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Förord 

”Natura enim non nisi paendo vincitur.” 
(För att besegra naturen måste man lyda den.) 
Francis Bacon 

”Kärleken till sanningen innefattar visserligen 
en djup respekt för detaljen, för det exakta. 
Men humanismen tillmäter intet värde åt 
yrkeskunnigheten som sådan inom ett 
intellektuellt eller konstnärligt fack. 
Kunskaper och färdigheter blir bildning i och 
med att de uppfostrar människan till att i hela 
sitt tänkesätt och handlande lägga i dagen den 
vidsynthet,objektivitet och rättrådighet,som 
följer av sanningskravet.” 
Georg Henrik von Wright 

 

Denna rapport utgör dokumentationen av mitt examensarbete. Arbetet har utförts vid 
Avdelningen för Industriellt Miljöskydd på Kungliga Tekniska Högskolan och omfattat 20 
högskolepoäng, motsvarande 20 veckors heltidsstudier. 

Jag vill tacka de som hjälpt mig med information och stöd under arbetets gång, och i synnerhet 
min handledare doktorand Fredrik Burström. 

 

Stockholm oktober 1998 

Nils Hannerz 
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Sammanfattning 

Kadmiumkällor och risker med exponering för kadmium beskrivs. Svenska nationella och 
Stockholms kommunala miljömål som rör kadmium gås igenom och analyseras ur olika 
aspekter. Två olika modeller för flödesanalyser beskrivs och jämförs. Beräkningar för 
kadmiumflöden i Stockholm 1995 genomförs enligt den ena flödesmodellen. Beräkningarna 
redovisas i ett Microsoft Excelark tillsammans med några enkla analysverktyg.  

I rapporten finns 8 figurer och 37 tabeller. 

Sökord: kadmium, materialräkenskaper, kommun 
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Abstract 

Sources of cadmium and cadmium exposure are described. Swedish national and Stockholm’s 
regional environmental policies about cadmium are presented, and analysed from different 
views. Two different models for flow-analysis are described and compared. Calculations for the 
flows of cadmium in Stockholm city 1995 are made according to one of the models. The 
calculations are accounted in a Microsoft Excel workbook, together with some simple tools for 
analysis.  

There are 7 pictures and 37 tables in the report 

Keywords: Cadmium, Materials Accounting, Municipality 
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1. Mål med undersökningen 

Det förväntade resultatet från denna undersökning har varit att: 
1. identifiera skillnader och likheter mellan två flödesmodellers förmåga 
att generera underlag för ett systemorienterat miljöarbete. 
2. ge underlag för diskussion kring stadens kadmiumarbete. 

Uppgiften har varit att: 
1. Identifiera de frågor vars svar ger underlag för arbete i 
Stockholm för att minska spridningen av kadmium till miljön.  
2. Jämföra två olika modeller för materialflödesanalys utifrån deras förmåga  
att ge (i punkten 1) efterfrågad information om kadmiumsituationen i Stockholm.  
De två modellerna är dels "Stockhome"; en modell som utvecklats vid TEMA  
Vatten, Linköpings Universitet, för att beskriva spridningen av metaller från  
teknosfären; dels "Kommunlådan"; en modell för kommunala materialräkenskaper  
som utvecklats vid Industriellt miljöskydd, KTH. För jämförelsen krävs även att  
en "Kommunlåda" upprättas för kadmium i Stockholm. 
3. Diskutera, utifrån de resultat som erhållits, möjligheterna för Stockholm  
att uppfylla sina miljömål gällande kadmium. 
 

Arbetet redovisas, utöver i den traditionella rapportform som detta är, såsom ett kalkylark över 
Kommunlådan för kadmium 1995 för att underlätta fortsatt uppdatering och utveckling. 
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2. Kadmium - en kort genomgång 

Kadmium är en metall som förekommer naturligt i  jordskorpan med en halt av 0,08- 0,5 
mg/kg. Metallen är kemiskt lik zink och de förekommer tillsammans. Utvinning av kadmium 
sker främst som en biprodukt vid zinkframställning [Hedlund ,1997]. Dessutom finns kadmium 
som spårämne i fossila bränslen, järnmalmer, bruten fosfat, kalksten och salt [Jackson & 
MacGillivray,1995]. Tabell 1 nedan visar de viktigaste antropogena flödena av kadmium. 
Beteckningarna zink, koppar, bly och järn & stål står för utsläpp i samband med brytning och 
rening av respektive metall. Energi står för utsläpp i samband med förbränning. Cement står 
för utsläpp i samband med cementtillverkning (kadmium är spårämne i råvarorna till 
cementen). 

Kadmium används främst till stabilisatorer i plast, pigment i färg, för ytbehandling av metall, i 
NiCd-batterier och i legeringar (dessa ingår i posten Produktanvändning i Tabell 1). 

TABELL 1 UTSLÄPP AV KADMIUM ÅR 1992 [JACKSON & MACGILLIVRAY, 1995] 

 Atmosfäriska (ton)  Totala (ton)  a) 

Aktivitet Västeuropa Globalt  Västeuropa Globalt 

Zink 20 113  459 1853 

Bly 4 27  139 572 

Koppar 4 115  27 261 

Järn & stål 14 174  440 2063 

Energi 142 1948  418 3393 

Produkt tillverkning 3 21  169 537 

Produktanvändning 29 94  4273 15304 

Cement 6 60  279 1471 

Gödsel    376 2731 

Summa 222 2551  6580 28185 
a) Inkluderar ej kadmium i den byggda miljön.   
 

Eftersom kadmium är naturligt förekommande sker det ett naturligt flöde i naturen av 
metallen. Det naturliga flödet utgör dock endast 1 % av det totala kadmiumflödet i ett 
västerländskt samhälle [Baccini & Brunner, 1991]. Det är därmed försumbart jämfört med det 
antropogena flödet. 

