklaste 
molekylstrukturen av dem alla då den består av två bensenringar, 
se figur 4. Ämnet förekommer i stenkolstjära och används i plaster, 
lösningsmedel och färgämnen. Till skillnad från större PAH-
molekyler anses naftalen ha hög flyktighet och vattenlöslighet, 
vilket resulterar i hög förekomst och spridning i vattensystem och i 
atmosfären. Dess höga flyktighet bekräftas av ämnets ångtryck på 
cirka 11 Pa i tabell 4. Förekomsten av naftalen i jord och sediment 

Figur 2. Molekylstruktur för 
antracen (Risbecker, 2009). 

Figur 3. Molekylstruktur för 
fluoranten (Risbecker, 2009). 

Figur 4. Molekylstruktur 
för naftalen (Risbecker, 
2009). 
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förväntas därmed vara mycket låg. Molekylen är dessutom mindre stabil än övriga PAH och 
har därmed kortare halveringstid. Jämfört med antracen är halveringstiden ungefär en tredjedel 
(Naturvårdsverket, 2007). Precis som antracen och fluoranten ingår naftalen i listan över 
PRIO-ämnen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU). 

3.4	  	  Hexabromcyklododekan,	  HBCDD	  
Hexabromcyklododekan, HBCDD, utgör tillsammans med ett 80-
tal andra organiska ämnen gruppen bromerade flamskyddsmedel. 
Dessa finns i brännbara material och elektronik för att dämpa 
brännbarheten och fördröja spridning av bränder (Karolinska 
Institutet, 2014). Som avslöjas av gruppnamnet är HBCDD-
molekylen bromerad, se figur 5. HBCDD har låg vattenlöslighet 
och flyktighet, men förväntas ha hög adsorptionsförmåga till 
organiskt material. Den största förekomsten finns i sediment och 
slam, i vilka halveringstiden kan uppgå till cirka 200 dygn. Dock 
kan HBCDD i viss utsträckning förekomma löst i vatten, men 
andelen i atmosfären är däremot mycket liten (Nordic Council of 
Ministers, 2008). Ämnet anses vara toxiskt, persistent och 
bioackumulerande (Arvidsson, 2015). Även HBCDD ingår i listan över PRIO-ämnen och är 
dessutom klassat som ett prioriterat farligt ämne (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/39/EU).   

3.5	  	  Högfluorerade	  ämnen,	  PFAS	  
Till gruppen PFAS hör ett stort antal olika högfluorerade ämnen som bland annat finns i 
impregneringsmedel, färger, lacker, rengöringsmedel och brandsläckningsskum 
(Kemikalieinspektionen, 2015b). Brandsläckningsskum anses vara den största direkta 
punktkällan medan avfallshantering och reningsverk är betydande sekundära punktkällor 
(Naturvårdsverket, 2016b). Perfluoroktansulfonsyra, PFOS, och perfluoroktansyra, PFOA, är 
de ämnen från denna grupp som har analyserats i projektet. Dessa två ämnen har långkedjiga 
molekyler som består av en hydrofob del, den högfluorerade kolkedjan, och en hydrofil del, 
den funktionella gruppen (Kemikalieinspektionen, 2015b). Se figur 6 för ämnenas 
molekylstruktur.  Molekylstrukturen gör att ämnena både är vatten- och oljeavvisande, vilket i 
sin tur har bidragit till omfattande användningsområden för PFOS och PFOA. Dessutom 
påverkar strukturen formen av bioackumulation, men i stället för att ansamlas i fettvävnader 
ackumuleras PFOS och PFOA i proteiner. Ämnena är mycket resistenta mot termisk, kemisk 
och biologisk nedbrytning på grund av de starka kol-fluorbindningarna och det resulterar i att 
de är långlivade i miljön.  
 
Både PFOS och PFOA är starka syror och anses vara icke-flyktiga och därmed förväntas 
spridning via luft vara låg (Borg & Håkansson, 2012). Problematiken med PFOS är att det kan 
bildas som produkt genom nedbrytning av relaterade ämnen, vilket bidrar till att tillförseln och 

Figur 5. Molekylstruktur för 
HBCDD (Arvidsson, 2015). 
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spridningen av PFOS till miljön blir diffus. Trots att ämnet anses vara icke-flyktigt kan en viss 
spridning ske via luft då flyktiga PFOS-relaterade ämnen omvandlas till PFOS. Exempel på 
sådana ämnen är fluorsulfonamidalkoholer (Kemikalieinspektionen, 2004). Både PFOS och 
PFOA har hög vattenlöslighet medan distributionen i jord och sediment uppskattas vara låg till 
medel. Detta beror på att pH i miljön oftast tillåter molekylerna att befinna sig som anjoner, 
vilket repellerar jordpartiklar då dessa mestadels har negativ laddning (Concawe, 2016). Trots 
förklaringen med repulsiva elektrostatiska krafter mellan dessa molekyler och partiklar verkar 
adsorptionsförmågan hos PFAS-ämnen vara mer komplicerad än så. Studier har påvisat flera 
relevanta parametrar som kan relateras till ämnenas adsorptionsförmåga till jord, sediment och 
slam. Exempelvis påverkar innehållet av organiskt material adsorptionsförmågan hos PFAS-
ämnen, där högre koncentrationer innebär ökad adsorption (Zareitalabad et al., 2013). 
Dessutom har linjära samband påvisats mellan PFAS-ämnens kolkedjelängd och dess 
adsorptionsförmåga. Exempelvis adsorberar PFOS som har lång kolkedja lättare till jord än 
PFAS-ämnen med korta kedjor (Guelfo, 2013). Enligt tyska studier där flera PFAS-ämnen 
analyserades i olika reningsverksslam var PFOS det ämne som detekterades i flest prover och i 
de högsta koncentrationerna. Slutsatserna av dessa studier var bland annat att adsorptionen till 
slam ökade med ökad kolkedjelängd (Ulrich et al., 2016). Därutöver har även närvaro av 
protoner, kalciumjoner och järnoxider visat ha betydelse för adsorptionen. Distributionen av 
PFOS och PFOA i miljön är inte helt kartlagd då det bland annat råder oklarheter vilket Kow-
värde som ska användas för ämnena eftersom detta varierar beroende på typen av organisk 
substans (Zareitalabad et al., 2013). Av denna anledning finns inget log Kow-värde för PFOS 
och PFOA i tabell 4. PFOS är upptagen i listan över PRIO-ämnen och även klassad som 
prioriterat farligt ämne (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU). 
 

                        
 

                  Figur 6. Molekylstruktur för PFOS och PFOA (Arvidsson, 2015). 

 
3.6	  	  Bisfenol	  A	  
Bisfenol A finns i lim, färger, lacker, plaster samt golvbeläggningsmaterial. Det används också 
som antioxidationsmedel inom gummi- och plastindustrin då ämnet kan skapa stabila 
föreningar genom reaktion med radikaler (Risbecker, 2009). Bisfenol A tillverkas och används 
i stora mängder inom EU, men i Sverige sker ingen produktion av ämnet utan det förs in 
genom import från andra EU-länder som använder det som råvara till plastindustrin 
(Kemikalieinspektionen, 2011). Ämnet är inte ett PRIO-ämne, men klassas som SFÄ enligt 
HVMFS 2013:19. Bisfenol A är vattenlösligt, men har även förmåga att adsorbera till jord, 
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sediment och slam. Mobiliteten i jord anses dock vara låg. Förångningen från vattenytor till 
atmosfären beräknas även den vara låg. Däremot kan ämnet 
förekomma i atmosfären både i gasfas och partikelbundet, 
men uppehållstiden är kort. Bisfenol A kan under aeroba 
förhållanden i vatten brytas ned av bakterier till två typer av 
metaboliter. Av denna anledning är halveringstiden av 
bisfenol A relativt kort. Bioackumulationen av ämnet 
uppskattas vara låg till medel, men är desto högre för de 
stabila metaboliterna (Risbecker, 2009). Se figur 7 för 
molekylstrukturen för bisfenol A.  

3.7	  	  Bis(2-‐etylhexyl)ftalat,	  DEHP	  
DEHP tillhör gruppen ftalater och är en diester. Se figur 8 för ämnets molekylstruktur. Det 
används främst som mjukgörare i PVC-plaster, men även som lösningsmedel i kondensatorer. 
Ämnet förekommer också i medicinska verktyg, golv, kablar och ledningar. DEHP förflyttas 
lätt till omgivande material och den största utsläppskällan anses vara avfallshantering. Andra 
källor är byggnader vars material innehåller PVC samt hushåll där PVC-produkter brukas. 
Adsorption av DEHP till partiklar är stark, vilket medför att mobiliteten i jord är mycket låg 
och sedimentering sker i vatten. Som resultat av ämnets långsamma aeroba nedbrytning och 
mycket låga vattenlöslighet kan höga koncentrationer 
förekomma i sediment. Förångningen beräknas vara låg, 
men trots det finns DEHP både i gasfas och partikelbundet i 
atmosfären. På grund av stark adsorption till partiklar är 
nedbrytningen långsam. Biologisk nedbrytning i ytvatten är 
ca 50 dygn medan motsvarande tid är drygt ett år i 
sediment, vilket gör att DEHP anses vara svårnedbrytbart. 
Potential till bioackumulation anses vara mycket hög 
(Risbecker, 2009). DEHP klassas som ett PRIO-ämne och 
som ett prioriterat farligt ämne (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2013/39/EU). 

3.8	  	  Dibutylftalat,	  DBP	  
Precis som DEHP tillhör DBP gruppen ftalater, vilket gör 
att dess användningsområde och egenskaper liknar de som 
är beskrivna för DEHP. Dock skiljer sig de båda ämnenas 
molekyler åt med avseende på längden hos 
kolvätekedjorna, vilket resulterar i att de kemiska och 
fysikaliska egenskaperna hos DBP avviker något från 
DEHP (Kemikalieinspektionen, 2016). För molekylstruktur 

Figur 7. Molekylstruktur för 
bisfenol A (Arvidsson, 2015). 

Figur 8. Molekylstruktur för 
DEHP (Risbecker, 2009). 

Figur 9. Molekylstruktur för DBP 
(EPA, 2006). 
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se figur 9. DBP har exempelvis högre vattenlöslighet än DEHP och klassas som ett ämne med 
medelhög vattenlöslighet. På grund av detta är sannolikheten större att DBP återfinns i mark 
och sediment. Trots sin låga flyktighet har DBP rapporterats förekomma i luften både 
partikelbundet och i gasform (RIVM, 2008). DBP anses inte vara svårnedbrytbart då dess 
biologiska nedbrytning i ytvatten och sediment varierar från en dag upp till tre veckor. DBP 
antas ha potential att bioackumuleras på grund av dess relativt höga log Kow-värde (EPA, 
2006). 

3.9	  	  Bens(a)pyren	  
Bens(a)pyren tillhör gruppen PAH precis som antracen, fluoranten och naftalen. Den främsta 
utsläppskällan av ämnet är ofullständig förbränning av organiskt material och det förekommer 
i låga halter i kreosot. Bens(a)pyren är en stor molekyl som består av fem aromatiska ringar, se 
figur 10 (Arvidsson, 2015). Ämnets mobilitet i jord och förångning till atmosfären uppskattas 
vara låg. Även dess vattenlöslighet är låg och i vatten binder bens(a)pyren till partiklar och 
sedimenterar. Ämnet förekommer även partikulärt bundet i 
atmosfären. I jorden bedöms den biologiska nedbrytningen vara 
långsam och halveringstiden beräknas uppgå till hundratals dygn. 
Dess persistent varierar beroende på egenskaper i jorden samt 
hos ämnen i omgivningen. Potentialen för bioackumulering 
förväntas vara hög för vattenlevande organismer, men på grund 
av adsorption av bens(a)pyren till partiklar dämpas ansamlingen 
(Risbecker, 2009). Ämnet klassas som PRIO-ämnen samt som 
prioriterat farligt ämne (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/39/EU). 

3.10	  	  4-‐nonylfenol	  
Nonylfenoler är en ämnesgrupp som ingår i gruppen alkylfenoler. Molekylen har både en 
lipofil och hydrofil del, vilket gör ämnet ytaktivt (Arvidsson, 2015). Se figur 11 för 
molekylstruktur. Nonylfenoler används främst inom färg- och 
kemiindustrin, men har under flera årtionden haft en omfattande 
användning i produkter som kosmetika, bekämpningsmedel och 
rengöringsprodukter samt vid industriell tillverkning av 
pappersmassa. Ämnet bildas vid nedbrytning av 
nonylfenoletoxilater som finns i bland annat lim, färg och plast. 
Precis som många andra organiska miljögifter förväntas 
nonylfenol ha låg mobilitet i jord. Ämnet har dock något högre 
flyktighet än många andra miljögifter och antas förånga både från 
fuktig jord och vattenytor. Däremot har nonylfenol förmåga att 
adsorbera till partiklar i jord och vatten, vilket dämpar flyktigheten. 
Adsorptionen bidrar även till sedimentering i vatten. Ämnet klassas 

Figur 10. Molekylstruktur 
för bens(a)pyren (Arvidsson, 
2015). 

Figur 11. 
Molekylstruktur för 
nonylfenol (Arvidsson, 
2015). 
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som hydrofobt och har låg vattenlöslighet. Nedbrytningen är långsam om den sker biologiskt 
under aeroba förhållanden, men den går något fortare genom fotolys. Nonylfenoler anses vara 
persistenta och bioackumuleras i olika grad beroende på organismers metabolism (Risbecker, 
2009). Ämnet är listat som PRIO-ämnen samt som prioriterat farligt ämne 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU). 

3.11	  	  2,2’,4,4’-‐tetrabromodifenyleter,	  BDE-‐47	  
BDE-47 är ett bromerat flamskyddsmedel och tillhör gruppen polybromerade difenyletrar, 
PBDE. PBDE är inte kemiskt bundna till det flamskyddade material som de förekommer i, 
vilket betyder att de kan frigöras från materialet exempelvis genom förångning. Utsläpp av 
ämnet kan även ske genom lakning. BDE-47 förväntas att förekomma både i gasfas och 
partikelbundet i atmosfären, vilket möjliggör transport över långa distanser (Loganathan & 
Lam, 2011).  Ämnet har låg vattenlöslighet och ett högt log 
Kow-värde, vilket indikerar på att det är hydrofobt samt har 
hög potential att bioackumuleras. BDE-47 tenderar även att 
binda till partiklar som gör att det sedimenterar i vatten 
(EPA, 2008). Detta ämne är listat som PRIO-ämne och 
prioriterat farligt ämne (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/39/EU). För molekylstruktur se figur 12. 

3.12	  	  2,2’,4,4’,5-‐pentabromodifenyleter,	  BDE-‐99	  
BDE-99 hör precis som BDE-47 till gruppen PBDE och är ett bromerat flamskyddsmedel. 
Molekylstrukturen för BDE-99 är mycket lik BDE-47, men består av en bromatom mer. Se 
figur 13 för molekylstruktur. Det betyder att ämnet förväntas ha liknande egenskaper som 
övriga PBDE, men med vissa undantag. Exempelvis är alla PBDE svårnedbrytbara, men 
toxicitet och bioackumulation kan variera dem (Kemikalieinspektionen, 2017). Likt BDE-47 
binds BDE-99 inte kemiskt till det material de förekommer i och kan därmed diffundera från 
materialet. Dock är BDE-99 inte lika benäget att förångas, men antas trots det förekomma i 
gasform. Ämnet har låg vattenlöslighet samt högt log Kow-värde och förväntas därmed att 
adsorberas starkt till partiklar. Även i atmosfären förväntas BDE-99 att binda till partiklar, 
vilket medför långväga transport innan det avlägsnas via våt- eller torrdeposition (EU-
kommissionen, 2001).  På grund av dess höga log Kow-värde har ämnet även stor potential att 
bioackumuleras (Zeng, 2015). Även BDE-99 är listad som PRIO- ämne och prioriterat farligt 
ämne (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU). 