2.1 Hälsorisker 
Kadmium är ett så kallat icke-essentiellt ämne. Det har inte visat någon positiv effekt, varken 
på djur eller växter. 
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Kadmium tas upp i mag-tarmkanalen och ansamlas sedan i kroppen, främst i njure och lever. 
Utsöndringen är mycket långsam med en halveringstid på 7 till 30 år. Långvarig exponering 
kan orsaka njurskador, benskörhet och eventuellt cancer.  

Undersökningar av historiska preparat har visat att halten Cd i njure har ökat flerfaldigt under 
1900-talet. I förebyggande syfte har WHO satt gränsvärden för mängden Cd i föda. Dessa 
gränsvärden har ifrågasatts på senare år då en belgisk undersökning visade att 10% av 
befolkningen hade njurskador till följd av kadmiumexponering, trots att WHOs gränsvärde 
underskreds med god marginal. En svensk undersökning från 1995 på batteriarbetare 
bekräftar de belgiska upptäckterna [Elinder & Järup, 1996]. Därtill har det visat sig att sjuka 
och äldre människor är mer känsliga för kadmium.  

De svenska forskarna konstaterar att det idag i princip inte existerar några 
säkerhetsmarginaler mellan befolkningens medelintag av kadmium och de halter där skador 
börjar uppstå [Elinder & Järup, 1996]. Samma brist på säkerhetsmarginal har även kunnat 
konstateras i Nederländerna [Voet et al, 1994]. 

Det är lätt att glömma bort att barn i åldrarna 1-4 år äter jord ibland. Därtill utsätts marken i 
storstäder för en extra stor belastning av metaller. En studie i Stockholm har dock visat att 
risken för skador hos barn p.g.a. kadmiumexponering från jordintag är ringa [Berglund et al, 
1994]. 

2.1.1 Källor för exponering 
Kosten är den största kadmiumkällan för den icke-rökande delen av befolkningen, se figur 2. 
Ungefär 5-7% av det kadmium som vi exponeras för tas upp i kroppen, beroende på vilken form 
Cd föreligger, samt personens ålder, kön och hälsa [Lind, 1996]. Det dagliga Cd-intaget är i 
Sverige 10-20 μg/dag. Den som röker ett paket cigarretter om dagen inhalerar ytterligare 2-4 
μg/dag (Cd tas 10 ggr lättare upp av lungorna än magen/tarmen). Noteras kan att en krabba 
kan ge ett intag av 0,85 mg Cd, och att skånskt höstvete ibland har Cd-halter som överstiger 
WHOs gränsvärde på 0,3 mg Cd/kg! 
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FIGUR 1 URSPRUNG FÖR INTAGET AV KADMIUM VIA KOSTEN (GENOMSNITTLIGT INTAG CA 12 μG) 
[PETTERSSON GRAWÉ, 1996]. 

2.2 Ursprung till växters upptag av kadmium 
Grödornas innehåll av kadmium är direkt kopplat till markens kadmiuminnehåll, växtarten, 
markens zinkhalt och pH [Elinder & Järup, 1996; Anonym, 1996]. Vid lägre pH frigörs 
kadmium ur marken, vilket därefter kan tas upp av växterna.  

Den svenska åkermarkens kadmiumhalt har ökat med ca 30 % under 1900-talet. Marken 
tillförs Cd främst från luftdeposition och fosfatgödsel. Tillförsel via avloppsslam kan vara viktig 
för enskilda åkrar, men arealen där detta sprids är liten [Hedlund, 1997]. Nedfallet av Cd har 
minskat till hälften under de senaste decennierna [Bergbäck & Johansson, 1996], men utgör 
fortfarande 50% av åkermarkens tillförsel av Cd. Tillgången på råfosfater med låga Cd-halter är 
begränsad vilket gör byte av fosfatgödseltyp till en svår väg för att minska Cd-tillförseln 
[Hedlund, 1997]. 

Åkrarnas kadmiumhalt i Stockholms län är 0,13 - 0,67 mg Cd/kg, med ett  medelvärde 0,29 
mg Cd/kg [Eriksson et al,1995]. 
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3. Miljömål & styrfrågor 

Riksdagen, Naturvårdsverket och Stockholms stad har alla satt upp mål för hanteringen av 
kadmium. Alla dessa miljömål ska styra det kommunala miljöarbetet. För att uppnå dessa mål 
krävs strategiskt planerat miljöarbete. Flödesanalyser kan vara ett verktyg för att nå dit. 

Nedan följer en genomgång för de miljömål som gäller för kadmium i Stockholm 

3.1 Nuvarande miljömål 
Riksdagen har satt upp två miljömål som rör kadmium [Hedlund, 1997]: 

• R1 Flöden och användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier bör minska. De flöden 
som ändock innehåller skadliga kemikalier bör i möjligaste mån slutas. Användningen av de 
mest skadliga ämnena bör avvecklas. 

• R2 Utsläppen av kadmium skall minska med 70 % mellan åren 1985 och 1995. 

SNV har satt upp ett antal nationella miljömål som mer eller mindre rör kadmium [Hedlund, 
1997]: 

• SNV1 Fisk och skaldjur ska kunna utnyttjas som föda av däggdjur och människor utan 
hälsorisk. 

• SNV2 Spannmål, bladgrönsaker etc. ska kunna utnyttjas som föda eller som 
utgångsprodukter för livsmedel utan hälsorisker.  

• SNV3 Kadmiumhalten i vetekärna får inte överstiga 0,1 mg/kg torr kärna. (WHOs regel) 

• SNV4 Tillförseln av kadmium till åkermark, inklusive atmosfärisk deposition, bör inte 
överstiga bortförseln. 

Slutligen har Stockholms kommun ett par egna mål [Stockholms stad, 1995]: 

• STO1 Läckaget av tungmetaller och miljöfarliga org. ämnen[…]ska minskas till en nivå som 
naturen och människan kan tåla. Detta innebär att tillförseln till miljön av[…]de giftigaste 
tungmetallerna måste upphöra helt. (långsiktigt mål) 

• STO2 Slammet från avloppsreningsverken ska kunna användas på odlingsmark utan 
restriktioner på grund av innehåll av metaller och andra miljöfarliga ämnen. (långsiktigt mål) 

• STO3 Flödet in till Stockholm av kadmium och kvicksilver i varor och produkter ska 
upphöra. (mål till år 2000) 
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• STO4 Utsläppen av tungmetaller med avloppsvattnet till reningsverken ska minskas så att 
rötslammet klarar de gränsvärden som gäller från 1998. 

3.2 Styrfrågor för kadmium 
Med styrfråga menas här är en frågeställning som ämnesflöden analyseras utifrån. Styrfrågor 
formuleras så att svaren på dem ger adekvat information för ett systemorienterat miljöarbete. 
Frågornas svar kan erhållas med hjälp av en så kallad materialflödesanalys. Då resurserna för 
miljöarbete är begränsat är det viktigt styrfrågorna är så snäva och relevanta att flödesanalysen 
kan begränsas till områden av intresse. 

Den vid KTH utvecklade ”Kommunlådan” innehåller sex allmänna styrfrågor att användas på 
ämnesflöden [Burström et al, 1998a]: 

• K1 Vilka är de viktigaste källorna och bakomliggande orsakerna till utsläpp nu, och vilka är 
de möjliga källorna för utsläpp i framtiden? 

• K2 Vilka är de viktigaste sänkorna för materialflöden, och hur stor är ackumulationen i 
kommunen? 

• K3 I vilken utsträckning bidrar aktiviteter i kommunen till belastningen på den egna miljön? 

• K4 I vilken utsträckning bidrar aktiviteterna utanför kommunen tillbelastningen på miljön i 
kommunen? 

• K5 I vilken utsträckning bidrar aktiviteterna i kommunen tillbelastningen på miljön utanför 
kommunen? 

• K6 Vilka materialflöden, dvs källor respektive bakomliggande orsaker, kan påverkas av 
kommunen? 

 

Sammanlagt så här långt finns 10 olika mål och 6 allmänna styrfrågor som ska uppfyllas och 
besvaras för miljöarbetet i Stockholm, vilket är på gränsen till svårt att överblicka. På flera 
områden finns dock överlappningar. Genom att kombinera och analysera mål och styrfrågor 
kan specifika styrfrågor för kadmium fås. 

3.2.1 Perspektiv hälsoskydd 
Människors hälsa skyddas genom att deras intag av kadmium minimeras. Nationella mål på 
detta område är att fisk, skaldjur, spannmål och grönsaker skall kunna nyttjas såsom föda för 
människor (och djur) utan hälsorisk (SNV1-3, R1 ovan). Människors kadmiumexponering sker i 
huvudsak genom intaget av föda (gäller ej rökare). Den största delen av de livsmedel som 
konsumeras i Stockholm importeras utifrån kommunen. 
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Rådigheten för Stockholms stad att styra livsmedlens kadmiumhalt är mycket begränsad, men 
skyddet av människornas hälsa är av sådan vikt att det ändå kan motivera val av människors 
kadmiumexponering som första område för val av specifika styrfrågor.  

3.2.2 Perspektiv ekonomi 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är avloppsslammets kadmiuminnehåll av stort intresse. Blir det 
för högt kan man ej skänka/sälja det som jordförbättringsmedel, utan måste i stället deponera 
eller bränna slammet. Det blir dyrt. Slammets kadmiumhalt väljs såsom Stockholms andra 
styrområde. (SNV4, STO 2, STO 4) 

Även människors kadmiumexponering har ekonomisk betydelse. Nya rön visar att någon 
säkerhetsmarginal mellan genomsnittligt intag av kadmium och den nivå där skador 
uppkommer inte finns (se Elinder & Järup, 1996). Eventuella skador innebär det ökade 
sjukvårdskostnader. 

Eventuellt finns en koppling mellan åldersdiabetes och kadmiumexponering, men kopplingen 
är inte säkerställd. Likaså kan man se att Japan, vars befolkning exponerats för mycket 
kadmium, också har en större andel patienter som går på regelbunden dialys än övriga 
västvärlden. Inte heller denna koppling är säkerställd, men misstankarna motiverar ändå 
resolut handlande [Elinder & Järup, 1996].  

3.2.3 Perspektiv miljöskydd 
För att undvika effekter som påverkar djur och växtliv är det viktigt att minska mängden 
kadmium som naturen i Stockholm utsätts för. Som tredje styrområde väljs flödet av kadmium 
till Stockholms biosfär (ackumulation i biosfären) (SNV1 (däggdjur), STO3).  

3.2.4 Övergripande 
Utsläpp, flöden och exponering av befolkning av kadmium hänger samman. All hantering av 
tungmetallen innebär en ökad spridning. Det är därför viktigt att minska användningen av 
kadmium totalt (R1, R2, K5, STO1). I detta perspektiv blir en systemgräns som följer 
kommungränsen något irrelevant. De största utsläppen av kadmium sker vid 
produkttillverkning, mineralbrytning och andra aktiviteter som i princip inte förekommer inom 
Stockholms stad. 

Om målet är att ”tillförseln till miljön av […] de giftigaste tungmetallerna måste upphöra helt” 
(STO1) måste även aktiviteter utanför kommunen beaktas. Men kommunens rådighet över till 
exempel globala luftutsläpp och fosfatgödsels kadmiumhalt är så gott som obefintlig. Ändå kan 
något mått på hur stora kadmiumutsläpp som verksamheter inom Stockholm stad ger upphov 
till vara motiverat. Inte minst för att skapa politiskt handlingsrum och opinionsbildande 
argument. Därför väljs Stockholms totala kadmiumanvändning som fjärde styrområde. 