 
Figur 13. Molekylstruktur för BDE-99 (Sigma-Aldrich, u.å.b).  

Figur 12. Molekylstruktur för BDE-
47 (Sigma-Aldrich, u.å.a). 
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4	  Provtagning	  och	  analys	  

För att få en tillräcklig god kartläggning av miljögiftshalter har prover tagits på områden på 
och kring avfallsanläggningen. De flesta prover var vattenprover, men två prover var 
jordprover från markväxtsystemet med salix samt vall och ett prov avsåg slam i 
kvävereningsanläggningen. I detta kapitel beskrivs de olika provtagningspunkterna samt hur 
provtagning och provanalys har gått till.    

4.1	  	  Provtagningspunkter	  
Från början var antalet provtagningspunkter nio stycken, men på grund av intressanta 
analysresultat av PFOS från flöden innan och efter kvävereningsanläggningen tillkom en 
provtagningspunkt i kvävereningens slam. Även referenspunkten RY202 tillkom under 
projektet för att kunna karaktärisera ytvattnet i Sätrabäcken uppströms Högbytorp. I tabell 5 
sammanfattas projektets samtliga provtagningspunkter. En mer detaljerad beskrivning av dem 
ges i följande underrubriker, vilka läses med fördel tillsammans med figur 14 som illustrerar 
en karta över avfallsanläggningen. I tabellens högra kolumn anges vilka miljögifter som har 
analyserats i de olika provtagningspunkterna. Anledningen till varför ämnena som har 
analyserats i processvatten till reningsverk skiljer sig från övriga vattenprov är för att det är 
dessa ämnen som ingår i bedömningssystemet enligt REVAQ:s regelverk. I de tillkomna 
provtagningspunkterna slam och RY202 har ämnen valts utefter de analysresultat som första 
provtagningstillfället gav.  
 
Tabell 5. Sammanställning av provtagningspunkter samt tillhörande analyserade miljögifter 
Provtagningspunkter Analyserade miljögifter 
Lakvatten 

 L3 
L4 
L8 
L9 

DEHP 
PFOS 
PFOA 
Antracen 
Fluoranten 
Naftalen 
HBCDD 
Bisfenol A 

Ytvatten 
RY202* 
Y208 

Markväxtsystem 
Salix 
Vall 

Processvatten till reningsverk 
U1 
U2 

 

DEHP 
Dibutylftalat 
PFOS 
Antracen 
Bens(a)pyren 
4-nonylfenol 
BDE-47 
BDE-99 

Slam 
Första sedimenteringen 

PFOS 
PFOA 

*I RY202 analyserades inte DEHP och HBCDD då dessa underskred rapporteringsgränserna i analysresultaten från Y208, salix 
och vall. 



     
     
 
 
 

23 
 

  

Figur 14. Illustration av avfallsanläggningen med utmarkerade provtagningspunkter och riktning för olika typer av 
flöden (Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, 2016). Skillnader mellan illustrationen och verkligheten kan förekomma. 
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Lakvatten	  	  
Lakvatten är vatten som har varit i kontakt med deponerat material och som avleds från eller 
kvarhålls i en deponi (Naturvårdsverket, 2008b). Som kan avläsas från tabell 5 är fyra av 
provtagningspunkterna lakvatten, vilka benämns L3, L4, L8 samt L9. Lakvattnet i dessa 
punkter är antingen obehandlat eller behandlat och kommer från deponiområde 1 och/eller 
deponiområde 3 (Culos, 2017).  
 
Provtagningspunkt L8 utgörs av lakvatten från deponiområde 1 där en deponi från 1960-talet 
är anlagd, men som inte längre är aktiv. På denna deponi har icke-farligt avfall deponerats, 
bland annat stora mängder brandsläckningsskum. L8 är placerad i en brunn i ett så kallat 
pumphus intill avfallsanläggningens kväverening. Lakvatten från deponin leds till brunnen 
innan det går vidare in i kvävereningsanläggnigens nitrifikationsbassäng. Med andra ord är 
lakvattnet som provtogs i L8 obehandlat. Provtagningspunkten som benämns L9 är i stället 
placerad efter kvävereningsanläggningen i en så kallad pumpsump, en uppsamling av 
behandlat lakvatten från reningsanläggningen och bräddat lakvatten. Bräddat lakvatten är 
lakvatten som går förbi kvävereningsanläggningen och uppstår då lakvattenmängden in till 
reningsanläggningen överstiger den mängd som reningsanläggningen klarar att ta emot. För att 
endast provta i renat lakvatten togs prover direkt i flödet i ledningen från denitrifikationen. 
Därmed utgörs L9 alltså av behandlat lakvatten (Culos, 2017).   
 
Provtagningspunkt L4 ligger i en brunn intill deponiområde 3 och utjämningsdamm D8. 
Lakvattnet i denna punkt är obehandlat och kommer från deponirestcellen som anlades år 
2009. Från brunnen förs lakvattnet vidare till utjämningsdammen D8 där det blandas med 
lakvatten från utjämningsdamm D9. Lakvattnet i D9 kommer också från deponiområde 3, men 
från jordcellen. Från D8 förs lakvatten vidare till utjämningsdamm D6 där även lakvatten från 
pumpsumpen vid kvävereningen samlas. Därefter förs lakvattnet till behandlingsdamm D7 där 
lakvattnet först behandlas biologiskt och sedan genom sedimentering innan det används till 
bevattning av markväxtsystemen under sommarhalvåret (Culos, 2017). Provtagningspunkt L3 
ligger i en brunn intill behandlingsdamm D7 och utgör behandlat lakvatten från dammen. 
Dock togs prov direkt i behandlingsdammen, vilket är anledningen till placeringen av L3 i 
figur 14.      

Markväxtsystem	  
Markväxtsystem är det område utanför anläggningen som bevattnas med vatten från 
behandlingsdammen D7 och används som polermetod i lakvattenbehandlingen. På en del av 
området växer salix som är en växt med förmåga att ta upp och lagra eller bryta ner potentiellt 
farliga ämnen från luft, mark och vatten. Av denna anledning används salix ofta som en del av 
lakvattenbehandling (Rosenkrantz, 2013). Salixsorten som växer i det område där det ena 
jordprovet togs är av typen Tora, vilken är en korsning mellan Salix schwerinii och Salix 
viminalis. Enligt ett fältförsök av Vervaeke et al. (2013) visades att just sorten Salix viminalis, 
som var planterad i förorenat sediment, kunde reducera polycykliska aromatiska kolväten upp 
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till 32 %. Det andra jordprovet togs i den delen av markväxtsystemet där vall växer. Vall är ett 
samlingsnamn för olika grönväxter som odlas på åkrar (Jordbruksverket, u.å.).  

Ytvatten	  
Både RY202 och Y208 ligger i Högbytorps närmsta recipient, Sätrabäcken, och utgör därmed 
ytvatten. RY202 ligger uppströms anläggningen i norr där bäcken börjar och ska vara 
opåverkad av Högbytorps verksamhet. Y208 ligger nedströms i söder och antas fånga upp 
nästan all eventuell påverkan från anläggningen då avrinningen huvudsakligen sker i den 
riktningen (Culos, 2017). Sätrabäcken är cirka 6 km lång och rinner öster om 
avfallsanläggningen längs väg 269. En bit nedströms Y208 sammanflödar den med Brobäcken 
och mynnar slutligen ut i Broviken som tillhör ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln. 
Sätrabäcken utgör själv inte någon ytvattenförekomst och omfattas därmed inte av fastställda 
miljökvalitetsnormer (Gustavsson, 2013).  

Processvatten	  till	  reningsverk	  
Provtagningspunkterna U1 och U2 utgörs av processvatten som leds till Käppala reningsverk 
efter lokal rening. U1 ligger i processvatten efter rening med kemisk fällning medan U2 ligger 
efter rening med filterpress och ultrafilter. Vatten som har genomgått kemisk fällning är 
mestadels vatten från ett flertal hårdgjorda ytor, men en del utgörs även av flytande avfall. Det 
vattnet som i stället genomgår rening med filterpress och ultrafilter i BS-anläggningen är 
huvudsakligen vatten som uppstår vid behandling av oljeförorenat slam och vatten (Culos, 
2017).    

Slam	  
Provtagningspunkten som tillkom under projektet var i kvävereningsanläggningens slam, eller 
närmare bestämt i den så kallade första sedimenteringen efter nitrifikationsdelen. Denna 
provpunkt ligger i en mindre bassäng till vilken lakvatten leds efter nitrifikationen innan det 
leds vidare till denitrifikationen (Culos, 2017).   

4.2	  	  Utförande	  och	  analys	  
Provtagning i de flesta provtagningspunkter skedde den 6 december 2016 och utfördes av 
provtagare och handledare från Ragn-Sells samt projektledare. Slamprovet i första 
sedimenteringen togs dock den 14 mars 2017 och provtagningen i referenspunkten RY202 
skedde den 10 april 2017. Gemensamt för samtliga provtagningar är att de togs under den 
period som bevattning av markväxtsystemet inte sker. De provbehållare som användes kom 
från det ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia AB som anlitades för att analysera 
proverna, medan övrig utrustning erhölls av Ragn-Sells provtagare. Proven som togs var i de 
flesta fall stickprov och i några fall samlingsprov. Vid provtagningstillfällena förvarades 
proverna i en kylväska efter provtagning och under transport till laboratoriet. En lista på 
samtlig utrustning som användes under provtagningarna återfinns i bilaga 5. För mer 
information om iakttagelser och mätningar se provprotokoll i bilaga 6. 
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Provtagning av ytvatten skedde dels vid första provtagningstillfället i provtagningspunkt Y208 
och dels vid andra provtagningstillfället i RY202. Proven i de båda punkterna var stickprover. 
I Y208 togs prov strax efter kulverten genom att provflaskorna sänktes ned till mitten av flödet 
i höjdled. Därefter mättes pH, temperatur och syrehalt med sond. I RY202 togs proven i ett 
uppsamlingsrör med hjälp av fyrisåhämtare. Se figur 15 för bilder från de båda 
provtagningspunkterna.      
    

 
Figur 15. Provtagningspunkt Y208 (t.v.) och RY202 (t.h.). 
 
Prov i både U1 och U2 togs från två skilda dunkar med samlingsprov som hade förvarats i 
varsin kyl, se figur 16. Samlingsproven hade insamlats under en veckas tid med 
flödesproportionell provtagning i respektive provtagningspunkt. pH mättes med sond medan 
temperaturen på samlingsproven antogs vara densamma som kylskåpen visade och mättes 
därmed inte. Inte heller syrehalten mättes då värdet antogs bli missvisande eftersom proven 
hade förvarats i dunk.  
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  Figur 16. Dunk med samlingsprov i provtagningspunkt U2 respektive U1.  
 
Proven som togs i samtliga provtagningspunkter för lakvatten var stickprover och togs med en 
så kallad fyrisåhämtare. Provtagningen i L3 skedde direkt i behandlingsdammen. Eftersom att 
dammen var frusen gjordes ett hål intill dammkanten, vilket resulterade i att provtagningsytan 
begränsades till vattenytan då djupare provtagning inte var möjlig. Provtagning i L4, L8 och 
L9 var lättare då de skedde i särskilda lakvattenuppsamlingar. I samtliga punkter mättes pH, 
temperatur och syrehalt. Bilder från samtliga provtagningspunkter för lakvatten ses i figur 17.  
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Figur 17. De två övre bilderna visar provtagningspunkt L3 (t.v.) och L8 (t.h.) medan de undre visar L9 
(t.v.) samt L4 (t.h.). 
 
Jordproverna som togs i området för salix och vall var samlingsprov. Provtagningen skedde 
genom att cirka 30 stycken stickprov togs slumpmässigt på en begränsad yta i respektive 
provtagningspunkt. Som utrustning användes jordborr för provtagning och hink i vilken 
stickprov blandades och finfördelades till samlingsprov. Se figur 18 för bilder från 
provtagning i markväxtsystemet.  
 
Slamprovet togs utanför planlagd projekttid av provtagare på Ragn-Sells och därför finns inte 
denna provtagning dokumenterad med bilder. Enligt provtagare togs provet i bottensedimenten 
i första sedimenteringen med hjälp av särskilda sedimentskrapor. 
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Som nämndes i inledningen utfördes provanalyserna av ett ackrediterat laboratorium, ALS 
Scandinavia AB, vilket betyder att deras analyser uppfyller internationella standarder (ALS 
Scandinavia, u.å.). De analysmetoder som laboratoriet använde för ovanstående prover var 
gas- eller vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.    
 

  
Figur 18. Provtagning i markväxtsystemet vall. Flera stickprov togs med hjälp av en jordborr som 
sedan blandades till ett samlingsprov.  
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5	  Beräkningar	  

Beräkningarna som redovisas i detta kapitel avser utvärderingen av de uppmätta halterna av 
organiska miljögifter i processvatten, som leds till Käppala reningsverk, enligt REVAQ:s 
riskkriterier och persistenskriterier samt massbalanser för PFOS över utvalda områden vid 
Högbytorps avfallsanläggning. Respektive beräkning redovisas i följande delkapitel. 

5.1	  	  Haltbidrag	  i	  slam	  med	  SimpleTreat	  3.1	  
För att utvärdera de uppmätta halterna av organiska miljögifter i processvattenflödena U1 och 
U2 har teoretiska haltbidrag beräknats med hjälp av beräkningsmodellen SimpleTreat 3.1. 
Modellen är programmerad i en Excelfil och beräkningarna har mestadels bestått av att fylla i 
värden för ämnesspecifika parametrar, vilka anges i bilaga 4, samt schablonvärden från tabell 
3 och aktuella värden för Käppala reningsverk. Dock krävde modellen beräkning av 
kemikaliebelastningen utifrån uppmätta halter av ämnena samt flöde från avfallsanläggningen 
till reningsverket enligt formel 1.       
 

𝐾𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔   !"
!"#

= 𝐶𝐿!" ∗ 𝑄!"  formel 1 

 
För beräkning av kemikaliebelastning beräknades först ett medelvärde av flödet från U1 
respektive U2 för perioden oktober 2016 – mars 2017, vilka är uppmätta av Ragn-Sells. 
Flöden som användes och beräknade medelvärden anges i tabell 6.  
 
Tabell 6. Flöden för U1 och U2 samt beräknat medelflöde 
Månad U1 (m3/månad) U2 (m3/månad) 
oktober 2016 4,2*103 0,27*103 

November 2016 9,5*103 0,58*103 

December 2016 7,9*103 0,56*103 

Januari 2017 7,9*103 0,50*103 

Februari 2017 3,4*103 0,98*103 

Mars 2017 7,0*103 1,1*103 

Medelflöde:  6,6*103 0,66*103 

 
Då kemikaliebelastningen behövde matas in i modellen i enheten kg/dag omvandlades 
medelflödena till liter/dag. För detta antogs en månad bestå av 30 dagar. Dessa medelflöden 
betecknas QLV i formel 1 för beräkning av kemikaliebelastningen.  
 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒  𝑈1 =
6,6 ∗ 10! ∗ 10!