För varje område väljs styrfrågor som ger kunskap om de viktigaste källorna till utsläpp och om 
var ackumulation sker inom kommunen (K1 och K2 ovan), samt vilka möjligheter kommunen 
har att påverka flödena (införsel, utsläpp, ackumulation) (K6). 
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3.3 Sammanfattning - styrfrågor för kadmium 
En sammanfattning av 3.2 ovan ger att följande områden bör stå i fokus vid en 
materialflödesanalys för kadmium: 

1. Befolkningens kadmiumexponering 

2. Avloppsslammets kadmiumhalt 

3. Mängden kadmium som tillförs Stockholms biosfär. 

4. Stockholms stads kadmiumanvändning totalt, oberoende av geografisk ort. 

För varje område ska följande styrfrågor besvaras: 

• Vilka är de viktigaste källorna, idag och i framtiden? 

• Vilken möjlighet har kommunen möjlighet att påverka? 
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4. Modellbeskrivning & jämförelser 

Förändringar i miljön tar ofta väldigt lång tid, och när de väl märks är det ofta mycket svårt att 
återställa naturen. För att undvika skador måste antropogena verksamheter som är ekologiskt 
ohållbara identifieras tidigt [Baccini & Brunner, 1991]. Ett bra miljöinformationssystem förser 
ansvariga samhällsorgan med just sådan information. 

Modeller för materialräkenskaper kan vara en del i ett sådant informationssystem, något som 
Stockholms stad har beslutat sig för att använda. För att modeller ska vara bra 
beslutshjälpmedel ska de vara tillräckligt komplexa för att fånga det viktiga hos verkligheten, 
men samtidigt så enkla att det lätt går att förstå och använda dem. Dessa önskvärda 
egenskaper har studerats för två materialräkenskapsmodeller. 

4.1 Kommunlådan 
Kommunlådan är en konceptuell modell för systemorienterad miljöövervakning som är 
framtagen vid Avdelningen för Industriellt Miljöskydd på KTH (för vidare beskrivning se Frostell 
et al, 1998 och Burström, 1998). I Kommunlådan ses kommunen som ett system som står i 
kontakt med sin omgivning genom utbyte av materia, energi och information via de tre 
delsystemen luft, samhälle och vatten (se figur 2). Själva Kommunlådan bildas genom att 
systemgränserna dras längs med kommungränsen och sedan en bit upp i luften och en bit ned 
i jorden, varvid en fiktiv låda erhålles. 

Delsystemet samhälle är i sin tur indelat i 12 sektorer: Lantbruk & Fiske, Skogsbruk, 
Mineralbrytning, Industri, Livsmedel, El-, gas- & värmeproduktion, Anläggning, Fastighet, 
Transport, Hushåll och Avfallshantering. Sektorerna beskrivs utförligt i bilaga 1. I möjligaste 
mån har sektorsindelningen gjorts efter svenskt näringslivsindelning (SNI). Tanken bakom 
detta är att en aggregation av flera kommuner och län enkelt ska kunna ske [Burström, 1998].  

Inom Kommunlådan har hittills inte utvecklats någon metod för att hantera dataosäkerheter. 
De data som måste användas för att upprätta materialräkenskaper är av mycket varierande 
kvalitet. Därför är det viktigt att vara medveten om att storleken på de framräknade flödena 
endast säger något om de sätts i relation till övriga flöden [Burström et al, 1998b]. 

Ett vanligt sätt att kontrollera modeller är att jämföra dem med experters förutsägelser. 
Expertomdömen är ofta mycket mindre precisa än modellresultaten, vilket bättre återspeglar de 
osäkerheter som finns [Kirchner et al, 1996]. Enkelt utryckt så gör bristen på hantering av 
dataosäkerheter inom Kommunlådan att beräknade resultat må låta exakta och precisa utan 
att vara det, vilket kräver mycket försiktigt handhavande av modellresultaten. I en situation 
där Kommunlådan uppskattar ett flöde till 10 ton och där en expert uppskattar flödet till 1 - 
100 ton är det enklare att följa modellen, även om resultatet är lika osäkert. Det är 
psykologiskt enklare att hålla sig till en siffra än ett intervall [Kirchner et al, 1996]. 
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FIGUR 2 PRINCIPSKISS ÖVER KOMMUNLÅDANS DELSYSTEM. UR BURSTRÖM ET AL (1998A). 

4.1.1 Kadium i Stockholms stad 1995, materialräkenskaper enligt Kommunlådan 
Flödena av fosfor och kväve har tidigare sammanställts för Stockholms stad 1995 enligt 
Kommunlådans modell [Skredsvik-Raudberget, 1998; Burström et al, 1998a; Burström et al, 
1998b], samt för Varberg kommun 1994 [Burström, 1996]. Materialräkenskaper för någon 
tungmetall har tidigare ej gjorts enligt Kommunlådan. Studiet av kadmium i Stockholm har 
belyst viktiga skillnader vid en överföring av de utvecklade arbetsmetoderna på en tungmetall. 

4.1.1.1 Kort- och långlivade produkter 

Flöden av fosfor och kväve är kopplade till produkter som livsmedel, bränsle, gödsel och 
tvättmedel. De finns huvudsakligen i produkter som används relativt omgående efter inköp. För 
kadmium är situationen en annan. Från konsumtion till avfall kan det gå många år, m.ao. 
produkter som innehåller kadmium kan nå avfallssektorn flera år efter det att produkten slutat 
användas, se figur 3. Upplagringen i samhället kan därför bli betydelsefull. 

Varje sektor har därför försetts med en egen förmåga att hysa lageruppgifter. 
Beräkningsmässigt försvårar det eftersom antalet faktorer blir större. 

Det är svårt att veta när de långlivade produkterna dyker upp inom avfallssektorn. Som 
exempel kan den som har ett uttjänt NiCd-batteri stoppa det i en låda eller lämna det till 
avfallshanteringen. Vid beräkningarna har emissionsfaktorer enligt Ayres & Ayres (1994) 
använts för att uppskatta livslängden av olika produkter (se bilaga 1, samt nedan). 
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FIGUR 3 SKILLANDER MELLAN PRODUKTER MED KORT OCH LÅNG LIVSTID. UR BACCINI & BRUNNER, 1991 

4.1.2 Resultatredovisning 
Beräkningar för Kommunlådan för kadmium har lagts i bilaga 1. Resultatet från dessa 
beräkningar återfinns i den Microsoft Excel-fil som bifogas rapporten, samt i den grafiska 
flödesbild som utgör bilaga 2. Avfallshanteringen har särstuderats, vilket redovisas i 5.2 nedan. 

Dataosäkerheten för kadmiumhalter är mycket stor. Delvis på grund av få mätningar, delvis på 
grund av att halterna av kadmium i många produkter är så låg att de ligger sig i närheten av 
detektionsgränsen för de metoder som används. Detta diskuteras senare. 

De till storleken största flödena av kadmium sker via kadmiumet i NiCd-batterier, vilket i 
flödesbilden (bilaga 2) återfinns som det stora flödet som går in i Servicesektorn, via 
Hushållssektorn och Avfallshanteringen, och ut ur kommunen. Detta är ingen nyhet, och 
staden har sedan tidigare försökt minska användningen av NiCd-batterier. Därtill kommer 
användningen av industriella NiCd-batterier. Totalt tillförs kommunen 7-11 ton kadmium per 
år via NiCd-celler och ungefär lika mycket lämnar kommunen. Men är det största 
kadmiumflödet det viktigaste? Även detta diskuteras senare. 

Av stort intresse är om det sker en ackumulation av kadmium i kommunen eller inte. 
Summeras beräkningarna fås att delsystemet samhälle har ett inflöde på 8,2-12,2 ton, med ett 
väntevärde på 10 ton (väntevärdet beräknas såsom geometriskt medel av intervalländarna, se 
bilaga 1). Utflödet är beräknat till 7,7 ton till 15,5 ton med ett väntevärde på 10,9 ton. Används 
de undre intervallgränserna fås att mängden kadmium i Stockholm ökar med 0,5 ton per år. 
Utgås i stället från maxmivärden minskar mängden kadmium med 3,3 ton. Det är en stor 
skillnad. I stort beror variationen på osäkerheter kring användningen av NiCd-celler, hur stora 
lager av kadmium som finns i samhället och hur stor emissionen från dessa lager är.  
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I Stockholms delsystem samhälle uppskattas lagren av kadmium till 49 - 305 ton. Bortses från 
NiCd-batterier så är den dominerade metoden att beräkna utsläppen från lagren genom (1) (se 
bilaga 1 för utförligare beskrivning). 

(1) E kM= / 10    E=emitterad mängd 
    k=konstant, även kallad emissionsfaktor 
    M=mängden kadmium i lager 

Det är av väsentlig betydelse att konstanten är riktig, det vill säga att livslängden hos produkter 
innehållande kadmium väljs rätt. Beräkningarna i denna rapport använder konstanter enligt 
Ayres & Ayres (1994), då några bättre är svåra att finna. Tyvärr är konstanterna mycket 
schematiska och är troligen inte särskilt tillförlitliga för svenska förhållanden (se bilaga 1 för 
diskussion). Det är därför intressant att se hur dessa konstanter påverkar flödesbilden i 
Stockholm. 

Den totala emissionen av kadmium fås genom summering (2) av delemissionerna. 

(2) E k Mtot i i
i

=
=
∑

1
10/  Etot=totalt emitterad mängd 

ki, Mi= emissionsfaktor och mängd i lager 
för varje produktslag 

Om de verkliga emissionsfaktorerna, kallade kv, vore kända skulle en mer verklig emission 
kunna beräknas. Skillnaden mellan k och kv kan sättas till en faktor, φ, (3). 

(3) k kv = • φ  kv= den verkliga emissionsfaktorn 

φ=faktor 

Kombineras (2) och (3) och dessutom φ antas vara konstant fås (4). 

(4) E
k M k M k M

k M Etot ns
vi i

i

i i i

i

i i

i
i i

i
tot, = = = = =

= = = =
∑ ∑ ∑ ∑10 10 10 101 1 1 1

φ φ φ
φ  

 
index ns=närmare sanningen 

Resultatet i (4) är en direkt följd av att ursprungsformeln, (1), är linjär. 
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Det är därmed möjligt att besvara hur generella fel hos emissionsfaktorerna påverkar den 
totala emissionen, utan att behöva genomföra beräkningarna på nytt. I tabell 2 nedan 
redovisas följderna av att de verkliga emissionsfaktorerna skulle vara hälften så stora (φ=0,5) 
respektive dubbelt så stora (φ=2).1 

TABELL 2, BETYDELSEN AV RIKTIGA EMISSONSFAKTORER FÖR FLÖDESBILDEN. SIFFROR I TON KADMIUM PER 

ÅR. 

φ=1, beräkningar enligt bilaga 1. min väntevä. max 
Emissioner beroende av Ayres & Ayres 0,49 1,3 3,3 
Ackumulering av kadmium 0,51 -0,64 -3,3 
    
φ=0,5, emissionsfaktorerna halverade    
Emissioner beroende av Ayres & Ayres 0,25 0,63 1,6 
Ackumulering av kadmium 0,75 -0,00074 -1,6 
    
φ=2, emissionsfaktorerna fördubblade    
Emissioner beroende av Ayres & Ayres 0,99 2,5 6,5 
Ackumulering av kadmium 0,014 -1,9 -6,5 

 

Tabellen visar tydligt betydelsen av emissionsfaktorerna. Avsaknaden av bättre metoder att 
beräkna när och hur gamla produkter kasseras bort från samhället är en kraftig brist. 