30
=   2,2 ∗ 10!  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑑𝑎𝑔   → 

 
𝑄!"! = 2,2 ∗ 10!  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑑𝑎𝑔 
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𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒  𝑈2 =
0,66 ∗ 10! ∗ 10!

30
=   2,2 ∗ 10!  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑑𝑎𝑔 → 

 
𝑄!"! = 2,2 ∗ 10!  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑑𝑎𝑔 

 
Av samma anledning som för medelflödet behövde de uppmätta halterna omvandlas från 
µg/liter till kg/liter. Uppmätta halter av respektive ämne anges i tabell 7 för U1 och i tabell 8 
för U2. De halter som uppmättes under laboratoriets rapporteringsgräns anges som lika med 
rapporteringsgränsen i tabellerna 7 och 8 samt i beräkningarna. Halterna i enheten kg/liter 
betecknas CLV i formeln för kemikaliebelastningen. 
 
Tabell 7. Uppmätta halter av ämnen i U1 
Ämnen Uppmätta halter (µg/liter) CLV1 (kg/liter) 
DEHP 1,0 1,0*10-9 
Dibutylftalat 1,0 1,0*10-9 
PFOS 5,7*10-2 5,7*10-11 
Antracen 1,6*10-3 1,6*10-12 
Bens(a)pyren 1,0*10-3 1,0*10-12 
4-nonylfenol 2,0*10-2 2,0*10-11 
BDE-47 1,0*10-4 1,0*10-13 
BDE-99 1,0*10-4 1,0*10-13 
 
Tabell 8. Uppmätta halter av ämnen i U2 
Ämnen Uppmätta halter (µg/liter) CLV2 (kg/liter) 
DEHP 1,0 1,0*10-9 
Dibutylftalat 1,0 1,0*10-9 
PFOS 2,1 2,1*10-9 
Antracen 5,0*10-2 5,0*10-11 
Bens(a)pyren 5,0*10-2 5,0*10-11 
4-nonylfenol 3,0*10-2 3,0*10-11 
BDE-47 2,0*10-4 2,0*10-13 
BDE-99 2,0*10-4 2,0*10-13 

 
Därefter beräknades kemikaliebelastningen för respektive ämne i U1 samt U2, vilket 
presenteras i tabell 9 och tabell 10. 
 
Tabell 9. Beräknad kemikaliebelastning i U1 
Ämne Kemikaliebelastning (kg/dag) 

DEHP 2,2*10-4 

Dibutylftalat 2,2*10-4 
PFOS 1,3*10-5 
Antracen 3,5*10-7 
Bens(a)pyren 2,2*10-7 
4-nonylfenol 4,4*10-6 
BDE-47 2,2*10-8 

BDE-99 2,2*10-8 
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Tabell 10. Beräknad kemikaliebelastning i U2 
Ämne Kemikaliebelastning (kg/dag) 
DEHP 2,2*10-5 
Dibutylftalat 2,2*10-5 
PFOS 4,5*10-5 
Antracen 1,1*10-6 

Bens(a)pyren 1,1*10-6 

4-nonylfenol 6,6*10-7 
BDE-47 4,4*10-9 
BDE-99 4,4*10-9 

 
Sedan beräknades haltbidragen för samtliga ämnen med SimpleTreat 3.1 genom att värden för 
ämnesspecifika parametrar och reningsverksparametrar matades in i beräkningsmodellen. För 
de reningsparametrar som är markerade med en asterix i tabell 3 användes aktuella värden för 
reningsverket. Dessa har hämtats från Käppalas miljörapport från 2016 och anges i tabell 11. 
För övriga reningsverksparametrar användes schablonvärden. 
 
Tabell 11. Reningsparametrar där aktuella värden för Käppala reningsverk användes (Käppala, 2016) 
Reningsverksparameter Enhet Aktuellt värde 
Avloppsflöde  l/pe/d 210 
Personekvivalenter pe 670 000 
Luftning b (bubblor) / s (ytluftning) b 

 
För att kunna slutföra utvärderingen enligt givna instruktioner behövde haltbidragen uttryckas 
som en andel av lågrisknivån i slam, LRN slam, enligt formel 2. 
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑣  𝐿𝑅𝑁  𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝐻𝑎𝑙𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔
𝐿𝑅𝑁  𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ 100  %  formel 2 

 
Resultaten av beräkningen av haltbidrag i SimpleTreat 3.1, LRN slam samt andelen av LRN 
slam för respektive ämne redovisas i tabell 12 för U1 och tabell 13 för U2.  
 
Tabell 12. Beräknat haltbidrag, LRN slam och beräknad andel av LRN slam för U1 
Ämne Haltbidrag (mg/kg TS) LRN slam (mg/kg TS) Andel av LRN slam (%) 
DEHP 2,6*10-3 6,5*103 4,0*10-5 
Dibutylftalat 1,8*10-3 1,7*103 1,1*10-4 
PFOS 4,5*10-5 0,12 3,7*10-2 
Antracen 2,4*10-6 0,80*102 3,0*10-6 
Bens(a)pyren 3,6*10-6 0,28*102 1,3*10-5 
4-nonylfenol 3,2*10-5 0,35*103 9,1*10-6 
BDE-47 3,8*10-7 0,44*103 8,7*10-8 
BDE-99 3,8*10-7 0,10*103 3,8*10-7 
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Tabell 13. Beräknat haltbidrag, LRN slam och beräknad andel av LRN slam för U2 
Ämne Haltbidrag (mg/kg TS) LRN slam (mg/kg TS) Andel av LRN slam (%) 
DEHP 2,6*10-4 6,5*103 4,0*10-6 
Dibutylftalat 1,8*10-4 1,7*103 1,1*10-5 
PFOS 1,6*10-4 0,12 0,13 
Antracen 7,5*10-6 0,80*102 9,3*10-6 
Bens(a)pyren 1,8*10-5 0,28*102 6,4*10-5 
4-nonylfenol 4,8*10-6 0,35*103 1,4*10-6 
BDE-47 7,6*10-8 0,44*103 1,7*10-8 
BDE-99 7,6*10-8 0,10*103 7,6*10-8 

 
För att ta hänsyn till den totala påverkan från avfallsanläggningen har andelen av LRN slam 
för respektive ämne i U1 och U2 summerats, vilket presenteras i tabell 14. De summerade 
andelarna användes sedan vid jämförelse mot riskkriterierna. Resultatet av jämförelserna 
presenteras i kapitel 6. 
  
Tabell 14. Summerad andel av LRN slam i U1 och U2 
Ämne Summerad andel av LRN slam i 

U1 och U2 (%) 
DEHP 4,4*10-5 
Dibutylftalat 1,2*10-4 
PFOS 0,17 
Antracen 1,2*10-5 
Bens(a)pyren 7,7*10-5 
4-nonylfenol 1,0*10-5 
BDE-47 1,0*10-7 
BDE-99 4,6*10-7 

 
För de ämnen som klassas som persistenta enligt REVAQ gjordes även en utvärdering mot 
rådande halter i slam hos det aktuella reningsverket. För att möjliggöra utvärderingen 
beräknades andelen som ämnenas haltbidrag utgör av ämnenas rådande halt i Käppalas slam. 
Slamhalterna som användes i utvärderingen för respektive ämne är årssamlingsprover mellan 
år 2015 och 2017 från Käppala. Ett medelvärde beräknades för slamhalterna av respektive 
ämne i dessa prover. Slamhalterna från årssamlingsproverna samt beräknade medelvärden 
presenteras i tabell 15. Halter för DEHP har inte varit tillgängliga och därför uteblev 
utvärderingen för detta ämne.   
 
Tabell 15. Halter av respektive ämne i Käppalas slam samt beräknade medelvärden 
Persistent ämne Enhet  Halt i slam 2015 Halt i slam 2016 Halt i slam 2017 Halt i slam,  𝐱 
DEHP mg/kg TS - - - - 
PFOS mg/kg TS - 3,9*10-2 - 3,9*10-2 
Bens(a)pyren mg/kg TS 0,12 0,13 0,11 0,12 
BDE-47 mg/kg TS - 1,3*10-2 1,2*10-2 1,3*10-2 
BDE-99 mg/kg TS - 1,4*10-2 1,3*10-2 1,4*10-2 
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För beräkning av hur stor andel haltbidraget för respektive ämne utgör av rådande halt i 
Käppalas slam användes formel 3. Den rådande halten utgörs av det beräknade medelvärdet av 
årssamlingsproverna. För att återigen ta hänsyn till den totala påverkan summerades 
haltbidragen för varje ämne i U1 och U2 och därefter användes de summerade haltbidragen i 
formel 3. Den beräknade andelen av rådande halt i slam användes sedan vid jämförelse mot 
persistenskriterierna. Resultatet av jämförelserna presenteras i kapitel 6. I tabell 16 presenteras 
summerat haltbidrag, rådande halt i slam samt andelen som haltbidraget utgör av rådande halt i 
slam för varje persistent ämne. 
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑣  𝑟å𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒  ℎ𝑎𝑙𝑡  𝑖  𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝐻𝑎𝑙𝑡𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔
𝑅å𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒  ℎ𝑎𝑙𝑡  𝑖  𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ 100  %  formel 3 

 
Tabell 16. Sammanställning av persistenta ämnens summerade haltbidrag i U1 och U2, rådande halt i 
slam samt beräknad andel av rådande halt i slam 
Persistent ämne Summerat 

haltbidrag i U1 
och U2  
(mg/kg TS) 

Rådande halt i 
slam 
(mg/kg TS) 

Andel av rådande halt 
i slam  
(%) 

PFOS 2,1*10-4 3,9*10-2 0,53 

Bens(a)pyren 2,2*10-5 0,12 0,018 

BDE-47 4,6*10-7 1,3*10-2 3,6*10-3 

BDE-99 4,6*10-7 1,4*10-2 3,3*10-3 

5.2	  	  Massbalans	  av	  PFOS	  
Tre massbalanser ställdes upp för PFOS för att förstå hur ämnet behandlas i olika 
lakvattenreningssteg och för att uppskatta reningseffektivitet för dessa. På grund av projektets 
tidsbegränsning har massbalanserna endast avsett PFOS. Massbalanserna avsåg 
kvävereningsanläggningen, dammar samt närmsta recipient Sätrabäcken. För 
provtagningspunkter som ingick i projektet användes de uppmätta halterna av PFOS från 
provtagningarna i beräkningarna, men för provtagningspunkter som inte tillhörde projektet 
hämtades halter från Ragn-Sells tidigare mätningar. Halter som angavs lägre än 
rapporteringsgränsen i analysrapporterna antogs vara lika med rapporteringsgränsen. Även 
flödesdata hämtades från tidigare mätningar och från den månad som provtagningarna skedde, 
det vill säga december 2016, för att stämma överens med de uppmätta halterna. Eftersom 
massbalanserna avsåg en månad då bevattning av markväxtsystemet inte sker bestod flödet i 
L3 av summan av flödena in i systemet över dammarna. För massbalansen över recipienten 
utgjordes lakvattenflödena av tidigare uppskattade läckage från deponierna på Högbytorp. 
Dessa uppskattningar hämtades från vattenbalanser över deponierna som har utförts av Ragn-
Sells vid ett tidigare tillfälle. Även flödet för RY202 är uppskattat, vilket har hämtats från en 
rapport angående utvärdering av omgivningskontroll för Högbytorp (Elert et al., 2012).  
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För att kunna utföra beräkningarna behövde massbalanserna förenklas genom vissa 
antaganden. En massbalans för PFOS över ett system kan ställas upp enligt: 

 
IN + PROD = ACK + NED + UT 

 
Där IN är mängden PFOS som tillkommer systemet, PROD det som produceras, ACK det som 
ackumuleras, NED det som bryts ned och UT är den mängd som frångår systemet. De 
antaganden som gjordes i beräkningarna var att PFOS varken produceras eller bryts ned via 
reaktioner i systemet, vilket förenklade massbalansen till: 
 

IN = ACK + UT 
 
Vidare antaganden som gjordes var att IN och UT endast utgörs av den mängd som tillkommer 
och frångår systemet via kända vattenströmmar, det vill säga via de provtagningspunkter där 
data finns tillgängligt. Det betyder att atmosfärisk deposition, förångning, urlakning och 
läckage av PFOS uteslöts. Slutligen antogs att ackumulering sker genom sedimentering.   
 
Till att börja med beräknades massflödet för kända in- och utgående strömmar i de olika 
massbalanserna enligt formel 4. Flöden, halter och beräknade massflöden är sammanställda i 
tabell 17, tabell 18 och tabell 19 för respektive massbalans. Samtliga massbalanser beräknades 
för den månad som provtagningen skedde, det vill säga december 2016, och utfördes därmed i 
massenheten gram. Dessa beräkningar redovisas i följande underrubriker. 
 
                                                          𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 ∗ ℎ𝑎𝑙𝑡 formel 4   

𝑚 =   𝑄 ∗ 𝑐 
 
Tabell 17. Sammanställning av data för massbalans över kvävereningsanläggning  
Strömmar Flöde, Q 

(l/mån) 
Halt, c  
(g/l) 

Massflöde, 𝐦 
(g/mån) 

IN 
L8 

 
2,9 *106 

 
1,9*10-5 

 
56 

UT 
L9 

 
2,9*106 

 
7,6*10-7 

 
2,2 
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Tabell 18. Sammanställning av data för massbalans över dammar 
Strömmar Flöde, Q 

(l/mån) 
Halt, c  
(g/l) 

Massflöde, 𝐦 
(g/mån) 

IN 
L4 
L5 
L9 
Lbrädd 

 
2,6*105 
5,7*106 
2,9*106 
1,0*106 

 
5,8*10-7 
1,0*10-7 
7,6*10-7 
1,9*10-5 

 
0,15 
0,57 
2,2 
19 

UT 
L3* 

 
1,0*107 

 
1,3*10-7 

 
1,3 

*Flödet i L3 utgörs egentligen av bevattningen av markväxtsystemet under sommarhalvåret, men eftersom ingen bevattning sker 
i december antogs detta flöde vara summan av de ingående flödena. 

 
Tabell 19. Sammanställning av data för massbalans över recipient 
Strömmar Flöde, Q 

(l/mån) 
Halt, c  
(g/l) 

Massflöde, 𝐦 
(g/mån) 

IN 
RY202* 
L4* 
L5* 
L8* 
L10* 

 
1,1*107 
1,7*105 
6,7*105 
1,3*106 
5,8*104 

 
1,0*10-9 
5,8*10-7 
1,0*10-7 
1,9*10-5 

4,0*10-7 

 
0,011 
0,097 
0,067 
25 
0,023 

UT 
Y208 

 
1,1*108 

 
7,2*10-8 

 
7,7 

*Flödena i dessa provtagningspunkter är tagna från tidigare uppskattningar.  

Massbalans	  över	  kvävereningsanläggning	  
Massbalansen över kvävereningsanläggningen syftade till att uppskatta hur stor mängd PFOS 
som ackumuleras i reningssteget samt beräkna dess reningsgrad. Massbalansens systemgräns 
omslöt hela kvävereningsanläggningen, både nitrifikationen och denitrifikationen, där IN-
termen utgjordes av massan PFOS i L8 och UT-termen av massan i L9. Se figur 19 för 
systemgräns och strömmar. Den massa PFOS som uppskattas ackumulera motsvarades av 
ACK-termen. Nedan följer beräkningen. 
 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠:                    𝐼𝑁 = 𝐴𝐶𝐾 + 𝑈𝑇 
𝑚! = 𝑚!"# +𝑚! 