Kolumnen för maxvärden visar att utflödet av kadmium i samhället är lika stor som emissionen 
från gamla lager. Detta kan tolkas som att dagens användning av kadmium balanserar mellan 
in och utflöde. Kolumnen för minvärden pekar mot att en upplagring av kadmium fortfarande 
sker.  

4.2 Stockhome 
Stockhome är en databas över utsläpp av tungmetaller i Stockholm som tagits fram vid 
Linköpings Universitet under ledning av professor Ulrik Lohm. Utifrån databasen har en 
flödesmodell för metallmetabolism utvecklats som är tänkt att vara ett verktyg för att studera 
möjligheterna att minimera läckaget av metaller från teknosfär till biosfär. 

4.2.1 Kadmium i Stockholms stad 1995, materialräkenskaper enligt Stockhome 
I den rapport som hittills har publicerats presenteras en modellstruktur för flöden och 
ackumulation av metaller (se Lohm et al, 1997). Modellen följer produkters väg från införsel, via 
konsumtion, kassering, återvinning, deponier till biosfären (se figur 4).  

                                               

1 Noteras kan att samband (4) gäller oavsett om det är k eller M som varieras. Tabell 2 kan lika 
gärna betraktas som att lageruppgifterna varieras. 
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Arbetet med modellen är del i ett större projekt för att kartlägga metallflöden i städer och på 
landsbygden (se Bergbäck & Johansson,1996). 

För kadmium arbetet har dock inte kommit så långt ännu. I det material som har studerats har 
ackumulation och tillförsel beräknats för produkter där kadmium används för dess tekniska 
egenskaper, samt kadmium som spår i zink. Uppgifter som tacksamt och flitigt använts för 
upprättandet av Kommunlådan för kadmium. För jämförelse återges i tabell 3 en 
sammanställning av Stockhomes kadmiuminventering. Poängteras bör att tabellen inte tar upp 
det omfattande arbete som gjorts kring identifiering var i samhället produkterna används. 

TABELL 3, KADMIUM I STOCKHOLM ENLIGT STOCKHOME . UR LOHM ET AL (1997). 

Användningsområde Ackumulerad mängd (ton) Tillförsel 1995 (ton) 

Pigment 3,3-30 0,08 

Stabilisatorer 10-90 0,16 

Ytbehandling 2-50 0,16 

Batterier -öppna 4,6-56 1,6 

Batterier - slutna 8,6-105 6,4 

Legeringar 0,75-12 0,4 

Föroreningar i Zink 4,4-90 ? 

 

4.3 Allmän jämförelse mellan modellerna 
En del av uppgiften för detta arbete har varit att jämföra de två modellerna. Någon direkt 
jämförelse är dock inte direkt möjlig, eftersom Linköpingsmodellen för kadmium inte är 
fullständigt publicerad ännu. Exempelvis så har emissioner av kadmium inte behandlats ännu. 
Därför görs endast mer generella jämförelser. 

Liksom Kommunlådan kommer Stockhome att till stora delar använda Ayres & Ayres faktorer 
för att uppskatta emissionerna av kadmium [Hedbrant, 1998]. Dessa faktorer är mycket 
osäkra, och framtagna i USA för att uppskatta de historiska emissionerna av metaller under 
det senaste århundradet. Men går dessa faktorer att använda under svenska förhållanden? 

Användningen av kadmium har minskat mycket till följd av att giftigheten har 
uppmärksammats, samtidigt är lagren i samhället stora på grund av att äldre 
kadmiumprodukter är långlivade. Kombinerat blir effekten att emissionsfaktorerna får en 
mycket stor effekt på flödesbilden, så är fallet åtminstone för den kommunlåda för kadmium 
som gjorts. 
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FIGUR 4 MODELLSTRUKTUR FÖR STOCKHOME. UR LOHM ET AL (1997). 

 

Gränsdragning. Den geografiska systemgränsen för Kommunlådan är klar, den följer 
kommungränsen. Anledningen är att den ska överensstämma med den politiska makten. För 
Stockhome går gränsen längs kommungränsen, men inte endast. Därtill läggs soptippar som 
ligger utanför Stockholms stad för att få med deponierna i modellen [Hedbrant, 1998]. Detta är 
en mer oklar gränsdragning om modellen ska användas som beslutsstöd. Tag till exempel 
lakvatten från deponierna. Räknas det till Stockholms Stad, eller tillhör dessa flöden den 
kommun där tippen ligger? Resonemanget kring att deponi ska inkluderas för att få en 
heltäckande bild leder i förlängningen till att även utsläpp vid produkttillverkning borde 
inkluderas.  

En annan aspekt på gränsdragning är att i varje kommun sker ett stort flöde av gods som inte 
används av kommunen själv. För Stockholms del utmärker sig godstransporterna. Mängder av 
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varor passerar på genomfartslederna. Det kan tyckas självklart att dessa flöden ska ignoreras. 
Men var går i sådana fall gränsen? Ska produkter som omlastas inom kommunen tas med? 
Ska postorderföretags verksamhet tas med? Ytterligheterna blir att antingen tas verkligen allt 
med eller att endast varor som konsumeras inom kommunen tas med. Någon strikt definition 
av hur denna gränsdragning ska göras finns inte i det idag inom Kommunlådan. Stockhome tar 
endast med varor som konsumeras inom kommunen (+ kanske det som konsumeras på 
deponierna). 

Dataosäkerhet. Både Kommunlådan och Stockhome bygger på att data insamlas från andra 
källor. Det medför att kvaliteten på data kommer att variera. I många fall är bristen på data 
stor, vilket kan medföra att data med mycket låg kvalitet måste användas. Stockhome har lagt 
stor vikt på dataosäkerhet vid datainsamling och har utvecklat en egen metod med 
asymmetriska intervall och olika osäkerhetsnivåer för data. På så sätt kan spridningen av data 
behandlas. Situationer där spridningen av data är låg, men osäkerheten hög behandlas dock ej. 
I Kommunlådan finns ingen behandling av dataosäkerheter ännu så länge. 

Modelldesign. I Stockhome hänförs användningen av olika produkter till 5 olika kategorier: 
Infrastruktur, Byggnader, Hushåll, Fordon och Arbetsmarknad/Näringsliv. Flödet in av 
produkter går direkt till den kategori som är användare av produkter. Kasserade produkter går 
till avfallshanteringen.  

Kommunlådan använder sig i stället av sektorer (se bilaga 1) som har tydliga kopplingar med 
Svensk Näringslivsindelning, som används i de nationella miljöräkenskaperna. Flödet in av 
varor sker via den importerande sektorn innan varan når användaren.  

Det är därmed enklare att i Stockhome se var produkten används, medan det i Kommunlådan 
är lättare att se var produkterna flödar. De NiCd-batterier som hushållen köper  får illustrera 
skillnaden. I Stockhome syns det direkt i kategorin Hushåll. I Kommunlådan syns att alla 
batterier passerar Servicesektorn eftersom hushållen köper sina batterier i en butik. Det kan ge 
möjlighet att analysera var någonstans åtgärder ska sättas in. Skillnaden skulle schematiskt 
kunna karaktäriseras som att Stockhome är mer naturvetenskaplig i sin metod, medan 
Kommunlådan är mer samhällsvetenskaplig. 

4.4 Jämförelse utifrån kadmiums styrfrågor 
I kapitel 3 togs styrfrågor fram för kadmium. En bra modell för miljöräkenskaper ska kunna 
användas för att besvara dessa frågor.  

Styrfrågan ”Vilken möjlighet har kommunen att påverka?” för varje område kräver kompetens 
om förvaltning och juridik som ej innehas av författaren. Det är ändå en mycket viktigt fråga för 
det kommunala miljöarbetet. En stor del av utsläppen beror av regler på nationell och 
internationell nivå.  

Ett exempel på problem med rådigheten för Stockholms hantering av kadmium är det tidigare 
arbetet för att minska användningen av NiCd-batterier. Då dessa batterier utgör det största 
flödet av kadmium genom kommunen försökte miljöförvaltningen påverka stadens handlare att 
sluta sälja NiCd-batterierna. Högre myndigheter stoppade dock kampanjen med hänvisning till 
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det fria varuflödet inom EU. 

Frågan om  rådighet har inom Kommunlådan diskuterats med avseende på kväve och fosofor 
[Burström, 1998; Burström et al, 1998a]. 

Nedan jämförs modellerna för varje område och styrfrågan ”Vilka är de viktigaste källorna, idag 
och i framtiden?”. 

4.4.1 Befolkningens kadmiumexponering 
• Vilka är de viktigaste källorna, idag och i framtiden? 

Kommunlådan: Kan besvara vilka de viktigaste källorna är idag men inget om framtiden. 
Stockhome: Tar ej upp exponering för kadmium. 

4.4.2 Avloppsslammets kadmiumhalt 
• Vilka är de viktigaste källorna, idag och i framtiden? 

Kommunlådan: Kan besvara vilka som är de viktigaste källorna för kadmium i slammet idag. 
Kan säga något om framtiden då användningen av kadmierade rör och kadmiumfärger minskar 
till följd av kadmiumförbudet.  
Stockhome: Tar ej i det publicerade materialet upp kadmium i avloppslam. I principskissen över 
Stockhomes kommande modell finns dock slam med. 

4.4.3 Mängden kadmium som tillförs Stockholms biosfär. 
• Vilka är de viktigaste källorna, idag och i framtiden? 

Kommunlådan: Kan besvara vilka de viktigaste källorna är idag, men uppgifterna är osäkra. 
Vissa slutsatser om framtida viktiga källor kan dras. 
Stockhome: Kommer troligen att kunna besvara båda frågorna när modellen är klar. Dock är 
frågan hur tillförlitligt svaret är då flera källor till kadmium ej behandlas, tex spår i cement och 
bränsle. 

4.4.4 Stockholms stads kadmiumanvändning totalt, oberoende av geografisk ort. 
• Vilka är de viktigaste källorna, idag och i framtiden? 

Kommunlådan: Kan ej besvara denna fråga, då det svaret finns utanför modellgränsen. 
Stockhome: Kan ej besvara denna fråga, då det svaret finns utanför modellgränsen. 

4.4.5 Sammanfattning 
Kommunlådan har större förmåga att svara på de framtagna styrfrågorna rörande de viktigaste 
källorna. Detta kan troligen förklaras med Kommunlådan mer samhällsvetenskapliga 
angreppssätt och att styrfrågorna är framtagna ur myndigheters målformuleringar och 
Kommunlådans allmänna styrfrågor. 
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5. Hantering av kadmium i Stockholm 

Arbetet med att ta fram Kommunlådan för kadmium och analysera målen för kadmiumarbetet i 
Stockholm har belyst ett antal olika svårigheter och aspekter på kommunalt miljöarbete.  

5.1 Hälsoskydd 
Den viktigaste aspekten på kadmium är dess giftighet. Därför är exponeringskällor av kadmium 
mycket viktiga. Det gör att spårämnen i mat är väl så viktiga som användningen av kadmium i 
till exempel Ni-Cd celler. Men studeras totalflödet av kadmium i Stockholm så försvinner de 
dryga två kg som livsmedel bidrar med bland de tusentals kg som finns i batterierna. Det är 
med andra ord stor skillnad på kadmium och kadmium. Ska materialräkenskaper enligt 
Kommunlådan eller Stockhome användas som beslutsstöd för planering av milljöarbetet är det 
mycket viktigt att denna skillnad lyfts fram för beslutsfattaren. Här skiljer sig miljöarbetet med 
tungmetaller som kadmium från arbete med till exempel kväve och fosfor. För de senare 
ämnena är det främst den totala belastningen som måste minska. För kadmium är det 
spårmängderna av kadmium på fel ställe som måste bort. Att å andra sidan all hantering av ett 
ämne leder till spridning tas upp senare. 