𝑚!"# = 𝑚! −𝑚! 
 

𝑚!"# = 56  𝑔 − 2,2  𝑔 
𝑚!"# = 54  𝑔 
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Figur 19. Massbalans över kvävereningsanläggningen. 
 
Genom att känna till hur stor den ingående massan var och hur stor massa som uppskattas 
ackumulera kunde reningseffektiviteten med avseende på PFOS,    𝜂!"ä!"#"$%$&  (!"#$), beräknas 
enligt: 
 

𝜂!"ä!"#"$%$&  (!"#$) =
𝑚!"#

𝑚!
∗ 100  % =

54  𝑔
56  𝑔

∗ 100  % 

 
𝜂!"ä!"#"$%$&  (!"#$) = 96  % 

 

Massbalans	  över	  dammar	  
För att få en överskådlig bild av dammarnas funktion för behandling av PFOS i lakvatten 
ställdes en massbalans upp över fyra av anläggningens dammar. Systemgränsen inneslöt 
därför dammarna D8, D9, D6 och D7. Beräkningen av massbalansen avsåg att uppskatta 
massan PFOS som ackumuleras i dammarna totalt, vilket motsvarades av ACK-termen i 
massbalansen, samt dammarnas totala reningseffektivitet. IN-termen utgjordes av massorna 
PFOS i L4, L5, L9 samt Lbrädd som är det flöde som bräddar förbi kvävereningen. UT-termen 
motsvarades av massan i L3. Se figur 20 för massbalansens systemgräns samt strömmar. 
Nedan följer beräkningen.   
 

  𝑀𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠:                    𝐼𝑁 = 𝐴𝐶𝐾 + 𝑈𝑇 
𝑚! +𝑚! +𝑚! +𝑚!"ä!! = 𝑚!"# +𝑚!   

𝑚!"# =   𝑚! +𝑚! +𝑚! +𝑚!"ä!! −   𝑚!   
 

𝑚!"# =   0,15  𝑔 + 0,57  𝑔 + 2,2  𝑔 + 19  𝑔 − 1,3  𝑔 
𝑚!"# = 21  𝑔 
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Figur 20. Massbalans över dammarna D9, D8, D6 och D7. 
 
Genom att veta hur stor den ingående massan var och hur stor massa som uppskattas 
ackumulera i systemet kunde dammarnas totala reningseffektivitet med avseende på PFOS, 
𝜂!"##"$  (!"#$), beräknas enligt: 
 

𝜂!"##"$  (!"#$) =
𝑚!"#

𝑚! +𝑚! +𝑚! +𝑚!"ä!!
∗ 100  % = 

=
21𝑔

0,15𝑔 + 0,57𝑔 + 2,2𝑔 + 19𝑔
∗ 100  % 

 
𝜂!"##"$  (!"#$) = 94  % 

Massbalans	  över	  recipient	  	  
För att uppskatta markväxtsystemets reningseffektivitet med avseende på PFOS ställdes en 
massbalans upp över recipient Sätrabäcken. Beräkningen avsåg att beräkna hur stor mängd 
PFOS som urlakas från markväxtsystemet till Sätrabäcken och sedan sätta det i relation till 
mängden PFOS som tillförs markväxtsystemet via bevattningen. Systemgränsen utgjorde den 
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del av bäcken som ligger mellan RY202 och Y208. Möjlig tillförsel av PFOS i systemet 
antogs komma från läckage från de tre deponiområdena samt urlakning av markväxtsystemet 
och från bäcken uppströms. IN-termen utgjordes därför av massan PFOS i L4, L5, L8, L10 
och RY202 tillsammans med massan i urlakningen från markväxtsystemet, mmvs. UT-termen 
motsvarades av massan i Y208. Se figur 21 för systemgräns och strömmar. I beräkningen 
antogs att PFOS inte ackumuleras i systemet genom sedimentering och därför ströks ACK ur 
balansen. För att kunna applicera de uppmätta halterna från provtagningspunkterna i lakvatten 
på de uppskattade läckageflödena gjordes även antagandet att PFOS inte reduceras eller 
tillkommer på vägen till recipienten. Masströmmarna antogs därmed vara konstanta. Därefter 
beräknades massan PFOS som urlakas från markväxtsystemet, mmvs, i massbalansen enligt:    
 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠:                    𝐼𝑁 = 𝑈𝑇 
𝑚!"# +𝑚! +𝑚! +𝑚! +𝑚!" +𝑚!"!"! = 𝑚!!"# 

𝑚!"# = 𝑚!!"# −𝑚! −𝑚! −𝑚! −𝑚!" −𝑚!"!"! 
𝑚!"# = 7,7 − 0,097 − 0,067 − 25 − 0,023 − 0,011 

 
𝑚!"# = −18  𝑔 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 21. Massbalans över recipient Sätrabäcken. 
 
Då beräkningen inte uppfyllde angiven giltighet gick det inte att uppskatta markväxtsystemets 
reningseffektivitet med hjälp av en så pass förenklad massbalans. I stället ställdes en 
massbalans upp för att uppskatta den totala tillförseln av PFOS till recipienten, se figur 22. 
Med andra ord uppskattades mängden PFOS som tillkommer bäcken mellan 

𝐺𝑖𝑙𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡:        𝑚!"# ≥ 0   
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provtagningspunkt RY202 och Y208, vilket gjordes genom att beräkna skillnaden i massa 
mellan dessa två punkter. Massbalansen som ställdes upp var IN + TILL = UT, där IN 
motsvarades av massan PFOS i RY202, UT av massan i Y208 och TILL av den tillkomna 
massan. Inte heller i denna massbalans antogs att PFOS sedimenterar, vilket är anledningen till 
varför ACK-termen uteslöts.  
  

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠:                    𝐼𝑁 + 𝑇𝐼𝐿𝐿 = 𝑈𝑇 
𝑇𝐼𝐿𝐿 = 𝑈𝑇 − 𝐼𝑁 
𝑇𝐼𝐿𝐿 = 𝑚!!"# −𝑚!"!"! 
𝑇𝐼𝐿𝐿 = 7,7𝑔 − 0,011𝑔 

 
𝑇𝐼𝐿𝐿 = 7,7𝑔 

 

 
Figur 22. Massbalans över recipienten för beräkning av tillförd mängd PFOS. 
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6	  Resultat	  

I detta kapitel presenteras samtliga resultat från projektet. Till att börja med presenteras 
resultaten från analyserna av de uppmätta halterna samt utvärderingen av dessa i de olika 
provtagningspunkterna. Därefter följer resultaten av massbalansberäkningarna. 

6.1	  	  Analysresultat	  och	  utvärdering	  	  
Utvärderingen är baserad på jämförelser av de uppmätta halterna av organiska miljögifter i 
provtagningspunkterna mot de jämförelsevärden som presenterades i kapitel 2.3. I 
analysresultaten från laboratoriet angavs uppmätta halter antingen som ett värde över 
rapporteringsgränsen eller som ”mindre än” rapporteringsgränsen. Med rapporteringsgräns 
menas den lägsta halt som laboratoriet rapporterar och sammanfaller oftast med 
detektionsgränsen för den metod som används vid analysen. För en del ämnen som 
analyserades i projektet låg rapporteringsgränsen över jämförelsevärdet, vilket försvårade 
utvärderingen eftersom det inte gick att avgöra hur halten förhöll sig till värdet. I vissa fall 
saknades jämförelsevärden för ämnen och då är tabellrutorna i detta kapitel betecknade med 
ett streck, vilket även innebär att utvärdering enligt de värdena inte har kunnat utföras för 
dessa ämnen. I de fall där utvärdering har skett med gränsvärden från HVMFS 2013:19 kan 
det stå ”ej tillämpligt” i stället för ett gränsvärde för maximal tillåten koncentration. Det 
betyder att årsmedelvärdet anses utgöra skydd mot tillfälliga föroreningstoppar vid 
kontinuerliga utsläpp eftersom de är betydligt lägre än de värden som har härletts utifrån akut 
toxicitet (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). Som nämndes i kapitel 2.3 är gränsvärdena i 
HVMFS 2013:19 avsedda för statusklassificering av ytvattenförekomster och ska därmed inte 
tolkas som gränsvärden för utsläpp.     

Lakvatten	  
Analysresultaten av miljögiftshalter i Högbytorps lakvatten utvärderades genom jämförelser 
mot gränsvärden för inlandsytvatten i HVMFS 2013:19. Jämförelser gjordes även mot tidigare 
lakvattenkaraktäriseringar både på Högbytorp samt på Ragn-Sells avfallsanläggningar 
Brännbacken, Brista och Heljestorp.  
 
I tabell 20 presenteras en sammanställning av projektets analysresultat för respektive ämne i 
de olika provtagningspunkterna för lakvatten samt gränsvärden från HVMFS 2013:19. 
Analysresultaten åskådliggörs även i form av ett stapeldiagram i diagram 1. Generellt sett 
uppmättes lägre halter i de behandlade lakvattnen, L9 och L3, jämfört med de obehandlade, L8 
och L4. 
 
Vad beträffar provtagningspunkt L8 överskred halten av både PFOS och fluoranten sitt 
gränsvärde för årsmedelvärde medan bisfenol A överskred både årsmedelvärde och maximal 
tillåten koncentration med stor marginal. Halter av antracen och naftalen låg däremot under 
båda gränsvärdena samtidigt som DEHP underskred sitt årsmedelvärde. Halten av HBCDD är 
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angiven som mindre än rapporteringsgränsen och då rapporteringsgränsen ligger över 
gränsvärdet för årsmedelvärde gick det inte att göra någon jämförelse mot detta värde. 
Däremot underskred halten maximal tillåten koncentration.   
 
I L9 överskred halten PFOS sitt gränsvärde för årsmedelvärde, men klarade gränsen för 
maximal tillåten koncentration. Varken fluoranten eller HBCDD gick att jämföra mot 
årsmedelvärde på grund av för hög rapporteringsgräns. Däremot låg dessa ämnen under sina 
gränsvärden för maximal koncentration. Halterna av naftalen, antracen och bisfenol A i L9 
underskred båda gränsvärdena medan DEHP underskred sitt gränsvärde för årsmedelvärde. 
  
I provtagningspunkt L4 överskred halten av PFOS årsmedelvärdet medan halten antracen samt 
fluoranten överskred både årsmedelvärden och maximal tillåten koncentration. Halterna för 
HBCDD och bisfenol A gick dock inte att jämföra mot sina årsmedelvärden då 
rapporteringsgränserna ligger över dessa värden. Däremot låg halterna av de båda ämnena 
under sina gränsvärden för maximal tillåten koncentration. Halten av DEHP underskred sitt 
årsmedelvärde och naftalen underskred båda sina gränsvärden.   
 
Halten av PFOS överskred gränsvärdet för årsmedelvärde även i L3, vilket innebär att halten 
av ämnet låg över årsmedelvärdet i samtliga lakvatten som har analyserats. Dock klarade 
halten gränsen för maximal tillåten koncentration. Fluoranten och HBCDD har inte kunnat 
jämföras mot gränsvärdet för årsmedelvärde på grund av ämnenas för höga 
rapporteringsgräns, men vid jämförelse mot gränsvärdet för maximal tillåten koncentration 
underskred båda ämnenas halter dessa värden. Halten av DEHP låg under sitt årsmedelvärde 
medan naftalen, antracen och bisfenol A underskred sina båda gränsvärden.  
 
Tabell 20. Analysresultat för projektets uppmätta halter i lakvatten samt gränsvärden för 
inlandsytvatten i HVMFS 2013:19 
 
 
Ämne 

 
 
Enhet 

 
 
L8 

 
 
L9 

 
 
L4 

 
 
L3 

Gränsvärde 
 
Årsmedelvärde 

Gränsvärde 
Max. tillåten 
koncentration 

DEHP µg/l <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 1,3 Ej tillämpligt 
PFOS µg/l 19,2 0,757 0,581 0,127 0,00065 36 
PFOA µg/l 3,69 1,23 2,59 0,571 - - 
Naftalen µg/l 1,31 <0,030 <0,030 <0,030 2 130 
Antracen µg/l 0,049 <0,010 0,158 <0,010 0,1 0,1 
Fluoranten µg/l 0,048 <0,010 0,776 <0,010 0,0063 0,12 
HBCDD µg/l <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,0016 0,5 
Bisfenol A µg/l 302 <0,050 <2,40* 0,161 1,6 2,7 
*Högre rapporteringsgräns än övriga provpunkter på grund av matrisstörning i provet enligt ALS Scandinavia AB. 
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Diagram 1. Stapeldiagram över ämnenas uppmätta halter i de olika provtagningspunkterna för 
lakvatten.  
 
I tabell 21 presenteras projektets uppmätta halter i obehandlade lakvatten tillsammans med 
tidigare lakvattenkaraktäriseringar på obehandlade lakvatten på Högbytorp samt på 
Brännbacken, Brista och Heljestorp. Årtalet inom parantes överst i kolumnerna motsvarar det 
år som karaktäriseringen utfördes. I tabell 22 presenteras projektets uppmätta halter i 
behandlat lakvatten samt tidigare haltmätningar i behandlat lakvatten på Heljestorp. Syftet 
med jämförelserna var att ge en överskådlig bild på hur halterna av ämnena varierar i de olika 
lakvattnen sinsemellan.  
 
Särskilt utmärkande i obehandlade lakvatten var ämnena PFOS, PFOA och bisfenol A på 
Högbytorp. Halten av PFOS i L8 uppmättes till 19,2 µg/l, vilket var betydligt högre än i de 
andra lakvattnen vars halter underskred 1 µg/l. Vad gäller PFOA låg halten i L4 och L8 något 
över halten i resterande lakvatten. Även bisfenol A visade markant högre halt i L8 och L10 än 
övriga lakvatten både på Högbytorp samt på de andra avfallsanläggningarna.  
 
 

Analysresultat - Lakvatten 
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Tabell 21. Jämförelse av projektets uppmätta halter i obehandlat lakvatten mot tidigare 
lakvattenkaraktäriseringar i obehandlat lakvatten på Högbytorp, Brännbacken, Brista samt Heljestorp 
 
Ämne 

 
Enhet 

 
L8 

 
L4 

L5 
(2013) 

L10 
(2016) 

Brännbacken 
(2011) 

Brista 
(2015) 

Heljestorp 
(2015) 

DEHP µg/l <1,3 <1,3 Ej analyserad <1,0 Ej analyserad <1,00 1,50 
PFOS µg/l 19,2 0,581 0,100 0,400 0,088  0,370 0,0172 
PFOA µg/l 3,69 2,59 0,138 0,270 Ej analyserad 0,810 0,144 
Naftalen µg/l 1,31 <0,030 <0,020 0,024 0,070 0,300 12 
Antracen µg/l 0,049 0,158 0,028 <0,001 <0,020 0,020 0,190 
Fluoranten µg/l 0,048 0,776 <0,020 0,0025 <0,020 <0,010 0,770 
HBCDD µg/l <0,020 <0,020 0,087 <0,020 Ej analyserad <0,040 Ej analyserad 
Bisfenol A µg/l 302 <2,40 <5 170 <5,00 0,090 Ej analyserad 

 
Gemensamt för lakvattnen i tabell 22 är att de har genomgått behandling. Vilken 
behandlingsmetod det är frågan om anges i tabellen under respektive lakvatten. I dessa 
behandlade lakvatten påvisades inte lika markanta skillnader som i de obehandlade. Noterbart 
är dock att halten av PFOS och PFOA tenderade att ligga något högre på Högbytorp än 
Heljestorp medan samtliga polycykliska aromatiska kolväten uppmättes under 
rapporteringsgränserna på båda anläggningarna.  
 
Tabell 22. Jämförelse av projektets uppmätta halter i behandlat lakvatten mot tidigare haltmätningar 
av behandlat lakvatten på Heljestorp 
 
 
Ämne 

 
 
Enhet 

L9 
(Behandlat lakvatten 
från L8) 

L3 
(Behandlat lakvatten 
från L4, L5, L9) 

 
Heljestorp 
(2016) 

DEHP µg/l <1,3 <1,3 Ej analyserad 
PFOS µg/l 0,757 0,127 <0,010 
PFOA µg/l 1,23 0,571 0,0453 
Naftalen µg/l <0,030 <0,030 <0,020 
Antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010 
Fluoranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010 
HBCDD µg/l <0,020 <0,020 Ej analyserad 
Bisfenol A µg/l <0,050 0,161 Ej analyserad 
Typ av rening Aktiv slamanläggning Dammar, varav en är 

delvis luftad 
Satsvis biologisk 
rening och dammar 

 
En lakvattenscreening av L8 på Högbytorp gjordes år 2010 och halterna som uppmättes då 
presenteras i tabell 23 tillsammans med de halter som uppmättes i L8 under projektet. Tabellen 
ger en bild av hur halterna av vissa ämnen varierade vid de olika tillfällena. Dock är den äldre 
mätningen inte komplett då ett antal ämnen inte analyserades. Vid jämförelse mellan de olika 
tillfällena kunde en tydlig skillnad ses mellan halterna av DEHP där den senare mätningen 
visade en betydligt lägre halt än mätningen år 2010. Dock var halten av bisfenol A högre vid 
den senare mätningen.  
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Tabell 23. Jämförelse av projektets uppmätta halter i L8 mot tidigare lakvattenscreening av L8 år 
2010 
Ämne Enhet L8 L8 (2010) 
DEHP µg/l <1,3 28 
PFOS µg/l 19,2 Ej analyserad 
PFOA µg/l 3,69 Ej analyserad 

Naftalen µg/l 1,31 0,65 
Antracen µg/l 0,049 Ej analyserad 
Fluoranten µg/l 0,048 0,15 
HBCDD µg/l <0,020 Ej analyserad 

Bisfenol A µg/l 302 140 

 
För att bättre förstå hur ämnena behandlas i kvävereningsanläggningen presenteras i tabell 24 
halterna i reningens ingående flöde, L8, och i utgående flöde, L9, tillsammans med den 
procentuella reduktionen för respektive ämne. Reduktionen av DEHP och HBCDD har inte 
kunnat bestämmas då halterna i båda flödena uppmättes under rapporteringsgränsen. Halter 
som anges under rapporteringsgränsen i L9 har antagits vara lika med rapporteringsgränsen. 
Reduktionen av ämnena i kvävereningsanläggningen låg mellan 66,7-99,9 % där högst 
reduktion kunde ses för bisfenol A, naftalen och PFOS. 

Tabell 24. Reduktion av ämnen i kvävereningsanläggningen 
 
 
Ämne 

 
L8 
(µg/l) 

 
L9 
(µg/l) 

Reduktion i 
kväverenings-
anläggningen (%) 

DEHP <1,3 <1,3 - 
PFOS 19,2 0,757 96,1 
PFOA 3,69 1,23 66,7 
Naftalen 1,31 <0,030 97,7 
Antracen 0,049 <0,010 79,6 
Fluoranten 0,048 <0,010 79,1 
HBCDD <0,020 <0,020 - 
Bisfenol A 302 <0,050 99,9 

Markväxtsystem	  
Analysresultaten från markväxtsystemet utvärderades genom jämförelse mot ett flertal värden 
vilka presenteras i tabell 25 tillsammans med ämnenas uppmätta halter i både salix- och 
vallområdet. Analysresultaten åskådliggörs även i form av ett stapeldiagram, se diagram 2. 
Som tabellen och diagrammet avslöjar uppmättes lägre halter i salixområdet jämfört med 
vallområdet med undantag för PFOS. Dessutom uppmättes majoriteten av halterna under 
laboratoriets rapporteringsgränser i jordproverna från området med salix. Vad beträffar 
utvärderingen av de uppmätta halterna har det inte varit möjligt att finna relevanta värden för 
alla ämnen. Därför har utvärderingen endast omfattat PFOS, naftalen, antracen samt 
fluoranten. 
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Utvärdering av halter av naftalen, antracen och fluoranten har innefattat jämförelser mot 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, KM, och mindre känslig 
markanvändning, MKM. Riktvärdena är uttryckta som halter för summan av polycykliska 
aromatiska kolväten, PAH, med låg respektive medel molekylvikt. Naftalen ingår i PAH med 
låg molekylvikt medan antracen och fluoranten klassas som PAH med medel molekylvikt. I 
området där salix växer låg summan av PAH med både låg och medel molekylvikt under 
riktvärdena för KM och MKM. I vallområdet överskred summan av PAH med medel 
molekylvikt båda riktvärdena, medan summan av PAH med låg molekylvikt underskreds.  
 
Halter av antracen och fluoranten har även jämförts mot gränsvärden för sediment i HVMFS 
2013:19. Resultatet av den utvärderingen i salixområdet visade att halten av fluoranten klarade 
gränsvärdet medan det inte gick att avgöra hur halten antracen förhöll sig till sitt gränsvärde då 
rapporteringsgränsen var för hög. I vallområdet överskred halten av båda ämnena gränsvärdet 
för sediment. 
 
Vad beträffar PFOS-halten i både salixområdet och vallområdet överskreds SGI:s preliminära 
riktvärde för KM samtidigt som riktvärdet för MKM underskreds.   
 
Tabell 25. Analysresultat för uppmätta halter i markväxtsystem samt jämförelsevärden 
 
 
 
 
Ämne 

 
 
 
 
Enhet 

 
 
 
 
Salix 

 
 
 
 
Vall 

Riktvärde från 
SGI och 
Naturvårdsverket 
 
KM 

Riktvärde från 
SGI och 
Naturvårdsverket 
 
MKM 

Gränsvärde 
i HVMFS 
2013:19 
 
Sediment 

DEHP mg/kg TS <0,80 <0,80 - - - 
PFOS mg/kg TS 0,0141 0,0086 <0,003 <0,020 - 
PFOA mg/kg TS <0,0030 0,0049 - - - 
Naftalen mg/kg TS <0,100 0,532 - - - 
PAH-L mg/kg TS <0,15 1,8 3* 15*  
Antracen mg/kg TS <0,100 3,02 - - 0,024 
Fluoranten mg/kg TS <0,100 24,3 - - 2,0 
PAH-M mg/kg TS <0,25 60 3,5** 20**  
HBCDD mg/kg TS <50,0 <50,0 - - - 
Bisfenol A mg/kg TS <0,010 <0,010 - - - 
*Riktvärde från Naturvårdsverket för summan av PAH med låg molekylvikt, PAH-L, där bland annat naftalen ingår. 
**Riktvärde från Naturvårdsverket för summan av PAH med medel molekylvikt, PAH-M, där bland annat antracen och fluoranten 
ingår. 
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Diagram 2. Stapeldiagram över ämnenas uppmätta halter i provtagningspunkterna för 
markväxtsystemet. 

Ytvatten	  
Ytvattnet i Sätrabäcken utvärderades genom att de uppmätta halterna i RY202 och Y208 
jämfördes mot gränsvärden för inlandsytvatten i HVMFS 2013:19. I tabell 26 presenteras 
analysresultat för respektive ämne i provtagningspunkterna samt ämnenas gränsvärden. I 
diagram 3 visas analysresultaten för varje provtagningspunkt i form av ett stapeldiagram.  
Tabellen och diagrammet visar att lägre halter uppmättes i RY202 jämfört med Y208. 
 
Vad beträffar RY202 rapporterades samtliga ämnen som analyserades under 
rapporteringsgränserna. Det betyder att de flesta ämnen även underskred gränsvärdena. Detta 
gick dock inte att fastställa för PFOS då rapporteringsgränsen ligger över gränsvärdet för 
årsmedelvärde. I Y208 överskred inga ämnen sina gränsvärden för maximalt tillåten 
koncentration, men halten av PFOS och fluoranten överskred sitt respektive årsmedelvärde. 
Jämförelse av halten HBCDD mot årsmedelvärde har dock inte kunnat utföras då ämnets 
rapporteringsgräns ligger över detta värde.   
 

Analysresultat - Markväxtsystem 
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Tabell 26. Analysresultat av uppmätta halter i recipienten Sätrabäcken 
 
 
Ämne 

 
 
Enhet 

 
 
RY202 

 
 
Y208 

Gränsvärde 
 
Årsmedelvärde 

Gränsvärde 
Max. tillåten 
koncentration 

DEHP µg/l - <1,0 1,3 Ej tillämpligt 
PFOS µg/l <0,0010 0,072 0,00065 36 
PFOA* µg/l <0,0010 - - - 
Naftalen µg/l <0,0070 0,088 2 130 
Antracen µg/l <0,0010 0,0059 0,1 0,1 
Fluoranten µg/l <0,0010 0,0081 0,0063 0,12 
HBCDD µg/l - <0,0070 0,0016 0,5 
Bisfenol A µg/l <0,050 0,065 1,6 2,7 
*Analys av PFOA var planerad i Y208, men på grund av en miss från laboratoriet uteblev analysen. 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 3. Stapeldiagram över ämnenas uppmätta halter i provtagningspunkterna för recipienten 
Sätrabäcken. 
 
 

För att åskådliggöra hur stor haltökningen var mellan RY202 och Y208 presenterar tabell 27 
denna ökning uttryckt i procent för de ämnen som har uppmätt halt i båda 
provtagningspunkterna. De halter som är angivna under rapporteringsgränsen har antagits vara 

Analysresultat - Ytvatten 
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lika med rapporteringsgränsen. Störst var haltökningen för PFOS på 7100 % medan haltökning 
var minst för bisfenol A då den uppgick till 30 %.  
 
Tabell 27. Haltökning mellan RY202 och Y208 uttryckt i procent 
 
Ämne 

RY202 
(µg/l) 

Y208 
(µg/l) 

Haltökning 
(%) 

DEHP - <1,0 - 
PFOS <0,0010 0,072 7100 
PFOA* <0,0010 - - 
Naftalen <0,0070 0,088 1157 
Antracen <0,0010 0,0059 490 
Fluoranten <0,0010 0,0081 710 
HBCDD - <0,0070 - 
Bisfenol A <0,050 0,065 30 

Processvatten	  till	  reningsverk	  
Processvatten som leds till Käppala reningsverk har utvärderats på två sätt. Dels genom 
jämförelse mot gränsvärden i HVMFS 2013:19 och dels mot kriterier inom REVAQ. 
Inledningsvis presenteras analysresultaten för de ämnen som projektet analyserade i U1 och 
U2 samt gränsvärden för inlandsytvatten i HVMFS 2013:19 i tabell 28. Analysresultaten 
åskådliggörs även i diagram 4. De uppmätta halterna av DEHP, antracen, 4-nonylfenol och 
summan av PBDE i både U1 och U2 låg under sina gränsvärden. Då inga gränsvärden fanns 
angivna för enskilda bromerade difenyletrar, BDE-47 och BDE-99, användes analysresultatet 
för summan av PBDE där dessa två ämnen är medräknade och jämfördes med motsvarande 
gränsvärde. PFOS-halten överskred däremot gränsvärdet för årsmedelvärde både i U1 och U2, 
där halten i U2 var betydligt högre än i U1.  Halterna av dibutylftalat och bens(a)pyren gick 
inte att utvärdera då gränsvärden saknas för dibutylftalat och då rapporteringsgränserna för 
bens(a)pyren ligger över gränsvärdet för årsmedelvärde. Bens(a)pyren klarade däremot 
gränsvärdet för maximal tillåten koncentration i båda provtagningspunkterna.   
 
Tabell 28. Analysresultat för uppmätta halter av ämnen i processvatten samt gränsvärden för 
inlandsytvatten i HVMFS 2013:19 
 
 
Ämne 

 
 
Enhet 

 
 
U1 

 
 
U2 

Gränsvärde 
 
Årsmedelvärde 

Gränsvärde 
Max. tillåten 
koncentration 

DEHP µg/l <1,0 <1,0 1,3 Ej tillämpligt 
Dibutylftalat  µg/l <1,0 <1,0 - - 
PFOS µg/l 0,057 2,06 0,00065 36 
Antracen µg/l 0,0016 <0,050* 0,1 0,1 
Bens(a)pyren µg/l <0,0010 <0,050* 0,00017 0,27 
4-nonylfenol µg/l <0,020 <0,030* 0,3 2 
BDE-47 µg/l <0,00010 <0,00020* - - 
BDE-99 µg/l <0,00010 <0,00020* - - 
PBDE sum 28, 47, 
99, 100, 153, 154 

µg/l <0,0005 <0,001* - 0,14 

*Högre rapporteringsgräns än i U1 antingen på grund av matrisstörning i provet eller att provet behövdes spädas innan analys, 
enligt ALS Scandinavia AB. 
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Analysresultat - Processvatten 

 
Diagram 4. Stapeldiagram över ämnenas uppmätta halter i provtagningspunkterna för processvatten. 
 

För utvärdering enligt REVAQ:s riskkriterium har tabell 29 sammanställts. Då utvärderingen 
tar hänsyn till den totala påverkan från avfallsanläggningen jämfördes de summerade 
andelarna av LRN slam för respektive ämne i U1 och U2 mot riskkriteriet. I tabellen 
presenteras därför summerad andel av LRN slam i U1 och U2 tillsammans med det 
riskkriterium som gäller vid utvärderingen. Som tidigare har nämnts består riskkriteriet av att 
andelen av LRN slam ska vara mindre än 1 %. Dock måste denna procentandel fördelas 
mellan samtliga lakvatten som är tillkopplade Käppala i förhållande till deras individuella 
flöden, men eftersom att det inte var känt vilka andra lakvatten som är anslutna till Käppala 
antogs U1 och U2 utgöra det totala lakvattenflödet. Med det antagandet användes därför 1 % 
som riskkriterium. Samtliga ämnen uppfyllde detta kriterium med god marginal.   
 
Tabell 29. Sammanställning av summerad andel av LRN slam samt riskkriterium 
 
 
Ämnen 

Summerad andel av 
LRN slam i U1 och 
U2 (%) 

 
 
Riskkriterium (%) 

DEHP 4,4*10-5 <1  
Dibutylftalat 1,2*10-4 <1  
PFOS 0,17 <1  
Antracen 1,2*10-5 <1  
Bens(a)pyren 7,7*10-5 <1  
4-nonylfenol 1,0*10-5 <1  
BDE-47 1,0*10-7 <1  
BDE-99 4,6*10-7 <1  
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För de ämnen som klassas som persistenta enligt REVAQ gjordes en utvärdering även mot 
uppmätta halter i Käppalas slam. I tabell 30 presenteras andelen som de summerade 
haltbidragen av respektive resistent ämne i U1 och U2 utgör av rådande halt i Käppalas slam. I 
tabellen presenteras även de persistenskriterier som gäller vid utvärderingen, vilket består av 
att andelen av rådande halt i slam ska vara mindre än 1 %. För PFOS och bens(a)pyren är 
kriteriet 3 % respektive 10 % på grund av att rapporteringsgränserna för dessa ämnen oftast 
ligger över de teoretiska kraven. Även dessa procentandelar ska fördelas mellan de lakvatten 
som är tillkopplade reningsverket. Av samma anledning som nämndes ovan gjordes därför 
antagandet att U1 och U2 utgör det totala lakvattenflödet till Käppala. Med det antagandet 
användes därför 1 % respektive 3 % och 10 % som persistenskriterier. Samtliga persistenta 
ämnen i processvattnet uppfyllde persistenskriterierna med god marginal.   
 
Tabell 30. Sammanställning av andel av rådande halt i Käppalas slam samt persistenskriterier 
 
Persistent ämne 

Andel av rådande halt 
i Käppalas slam (%) 

Persistenskriterier 
(%) 

PFOS 0,53 <3 

Bens(a)pyren 1,8*10-2 <10 

BDE-47 3,6*10-3 <1 

BDE-99 3,3*10-3 <1 

Slam	  
Slamprovet som togs i kvävereningsanläggningens första sedimentering efter nitrifikationen 
har inte utvärderats med hjälp av jämförelsevärden eftersom provet togs i syfte att undersöka 
om PFOS verkligen ackumuleras i reningens slam. I tabell 31 presenteras de uppmätta halterna 
av PFOS och PFOA.  
 
Tabell 31. Analysresultat från provtagning i kvävereningsanläggningens första sedimentering 
Ämne  Enhet Slam 1:a sed 

PFOS µg/l 15 

PFOA µg/l 2,1 

	  

6.2	  	  Massbalans	  av	  PFOS	  	  
Nedan följer resultaten av de beräkningar som har gjorts för de tre massbalanserna.  

Massbalans	  över	  kvävereningsanläggning	  
Utifrån massbalansen över kvävereningsanläggningen uppskattades 54 g PFOS ackumuleras i 
reningen under december 2016 och reningseffektiviteten med avseende på PFOS beräknades 
därmed till 96 %.  
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Massbalans	  över	  dammar	  
Mängden PFOS som ackumuleras i de fyra dammarna tillsammans under december 2016 
uppskattades till 21 g enligt massbalansberäkningen. Den totala reningseffektiviteten för 
dammarna med avseende på PFOS beräknades till 94 %.  

Massbalans	  över	  recipient	  
Mängden som uppskattades urlaka från markväxtsystemet under december 2016 beräknades 
till -18 g med hjälp av massbalans över Sätrabäcken, men detta är inte ett korrekt svar då en 
massa inte kan vara negativ. Därför uteblev vidare beräkning av markväxtsystemets 
reningseffektivitet. I stället uppskattades den totala mängden PFOS som tillkom recipienten 
mellan provtagningspunkterna RY202 och Y208 till 7,7 g för samma tidsperiod.   
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7	  Diskussion	  

Resultatet av utvärderingarna i detta projekt beror helt av de halter som uppmättes i 
provtagningspunkterna och de värden som halterna jämfördes mot. För att få en representativ 
bild av ämnenas halter i respektive provtagningspunkt bör proven representera de verkliga 
halterna. Det vill säga ta hänsyn till halternas variation över tid. Utifrån projektets 
analysresultat erhålls inte en fullt sanningsenlig utvärdering av de organiska miljögifternas 
halter eftersom de flesta prover avsåg stickprover vid en tidpunkt. Det betyder att de uppmätta 
halterna är momentana och det går därför inte att veta om dessa halter representerar 
provpunkternas maximala halter, medel- eller minimumhalter. Detta resulterar i att 
utvärderingarna kan vara missvisande. De prover som togs i U1 och U2 var däremot 
samlingsprover som hade insamlats under en veckas tid, vilka därmed tar viss hänsyn till 
halternas variation över tid. För att utvärderingarna ska bli mer representativa behöver de 
kompletteras med prover som tas under en längre tidsperiod, exempelvis under ett år. På så vis 
erhålls årsmedelvärden som dessutom ger en mer tillförlitlig jämförelse mot exempelvis 
vattendirektivets gränsvärde för årsmedelvärde. Långsiktiga provtagningar var dock inte 
möjligt att utföra i detta projekt på grund av projektets tidsbegränsning. Trots att jämförelserna 
i projektet i stort sett utfördes med momentana halter ger utvärderingarna ändå en viss antydan 
till hur halterna i provtagningspunkterna förhåller sig till olika jämförelsevärden och dess 
potentiella miljöpåverkan.  
 
Vad gäller de jämförelsevärden som har använts i utvärderingarna är flertalet inte direkt 
tillämpbara för de provtagningspunkter som halterna har uppmätts i. Gränsvärden för PRIO-
ämnen och SFÄ i HVMFS 2013:19 avser ytvattenförekomster, vilket Sätrabäcken inte klassas 
som. Det betyder därmed att gränsvärdena inte är juridiskt gällande i denna recipient. Däremot 
mynnar Sätrabäcken ut i en ytvattenförekomst, vilket gör att jämförelser mot gränsvärdena 
ändå kan anses vara relevanta för Sätrabäcken. Detta då det är rimligt att resonera att halter 
som överskrids i bäcken kan påverka kvaliteten på ytvattenförekomsten. På samma sätt går det 
att anta att de ämnen som underskrider gränsvärdena i Sätrabäcken inte bör ha betydande 
påverkan på kvaliteten i ytvattenförekomsten. Gränsvärdena är än mindre applicerbara på 
lakvatten och processvatten. Då utsläpp av lakvatten via läckage troligtvis förekommer och då 
processvatten som skickas till reningsverk slutligen når en recipient kan jämförelser mot dessa 
värden ändå ge en viss indikation på potentiell miljöpåverkan. De ger därför en 
förhållningsram att utgå från vid förståelse för de olika vattenströmmarnas innehåll av 
organiska miljögifter på avfallsanläggningen.  
 
Naturvårdsverkets riktvärden för bedömning av förorenade markområden är inte avsedda att 
användas som miljökvalitetsnormer och jämförelse mot dessa är därmed inte av den 
karaktären. Dock är de framtagna för att avspegla acceptabla haltnivåer i mark med avseende 
på hälsa och miljö för två typer av markanvändning nämligen känslig markanvändning, KM, 
och mindre känslig markanvändning, MKM. Jämförelser mot riktvärdena ger därmed 



     
     
 
 
 

54 
 

anvisningar om hur halterna i markväxtsystemet förhåller sig till dessa nivåer, trots att 
användningen av marken antagligen inte kan klassas som KM eller MKM. Vad gäller 
vattendirektivets gränsvärden för sediment kan de inte heller direkt appliceras på de uppmätta 
halterna i markväxtsystemet då provpunkterna avser jord och inte sediment. 
 
I vissa avseenden har det inte varit möjligt att utvärdera ämnen då det inte har funnits några 
värden att jämföra mot. Detta gäller exempelvis för PFOA vid jämförelse mot gränsvärden i 
HVMFS 2013:19 samt för flera ämnen i markväxtsystemet. En del ämnen har inte gått att 
utvärdera på grund av att laboratoriets rapporteringsgräns låg över jämförelsevärdena, vilket 
gjorde det omöjligt att veta om dessa underskred värdena eller inte. Detta var en 
återkommande företeelse i utvärderingen av HBCDD i lakvatten och ytvatten. Därför bör 
ytterligare analyser av HBCDD utföras, men med lägre rapporteringsgränser för att möjliggöra 
utvärdering med hjälp av exempelvis ämnets årsmedelvärde i HVMFS 2013:19. 
 
Utvärderingen av de uppmätta halterna av organiska miljögifter visade att en del ämnen 
överskred sina jämförelsevärden medan andra låg under. Vilka ämnen som överskred värdena 
varierade till viss del beroende på provtagningspunkt, men halter av PFOS var särskilt 
utmärkande då de överskred minst ett jämförelsevärde i samtliga punkter. Den högsta halten 
av PFOS uppmättes i L8, det vill säga i obehandlat lakvatten från område 1. En trolig 
förklaring till det är att det har deponerats stora mängder brandsläckningsskum på detta 
område, vilket utgör en betydande utsläppskälla av PFOS och andra PFAS-ämnen. Utsläpp av 
PFAS-ämnen kan dessutom möjliggöra produktion av PFOS eftersom vissa av dem kan brytas 
ner till PFOS och därmed bidra till höga halter i lakvattnet. Att det var just halter av PFOS 
som överskred jämförelsevärden i sådan stor utsträckning skulle kunna förklaras med hjälp av 
ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper. För det första har PFOS hög resistens mot olika 
former av nedbrytning som gör att ämnet troligtvis inte reduceras på detta sätt i 
reningsprocesser. Det är heller inte rimligt att anta att det avgår till atmosfären eftersom ämnet 
inte anses lättflyktigt. PFOS har dessutom relativt hög vattenlöslighet som talar för att en stor 
del av distributionen sker till vatten. Utifrån analysresultaten påvisades en kraftig reduktion av 
PFOS efter kvävereningsanläggningen då halten i L8 jämfördes mot halten i L9, vilket var 
överraskande med tanke på ämnets egenskaper. Därför blev det intressant att undersöka vad 
som hände med PFOS i denna rening genom att ställa upp en massbalans över 
kvävereningsanläggningen och provta i reningens slam. Massbalanser ställdes även upp för 
dammarna och Sätrabäcken med avseende på PFOS i detta projekt. Att samtliga massbalanser 
avgränsades till att endast omfatta PFOS var på grund av att det var ett sådant överraskande 
ämne utifrån analysresultaten. Det hade dock varit intressant att inkludera de övriga ämnena 
också, men på grund av projektets begränsade tid gjordes inte detta.  
 
För att kunna genomföra massbalansberäkningarna behövde antaganden göras som kunde 
anses vara mer eller mindre rimliga för just PFOS. För att ställa upp den generella 
massbalansen IN = ACK + UT antogs att ämnet inte bryts ned eller produceras i systemet. Att 
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ingen nedbrytning skulle ske kan anses vara rimligt i och med ämnets persistens, men att inget 
produceras är tvivelaktigt eftersom att relaterade ämnen kan brytas ner och bilda PFOS. 
Vidare antogs att de mängder som tillkommer och avgår systemet endast sker via kända 
vattenströmmar, vilket betyder att atmosfärisk deposition, förångning, urlakning och läckage 
uteslöts. Att bortse från förångning bör vara sannolikt med stöd av värdet på Henrys konstant 
och ämnets låga ångtryck medan atmosfärisk deposition, urlakning och läckage är mer osäkra 
antaganden. Med andra ord finns en viss osäkerhet i massbalanserna som utfördes och det 
genomsyrar även dess resultat. Resultatet av massbalansen över kvävereningsanläggningen 
visade att PFOS ackumuleras i hög grad i reningen och med hjälp av alla antaganden skapades 
hypotesen att ämnet troligtvis ackumuleras genom adsorption till slammet i reningen. 
Slamprovet som togs i första sedimenteringen efter nitrifikationen innehöll en PFOS-halt på 
15 µg/l, vilket skulle kunna användas som stöd till hypotesen. Resultatet av den massbalans 
som ställdes upp över dammarna tydde på att en relativt stor mängd PFOS ackumuleras även i 
denna typ av behandling. Då inga slamprover togs i dammarna kunde inte hypotesen angående 
PFOS adsorption till slam bevisas i detta reningssteg på samma sätt som i 
kvävereningsanläggningen. Med anledning av att misstänka att PFOS binder till slam kan det 
vara av betydelse att se över hanteringen av uttaget slam från både kvävereningsanläggningen 
och dammarna.  
 
Utvärderingarna av organiska miljögifter i lakvatten visade att halterna generellt var högre i 
obehandlat lakvatten jämfört med halter i lakvatten som hade genomgått behandling. 
Dessutom kunde halter som uppmättes över gränsvärdena innan rening underskrida 
gränsvärdena i flöden efter reningen. Exempelvis överskred bisfenol A både årsmedelvärde 
och maximal tillåten koncentration med stor marginal innan kvävereningen i L8 medan halten 
i L9 låg under båda gränserna. En trolig anledning till att halten bisfenol A var så hög i L8 är 
att produkter som innehåller ämnet har deponerats på område 1, till exempel plast- och 
gummiprodukter. Att halten var så pass låg efter reningen i L9 skulle kunna förklaras av att 
bisfenol A kan brytas ner biologiskt under aeroba förhållanden så som i nitrifikationen. Även 
halten av fluoranten överskred sitt årsmedelvärde innan kvävereningen, men låg under 
rapporteringsgränsen efter reningen. Utifrån den procentuella reduktionen av ämnen i 
kvävereningen kunde lakvattenreningssteget anses ha god till mycket god reningseffektivitet 
av organiska miljögifter. För att bekräfta reningseffektiviteten behöver dock kompletterande 
provtagningar göras över en längre tid så att inte proverna visar halter före och efter reningen 
vid samma tidpunkt utan tar hänsyn till ämnenas uppehållstid i reningen. Med anledning av 
kvävereningsanläggningens påvisade goda reningseffektivitet är det betydelsefullt att försöka 
förhindra bräddningen av orenat lakvatten förbi kvävereningsanläggningen. Därför vore en 
god idé att se över anläggningens kapacitet och se till att den är tillräcklig för att kunna 
behandla så gott som allt lakvatten från deponin på område 1. Denna åtgärd skulle i sin tur 
generera att ännu renare lakvatten används vid bevattningen av markväxtsystemet och därmed 
att mindre mängder av miljöskadliga ämnen släpps ut, vilket skulle vara gynnsamt ur 
miljösynpunkt.    
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Någon procentuell reduktion för samtliga ämnen har inte beräknats för dammarna på 
avfallsanläggningen, som också utgör en del av lakvattenreningen, i och med att vissa 
lakvatten som flödar till dem inte ingick i projektet. Däremot var det tidsmässigt möjligt att 
beräkna reningseffektiviteten för dammarna med avseende på PFOS genom att inkludera 
halter och flöden som tidigare har uppmätts i lakvatten utanför projektet. Detta gjordes i 
samband med massbalansberäkningen över dammarna och beräkningen visade att dammarna 
har hög reningseffektivitet vad gäller PFOS.  
 
Beräkningen av massbalansen över recipienten gick dessvärre inte ihop då uppskattad mängd 
som urlakas från markväxtsystemet blev negativ, vilket resulterade i att uppskattningen av 
markväxtsystemets reningseffektivitet inte gick att genomföra. Troligtvis föreligger för stor 
osäkerhet i beräkningarna i form av orimliga uppskattningar och antaganden. Exempelvis är 
det orimligt att tro att PFOS inte ackumuleras på vägen till recipienten. Därmed är de 
uppskattade mängderna in i systemet via läckage från deponierna överskattade, vilket kan ha 
bidragit till det felaktiga resultatet. Utifrån de data som var tillgänglig var det dock svårt att 
åstadkomma en förbättrad beräkning. Med hjälp av analysresultaten för PFOS i RY202 och 
Y208 samt en enklare massbalans gick det däremot att uppskatta en total mängd som tillförs 
recipienten under tidsperioden december 2016, vilken beräknades till 7,7 g. Osäkerheten i 
denna beräkning kan härledas till att provtagningen i RY202 och Y208 skedde vid två skilda 
tidpunkter på året. Därför går det inte att säga att massbalansen direkt avser december månad. 
Däremot togs de båda proven under tiden det inte var bevattningssäsong. Hur dessa 7,7 g 
fördelas på möjliga utsläpp till recipienten går inte att avgöra utan djupare studier. Förslag på 
fortsatta studier är att undersöka hur stor denna tillförda mängd i Sätrabäcken påverkar 
ytvattenförekomsten nedströms, exempelvis genom att beräkna hur stor haltökning som 
mängden bidrar till i Broviken, samt undersöka vilka utsläppskällorna är inom 
avfallsanläggningen. Dessa studier bör även omfatta andra organiska miljögifter och inte bara 
PFOS. 
 
Utvärderingen av uppmätta halter i markväxtsystemet kom att endast omfatta PFOS, antracen, 
fluoranten och naftalen då det var för dessa ämnen som relevanta värden fanns att tillgå. PFOS 
tenderade att överstiga riktvärdet för KM i både salix- och vallområdet, vilket innebär att 
ämnet kan utgöra risker för hälsa och miljö vid permanent vistelse i markområdet. I 
vallområdet överskred polycykliska aromatiska kolväten med medel molekylvikt både 
riktvärdet för KM och MKM och kan därmed påverka omgivningen negativt även vid tillfällig 
vistelse på platsen. Enligt Naturvårdsverket behöver dock inte överskridande nödvändigtvis 
innebära negativa effekter. Uppmätta halter av antracen, fluoranten och naftalen i 
markväxtsystemet med salix var betydligt lägre än halterna i vallområdet. Utifrån denna 
observation och med stöd av litteratur är det troligt att salix har en renande effekt på jorden 
med avseende på polycykliska aromatiska kolväten. 
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Analysresultaten från provtagningar i Sätrabäcken visade att halterna som låg under 
rapporteringsgränserna i RY202 låg över rapporteringsgränserna i Y208, vilket alltså tyder på 
en haltökning mellan de båda provtagningspunkterna. Ökningen var relativt stor för ett antal 
ämnen. Den största haltökningen kunde påvisas för PFOS på 7100 % medan ökningen av 
bisfenol A var lägst då den beräknades till 30 %. Att ökningen för dessa två ämnen var så olika 
är svårt att förklara, men det kan delvis bero på att PFOS har högre vattenlöslighet än bisfenol 
A. Då bisfenol A ändå anses ha hög vattenlöslighet kan detta inte vara den enda förklaringen 
till skillnaden. Eftersom Högbytorp ligger mellan RY202 och Y208 och avrinningen i 
huvudsak sker i riktning mot bäcken är det rimligt att tro att haltökningen kan härledas till 
avfallsanläggningens verksamhet. Dock kan det föreligga andra källor till ökningen, men vilka 
de är har inte undersökts i detta projekt. För att vidare studera i vilken omfattning 
avfallsanläggningen påverkar recipienten och för att kunna förhindra eventuella utsläpp skulle 
som sagt källor inom anläggningen behöva undersökas. Det vore även en god idé att utföra 
provtagningar under bevattningssäsongen för att undersöka om halter av organiska miljögifter 
eventuellt varierar i Sätrabäcken mellan säsongerna då bevattning sker och då den inte sker. 
Eftersom analysresultaten från RY202 och Y208 visade att alla andra ämnen förutom PFOS 
och fluoranten underskred gränsvärdet för årsmedelvärde kan det vara intressant att undersöka 
om så även är fallet under bevattningssäsongen.  
 
Resultaten av utvärderingen inom REVAQ visade att inga ämnen överskred riskkriterierna 
eller persistenskriterierna i det renade processvattnet som leds till Käppala med antagandet att 
dessa flöden utgör det totala lakvattenflödet till reningsverket. Enligt anvisningarna från 
REVAQ kan därmed påverkan på slamkvaliteten anses vara tolerabel och med hänsyn till 
slampåverkan bör tillkopplingen av U1 och U2 kunna bibehållas. Tolerabel slampåverkan 
betyder också att halterna av organiska miljögifter i processvattnet inte utgör oacceptabla 
risker för människa och miljö vid användning av reningsslammet på åkermarker eftersom det 
är det som ämnenas lågrisknivå i slam grundas på i bedömningssystemet. Bedömning enligt 
detta system kan dock diskuteras med avseende på tillämpbarhet på processvatten. Detta 
eftersom bedömningen egentligen avser lakvatten eller lakvatten som är uppblandad med 
exempelvis dagvatten eller vatten från sorteringsytor. Varken U1 eller U2 innehåller lakvatten 
utan består i huvudsak av renat vatten från hårdgjorda ytor samt vatten från BS-anläggningen. 
För att med större säkerhet kunna säga att slampåverkan och tillkopplingen av U1 och U2 är 
acceptabel behöver flöden av andra lakvatten till reningsverket vara kända för att rätt risk- och 
persistenskriterier ska kunna användas. I detta avseende behöver dock beslut tas om även 
andra processvatten som leds till Käppala ska beaktas. Hänsyn behöver också tas till huruvida 
det finns en lämplig recipient att leda bortkopplat vatten till samt om bortkopplingen riskerar 
att skada råvattenskyddet. Då provtagningen i dessa processvattenflöden inte har utförts enligt 
de instruktioner som ges i manualen för bedömning av slampåverkan kan osäkerhet i 
resultaten föreligga. Enligt anvisningar ska proverna vara långsiktigt representativa, vilket 
proverna som togs i U1 och U2 inte riktigt är. För en mer korrekt utvärdering av U1 och U2 
enligt REVAQ bör därför provtagningsanvisningarna följas. Då vissa ämnens halter uppmättes 
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under rapporteringsgränsen användes värdet på rapporteringsgränsen i beräkningarna i 
SimpleTreat 3.1. Det betyder att haltbidragen som beräknades för dessa ämnen troligtvis är 
överskattade, vilket betyder att de ligger längre ifrån kriterierna än vad resultaten visar. Vidare 
har schablonvärden för reningsverksparametrar delvis använts i beräkningarna i stället för 
aktuella värden från Käppala. För att få bättre anpassade resultat bör fortsatta utvärderingar 
enligt REVAQ genomföras med endast aktuella värden. I utvärderingen av de persistenta 
ämnena har medelvärde för årssamlingsprover fått utgöra de rådande halterna i reningsverkets 
slam. Detta kan också ha påverkat resultatets utfall och därför bör slamprover tas enligt 
manualens instruktioner för att erhålla mer representativa resultat. Förslag till vidare studier är 
att även utvärdera ämnenas påverkan på reningsverkets recipient då denna aspekt kan komma 
att utgöra skäl för bortkoppling av lakvatten eller skäl för att minska halterna i lakvattnet.     
 
De etiska aspekterna i detta projekt samt projektets bidrag till hållbar utveckling kan härledas 
till den metod som har använts vid utvärdering av miljögiftshalter och den kunskap som 
resultatet av projektet har gett. Människans relation till miljön och ansvaret för den har 
förändrats under de senaste årtiondena i takt med ökad miljömedvetenhet. Kunskap om hur 
våra utsläpp av bland annat växthusgaser och miljögifter påverkar både hälsa och miljö har 
bidragit till vi försöker ändra vårt beteende i förmån för miljön. Detta har resulterat i etiska 
diskussioner om hur vi människor bör leva och verka för att förhindra att miljökvaliteten 
försämras. Det har i sin tur lett till att vi har kommit överens om gemensamma förhållningssätt 
och regler vad gäller förvaltningen av miljön både på nationell och internationell nivå. 
Exempelvis i form av miljömål, lagar och EU-direktiv vilka oftast utgör grunden i det nutida 
miljöarbetet. Detta projekt är relaterat till miljöarbetet eftersom utvärderingarna av uppmätta 
miljögiftshalter i vattenflöden och mark har genomförts med hjälp av miljöskyddande gräns- 
och riktvärden, vilka har sitt ursprung i bland annat miljömål och juridiska skrifter. Projektet 
har dessutom gett Ragn-Sells ytterligare kunskap om sina olika vattenflödens innehåll av 
organiska miljögifter, effektiviteten hos lakvattenreningssteg samt gett dem bättre kontroll 
över sina utsläpp. Denna kunskap är ett medel för att företaget ska kunna fortsätta att bidra till 
en hållbar samhällsutveckling. Det kan exempelvis innebära att de behöver göra investeringar i 
form av tekniska lösningar för att förbättra reningsprocesser och för att förhindra utsläpp av 
miljöfarliga ämnen. Denna typ av investering skulle främja både vattenkvaliteten och 
omgivande miljö samt bidra till att nationella miljömål och miljökvalitetsnormer uppnås. Det 
resulterar i slutändan inte bara i miljövinster utan även i vinster för företaget eftersom det 
upprätthåller Ragn-Sells miljöinriktade profil och bidrar till ett gott varumärkesrykte. 
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8	  Slutats	  

För att uppfylla syftet med projektet har ett antal organiska miljögifter analyserats och 
utvärderats i olika provtagningspunkter på och utanför Högbytorps anläggningsområde. Då de 
flesta prover som togs under projektet var momentana stickprover visar inte analysresultaten 
hur halter av ämnena varierar över tiden. Därav föreligger osäkerhet i utvärderingarna och 
projektets resultat kan därmed vara missvisande. För att få en mer representativ bild utav 
tillståndet i de olika provtagningspunkterna bör dessa studier kompletteras med långsiktiga 
provtagningar.  
 
För att komplettera delar av Ragn-Sells tidigare lakvattenkaraktäriseringar vid 
avfallsanläggningen uppmättes organiska miljögifter i ett antal lakvatten på området. Enligt 
utvärderingen med värden från HVMFS 2013:19 överskred halten av PFOS gränsvärdet för 
årsmedelvärde i samtliga lakvatten samtidigt som DEHP och naftalen låg under sina 
respektive gränsvärden. I obehandlat lakvatten från område 3 överskred antracen och 
fluoranten både årsmedelvärde och maximal tillåten koncentration. Dessa överskridningar 
gjorde även bisfenol A i obehandlat lakvatten från område 1. Gränsvärdena i HVMFS 2013:19 
är inte tillämpbara på lakvatten då de avser inlandsytvatten. Dock kan överskridanden av 
gränsvärdena i lakvatten indikera potentiell miljöpåverkan eftersom läckage av lakvatten till 
omgivningen kring avfallsanläggningen troligtvis förekommer.  
 
Jämfört med tidigare lakvattenkaraktäriseringar på Ragn-Sells större avfallsanläggningar 
påvisade PFOS och bisfenol A markant högre halter på Högbytorp än på de andra 
anläggningarna i obehandlat lakvatten. Vid jämförelse mellan behandlade lakvatten på 
Högbytorp och Heljestorp var skillnaden mellan ämnenas halter inte lika utmärkande. Halter 
av PFOS och PFOA låg dock något högre på Högbytorp jämfört med Heljestorp.    
 
Information om hur väl de analyserade ämnena behandlas i anläggningens olika 
lakvattenreningssteg införskaffades genom provtagning i både obehandlat och behandlat 
lakvatten samt genom massbalansberäkningar. Analysresultaten visade att halterna generellt 
var högre i provtagningspunkterna innan behandling än efter behandling. Detta pekar på att 
lakvattenreningsstegen har en reducerande effekt på organiska miljögifter. Genom att titta på 
den procentuella reduktionen av ämnen i kvävereningsanläggningen kan reningseffektiviteten i 
detta reningssteg anses som god till mycket god. Med denna anledning vore det betydelsefullt 
ur miljösynpunkt att försöka undvika bräddning av obehandlat lakvatten förbi 
kvävereningsanläggningen genom att se över anläggningens kapacitet. En oväntad hög 
reduktion av PFOS påvisades vid jämförelse av halten före och efter 
kvävereningsanläggningen. Med hjälp av en förenklad massbalans över anläggningen kunde 
en relativt stor ackumulerad mängd PFOS uppskattas. Med anledning av ämnets fysikaliska 
och kemiska egenskaper är det rimligt att tro att PFOS reduceras genom adsorption till slam. 
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Denna hypotes kunde bevisas av den PFOS-halt som uppmättes i slamprovet från första 
sedimenteringen efter nitrifikationen i kvävereningsanläggningen.  

En förenklad massbalans ställdes även upp för fyra av anläggningens dammar i syfte att 
uppskatta ackumulerad PFOS-mängd och beräkna dammarnas totala reningseffektivitet med 
avseende på PFOS. Beräkningarna visade att en stor mängd ackumuleras även i dammarna, 
men då inga slamprover togs i dammarna kunde inte hypotesen angående PFOS adsorption till 
slam bevisas på samma sätt som i kvävereningsanläggningen. Utifrån 
massbalansberäkningarna kan dammarna anses ha en hög reningseffektivitet med avseende på 
PFOS. För att införskaffa ytterligare information om reningseffektiviteten i dammarna hade 
massbalansen även behövt inkludera de övriga miljögifterna, men på grund av projektets 
tidsbegränsning uteblev detta.  
 
En förenklad massbalans ställdes upp för Sätrabäcken med avseende på PFOS för att uppskatta 
markväxtsystemets reningseffektivitet. Dock gick det inte att utföra massbalansen med de 
dataunderlag som fanns att tillgå och med de antaganden som gjordes. I stället uppskattades 
tillförseln av mängden PFOS i Sätrabäcken mellan provtagningspunkterna uppströms och 
nedströms anläggningen. För att förstå proportionen av denna uppskattade mängd föreslås att 
vidare undersökning görs med avseende på vilken koncentrationshöjning mängden skulle ge i 
ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln. Denna undersökning bör även omfatta andra organiska 
miljögifter och inte bara PFOS. 
 
Resultatet av utvärderingen i markväxtsystemet visade att PFOS överskred det preliminära 
riktvärdet för KM i både salix- och vallområdet. Uppmätta halter av polycykliska aromatiska 
kolväten i markväxtsystemet med salix var betydligt lägre än halterna i vallområdet, där 
polycykliska aromatiska kolväten med medel molekylvikt dessutom överskred riktvärdet för 
både KM och MKM. Utifrån dessa resultat och med stöd av litteraturstudier är det rimligt att 
dra slutsatsen att salix bidrar till reducering av dessa ämnen i marken, vilket alltså ger viss 
information om markväxtsystemets reningseffektivitet. 
 
För att ge Ragn-Sells bättre kontroll över sina utsläpp analyserades organiska miljögifter i 
närmsta recipient Sätrabäcken. Prover togs både uppströms och nedströms 
avfallsanläggningen under den säsong som bevattning av markväxtsystemet inte sker. Halterna 
av de ämnen som analyserades uppströms låg under laboratoriets rapporteringsgränser och 
gränsvärdena i HVMFS 2013:19 medan flertalet ämnen uppmättes över rapporteringsgränsen 
nedströms. Utvärderingen av de uppmätta halterna i Sätrabäcken visade att halten av PFOS 
och fluoranten i provtagningspunkten nedströms överskred gränsvärdet för årsmedelvärde i 
HVMFS 2013:19. Gränsvärdena är inte rättsligt bindande i Sätrabäcken då vattendraget inte är 
en ytvattenförekomst. Överskridande av dessa värden i Sätrabäcken kan dock innebära risk för 
att kvaliteten i ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln påverkas negativt. Ämnena DEHP, 
naftalen, antracen och bisfenol A underskred däremot sina gränsvärden nedströms, vilket 
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troligtvis betyder att dessa ämnen inte påverkar vattenkvaliteten i Mälaren-Görväln. Utifrån 
analysresultaten kan slutsatsen dras att det sker ett visst utsläpp av organiska miljögifter till 
recipienten, eftersom högre halter uppmättes nedströms anläggningen jämfört med uppströms. 
Detta skulle kunna härledas till Högbytorps verksamhet eftersom avrinningen huvudsakligen 
sker i riktning mot bäcken. För att få ytterligare förbättrad kontroll över Högbytorps utsläpp 
till Sätrabäcken bör potentiella utsläppskällor inom avfallsanläggningen undersökas. Dessutom 
bör projektets mätningar kompletteras med provtagningar även under bevattningssäsongen för 
att undersöka eventuella haltvariationer i bäcken.  
 
I det renade processvattnet som leds till Käppala reningsverk överskred halten PFOS och 
bens(a)pyren sitt respektive årsmedelvärde i HVMFS 2013:19. Genom utvärdering enligt 
REVAQ överskred däremot inga ämnen riskkriterierna och persistenskriterierna, vilket 
betyder att påverkan på reningsverkets slamkvalitet kan anses tolerabelt med antagandet att 
processvattenflödena utgör det totala lakvattenflödet till Käppala. Med endast avseende på 
tolerabel slampåverkan kan tillkopplingen av dessa vatten bibehållas. För att med större 
säkerhet kunna säga att slampåverkan av processvattnet är tolererbar behöver hänsyn tas till 
andra tillkopplade lakvatten och eventuellt processvatten så att utvärdering kan ske mot 
korrekta risk- och persistenskriterium. Hänsyn behöver också tas till andra kriterier inom 
REVAQ för att definitivt kunna avgöra om processvattnen kan förbli tillkopplade. Vid 
fortsatta utvärderingar av processvatten som leds till Käppala enligt REVAQ:s regelverk bör 
endast aktuella värden för reningsverksparametrar användas i beräkningarna med SimpleTreat 
3.1 för att erhålla mer tillförlitliga resultat. Även provtagningar i processvatten och i 
reningsverkets slam borde utföras enligt REVAQ-manualens instruktioner. Förslagsvis 
rekommenderas att fortsatta utvärderingar också innehåller bedömning av processvattnets 
eventuella påverkan på Käppalas recipient då denna aspekt kan komma att utgöra skäl för 
bortkoppling eller skäl för att minska halterna i flödena.  
 
Den generella slutsatsen av detta arbete är att PFOS tenderar att vara ett problematiskt ämne 
eftersom uppmätta halter av ämnet överskred minst ett jämförelsevärde i samtliga 
provtagningspunkter. Förklaringar till överskridningarna kan vara att det är ett vattenlösligt 
och mycket persistent ämne samt att det kan bildas som produkt i nedbrytningsprocesser. 
Analysresultaten för olika lakvatten och massbalansberäkningarna visade att både 
kvävereningsanläggningen och dammarna har tydlig inverkan på reducering av halten PFOS, 
vilket var oväntat med tanke på ämnets höga vattenlöslighet och persistens. Eftersom 
resultaten även pekade på att PFOS tenderar att reduceras genom adsorption till slam och då 
en PFOS-halt på 15 µg/l uppmättes i kvävereningens slam kan det vara en god idé att se över 
avfallsanläggningens hantering av uttaget slam från både kvävereningen och dammarna. Med 
anledning av PFOS gränsvärdesöverskridningar och oväntade beteende i reningsstegen 
föreslås att fortsatta studier bör omfatta reducering av PFOS, men också andra PFAS-ämnen 
då de eventuellt kan ha liknande egenskaper. Dessa studier kan göras genom att undersöka om 
det går att optimera befintliga reningssteg i syfte att minska halterna ytterligare, exempelvis 
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genom att utnyttja PFOS förmåga att binda till organiskt material. En möjlig lösning skulle 
vara rening med kolfilter, men detta bör undersökas närmare med avseende på 
reningseffektivitet och utifrån ekonomiska aspekter.      
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Bilaga	  3	  –	  Riktvärden	  för	  KM	  och	  MKM	  från	  Naturvårdsverket	  

 



     
     
 
 
 

75 
 

Bilaga	  4	  –	  Ämnesspecifika	  parametrar	  för	  beräkning	  med	  SimpleTreat	  3.1	  

Ämne  CAS-nr M 
(mol/g) Kow Ångtryck 

(Pa) 

Vatten-
löslighet 
(mg/l) 

Syra-
konstant 
Ka 

Henrys 
konstant  
(Pa m3/mol) 

Kp primär-
slam (l/kg) 

Kp aktivt 
slam (l/kg) 

Biologisk 
nedbryt-
barhet (h-1) 

tri(2-
butoxyetyl)fosfat  78-51-3  399  12600  0,000028  1300   1,2E-06    0  

DEHP  117-81-7  391  39800000  1,4E-07  0,27   0,027  13000  13000  1  
diisobutylftalat  84-69-5  278  12900  0,00635  6,2   0,12    1  
diisononylftalat 
(DINP)  

28553-
12-0  419  2,3E+09  7,2E-05  0,2   0,15  28600  28600  0  

dibutylftalat  84-74-2  278  79400  0,0027  11   0,18    1  

PFOS  1763-23-
1  500  n. a.  0,267  370  0,0005  3,1E-09  600  730  0  

antracen  120-12-7  178  28200  0,00087  1,3   4,9    0  

bens(a)pyren  50-32-8  252  1350000  7,3E-07  0,0016   0,046    0  

4-nonylfenol  25154-
52-3  220  513000  0,0031  6,4   0,11  2080  2080  0,1  

BDE-47  5436-43-
1  486  3390000  0,00027  0,050   1,1  300000  370000  0  

BDE-99  60348-
60-9  565  4370000  4,6E-05  0,028   0,53  300000  370000  0  

alifater(C16-35)  Flera 
olika  367  1,5E+10  7,0E-04  9,1E-09   5,0E+07    1  
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Bilaga	  5	  –	  Provtagningsutrustning	  	  
 
Nedan följer en lista på samtlig utrustning för projektets provtagningar. 
 

-‐ 29 st mörka glasflaskor á 1 l 
-‐ 9 st mörka glasflaskor á 0,250 l 
-‐ 3 st plastflaskor á 1 l 
-‐ 5 st plastflaskor á 0,250 l 
-‐ 10 st glasburkar á 0,212 l 
-‐ pH-sond  
-‐ O2-sond (inklusive temperaturmätning) 
-‐ Sprutflaska med MQ-vatten 
-‐ Hink 
-‐ Spätt 
-‐ Jordborr, 0-30 cm 
-‐ Kniv 
-‐ Flytväst 
-‐ Kylväska med isklabbar 
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Bilaga	  6	  –	  Provtagningsprotokoll	  
 
Datum  

2016-12-06 

Klockslag  

10:30 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

Y208 (Sätrabäcken nedströms) 

Typ av prov  

Vattenprov 

Djup under mark eller vattenyta  

5 cm 

Provbenämning  

Y208 

Provtagningsmetod  

Stickprov. Provflaskor sköljdes ur med provvatten, doppades ner ca 5 cm under vattenytan. 
Provtagning skedde motströms. pH, temperatur och syrehalt mättes med sond.  

Analyser i fält 

pH: 7,65 

Provets temperatur: 1,2 °C 

Syrehalt: 7,37 mg/l (52 %) 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: klart, soligt 

Utomhustemperatur: -3 °C 

Beskrivning av prov: Luktfri, klar  

Övrigt  

Flödet uppskattades till medel. Bäckdjupet mättes till 17 cm. 
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Datum  

2016-12-06 

Klockslag 

11:00 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

U2 (processvatten från ultrafiltrering) 

Typ av prov  

Vattenprov 

Djup under mark eller vattenyta  

 

Provbenämning  

U2 

Provtagningsmetod  

Samlingsprov under en veckas tid med flödesproportionell provtagning. Proven var 
uppsamlade i en dunk i kylskåp. Dunken skakades, provvatten hälldes upp i provflaskor. 
Mängden provvatten var inte tillräckligt för att skölja provflaskorna.  

Analyser i fält 

pH: 5,40 

Provets temperatur: 9 °C (kylskåp) 

Syrehalt: - 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: - 

Utomhustemperatur: - 

Beskrivning av prov: Grumligt, ljust 
gulfärgat, mörka små partiklar 

Övrigt  

Provtagning 150 ml var 5:e m3. En provflaska glömdes bort och fick fyllas med 
reservprovvatten som hade samlats under 5 dagar.  
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Datum  

2016-12-06 

Klockslag  

11:30 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

U1 (processvatten från kemisk fällning) 

Typ av prov  

Vattenprov 

Djup under mark eller vattenyta  

 

Provbenämning  

U1 

Provtagningsmetod  

Samlingsprov under en veckas tid med flödesproportionell provtagning. Proven var 
uppsamlade i en dunk i kylskåp. Dunken skakades, provvatten hälldes upp i provflaskor efter 
sköljning med provvatten.  

Analyser i fält 

pH: 8,40 

Provets temperatur: 6 °C (kylskåp) 

Syrehalt: - 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: - 

Utomhustemperatur: - 

Beskrivning av prov: Lite grumligt, gulaktigt, 
ingen lukt 

Övrigt 

Provtagning 30 ml var 0,1:e m3. 
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Datum  

2016-12-06 

Klockslag  

12:00 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

L3 (behandlingsdamm, D7) 

Typ av prov  

Lakvattenprov 

Djup under mark eller vattenyta  

0-5 cm 

Provbenämning  

L3 

Provtagningsmetod  

Då det inte gick att provta i brunnen intill dammen togs provet i dammen. Hål gjordes i isen 
med ett spätt nära dammkanten (plastvallen). Vatten hämtades med fyrisåhämtare. 
Provflaskor sköljdes ur och fylldes med prov. pH, temperatur och syrehalt mättes med sond. 

Analyser i fält 

pH: 8,68 

Provets temperatur: 0,9 °C 

Syrehalt: 14,22 mg/l (99,4 %) 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: klart, soligt 

Utomhustemperatur: 0 °C 

Beskrivning av prov: - 

Övrigt 
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Datum  

2016-12-06 

Klockslag  

13:30 

Projektansvar 

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

L8 (innan kvävereningsanläggning) 

Typ av prov  

Lakvattenprov 

Djup under mark eller vattenyta  

0-10 cm 

Provbenämning 

 L8 

Provtagningsmetod  

Stickprov från brunn i pumphus, hämtades med fyrisåhämtare. Ytlig provtagning. Provflaskor 
sköljdes ur och fylldes. pH, temperatur och syrehalt mättes med sond. 

Analyser i fält 

pH: 7,82 

Provets temperatur: 12,5 °C 

Syrehalt: 1,9 mg/l (17,7 %) 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: Klart, soligt 

Utomhustemperatur: 1 °C 

Beskrivning av prov: Avloppslukt, klart, 
mörkbrunt 

Övrigt 

Under provtagning förekom tillflöde i brunnen. Slam fanns på ytan i brunnen.  
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Datum  

2016-12-06 

Klockslag  

13:45 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt 

 L9 (efter kvävereningsanläggning) 

Typ av prov  

Lakvattenprov 

Djup under mark eller vattenyta  

0-10 cm 

Provbenämning 

 L9 

Provtagningsmetod  

Stickprov från pumpsumpens tillflöde från denitrifikationen. Prov hämtades med 
fyrisåhämtare. Provflaskor sköljdes ur och fylldes. pH, temperatur och syrehalt mättes med 
sond. 

Analyser i fält 

pH: 8,81 

Provets temperatur: 11,1 °C 

Syrehalt: 7,44 mg/l (67,1 %) 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: Klart, soligt 

Utomhustemperatur: 2 °C 

Beskrivning av prov: Ljust rödbrunt, klart 

Övrigt 

Tillflödet från denitrifikationen var konstant under provtagning.  
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Datum  

2016-12-06 

Klockslag  

14:10 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag 

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

L4 (lakvatten från restcell) 

Typ av prov  

Lakvattenprov 

Djup under mark eller vattenyta  

0-10 cm 

Provbenämning  

L4 

Provtagningsmetod  

Stickprov från brunn, hämtades med fyrisåhämtare. Ytlig provtagning. Provflaskor sköljdes 
ur och fylldes. pH, temperatur och syrehalt mättes med sond. 

Analyser i fält 

pH: 7,80 

Provets temperatur: 7,1 °C 

Syrehalt: 2,41 mg/l (19,8 %) 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: Klart 

Utomhustemperatur: 2 °C 

Beskrivning av prov: Orangebrunt, klart 

Övrigt 

Vattnet i brunnen var stilla under provtagning. 
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Datum  

2016-12-06 

Klockslag  

14:40 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

Vall (markväxtsystem) 

Typ av prov  

Jordprov 

Djup under mark eller vattenyta  

30 cm 

Provbenämning  

Vall 

Provtagningsmetod  

Samlingsprov togs slumpvis på en uppskattad area av 10 000 m2. Ca 30 prover togs med 0-30 
cm jordborr och samlades upp i en hink. Proven blandades och finfördelades. Provburkar 
fylldes med prov från hink.  

Analyser i fält 

pH: - 

Provets temperatur: - 

Syrehalt: - 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: Klart 

Utomhustemperatur: 2 °C 

Beskrivning av prov: Leraktig, fuktig, 
mörkbrun/svart 

Övrigt 

Provtagning försvårades på grund av att markytan var frusen. Tunt lager frost låg på marken. 
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Datum  

2016-12-06 

Klockslag  

15:20 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

Salix (markväxtsystem) 

Typ av prov  

Jordprov 

Djup under mark eller vattenyta  

30 cm 

Provbenämning  

Salix 

Provtagningsmetod  

Samlingsprov togs slumpvis på en uppskattad area av 200 m2. Ca 20 prover togs med 0-30 cm 
jordborr och samlades upp i en hink. Proven blandades och finfördelades. Provburkar fylldes 
med prov från hink.   

Analyser i fält 

pH: - 

Provets temperatur: - 

Syrehalt: - 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: Klart 

Utomhustemperatur: 1 °C 

Beskrivning av prov: Leraktig, fuktig, 
mörkbrun/svart 

Övrigt  

Markytan var inte lika frusen som vid vallområdet. Tunt lager frost låg på marken. 
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Datum  

2017-04-10 

Klockslag  

08:40 

Projektansvar  

Caroline Blomdahl 

Företag  

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Provtagningspunkt  

RY202 (Sätrabäcken uppströms) 

Typ av prov  

Vattenprov 

Djup under mark eller vattenyta  

0-10 cm 

Provbenämning 

RY202 

Provtagningsmetod  

Stickprov i uppsamlingsrör. Prov hämtades med fyrisåhämtare. Provflaskor sköljdes och 
fylldes med prov.  

Analyser i fält 

pH: - 

Provets temperatur: - 

Syrehalt: - 

Omständigheter under provtagning 

Väderlek: Klart, disigt 

Utomhustemperatur: 8 °C 

Beskrivning av prov: Gulaktigt, klart 

Övrigt 

Mätning av pH, temperatur och syrehalt glömdes av. 

 

 
 

 