Hälsoperspektivet belyser också komplexiteten hos miljöfrågorna. De tidigare upprättade 
kommunlådorna för kväve och fosfor i Stockholm har pekat på möjligheten att minska 
utsläppen av nämnda ämnen genom en minskad köttkonsumtion bland Stockholms invånare. 
För kadmium skulle motsvarande ändring i konsumtionsmönster eventuellt kunna leda till 
ökade exponering av kadmium, då säd och potatis är de största kadmiumkällorna i kosten (se 
avsnitt 2). Detta belyser vikten av att framtida eventuella miljöinformationssystem måste 
inkludera många olika ämnen. Av det material som studerats i och med detta examensarbete 
finns mycket litet material om miljöstyrning och områdesanalys som på detta sätt tar ett 
helhetsgrepp på miljöfrågan. Här verkar tungmetaller och gifter vara på ena sidan och kväve 
och fosforutsläpp vara på andra sidan av ett så gott som vattentätt skott. Rimligtvis kommer 
det hållbara samhället kräva beslut som väger giftutsläpp mot näringsutsläpp eller 
energianvändning.  

5.2 Avfallsflöden 
Som sagts tidigare är det för kommunen viktigt att hålla mängden kadmium i avloppsslam på 
en låg nivå. 1995 tillfördes slammet 36 kg kadmium (se figur 5). Majoriteten av kadmiumet 
härstammar från Hushåll och Mark (dagvatten). Av bidraget från Hushåll beräknas livsmedel 
stå för 2,2kg, alkohol för 0,1 kg och konstnärsfärger för 19,5kg-32,5kg . Den sista siffran är 
uppenbart alldeles för stor i förhållande till inflödet och bör bortses ifrån. Dock är bidraget från 
konstnärsfärger i alla fall betydande [SVAB, 1996]. 

Återvinningen av 1900-2100 kg kadmium i figuren utgörs av NiCd-batterier, som återvinns till 
cirka 30%. 
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Av flödet på 3600kg till 6000kg från ”Fast avfall” till ”Deponi” i figuren är 130 kg kadmium som 
medföljde de sopor som deponerades i stället för att förbrännas när Högdalens 
förbränningsverk hade sommaruppehåll. Övrig kadmium är del av byggavfall etc. 
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FIGUR 5, KADMIUM I STOCKHOLMS AVFALLSHANTERINGSSEKTOR 1995. EFTER BILAGA 1, BURSTRÖM ET AL 

(1998A) OCH SKREDSVIK-RAUDBERGET (1998). ÅTERVINNING, DEPONI OCH JORDBRUK LIGGER UTANFÖR 

KOMMUNEN (STRECKAD RAM I FIGUREN). 

 

5.3 Minskning av kadmiumanvändningen i samhället 
Ett av Stockholms miljömål gällande kadmium är att flödet in till kommunen i varor och 
produkter ska upphöra helt (STO3 i avsnitt 3). Det är inte möjligt eftersom kadmium är 
spårämne i flera varor. 

Förekomsten av kadmium i naturen är främst som spårämne i zinkmalm och fosforsten. Detta 
faktum ställer ”traditionella” miljöåtgärder på ända [Voet et al, 1994]. Normalt så påverkar 
recirkulering direkt inflödet till samhället så att den ”färska ” mängden in till samhället 
minskar. Det gäller dock inte kadmium eftersom mängden in till samhället är konstant, till följd 
av att källorna till kadmium inte minskar. Brytningen av fosfat och zink minskar inte på grund 
av att efterfrågan på nytt kadmium minskar. Resultatet blir i stället att priset på kadmium kan 
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sjunka, vilket i sin tur gör det mindre lönsamt för zinkproducenterna att separera zink och 
kadmium. Detta resonemang gäller alla ämnen som utvinns såsom biprodukt till ett annat 
ämne, och illustreras i figur 6.  

Förlopp a i figuren illustrerar effekten av ett rakt flöde av kadmium. Varor med kadmium som 
är återvinningsbart tas bort ur det ekonomiska systemet. b illustrerar hur återvinning 
kompenseras med ett minskat tillflöde av färskt kadmium. Detta är situationen för kvicksilver. 
Detta är inte möjligt för kadmium varför situation c uppkommer. Mängden kadmium ökar, 
tillsammans med utsläppen [Vonkeman, 1995]. 

Vidare innebär en återvinning av varor där kadmium förekommer koncentrerat att detta 
kadmium åker fler gånger genom samhället, vilket ökar de diffusa utsläppen. 

 

a
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diffust

diffust

avfall

avfall
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FIGUR 6, EFFEKT AV ÅTERVINNING AV KADMIUM. FRÅN VONKEMAN, (1995). 

 

Svårigheten ligger i att åtgärder mot till exempel NiCd-batterier kan leda till att spåren av 
kadmium i andra varor ökar, varefter de diffusa utsläppen kan öka. Ett dåligt byte. Delvis är 
dock detta ett problem som är av mer nationell/global karaktär än regional, men inte helt. 
Flera regioner kan slå sig samman och tvinga fram regler som minskar utsläppen inom 
regionerna (men ökar dem utanför). 

Långsiktigt måste brytningen av fosfor och zink minskas, kombinerat med att framtaget 
kadmium återförs till geosfären utan att passera samhället. 
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5.3.1 Stockholmarnas kadmiumutsläpp 
De största kadmiumutsläppen sker inom gruv- och tillverkningsindustrin. Sådan industri finns 
inte i Stockholm. Varor och produkter som används i Stockholm orsakar därför stora utsläpp 
utanför kommunen. För jämförelse kan det vara intressant att försöka uppskatta denna 
mängd.  

Voet et al (1994) har studerat utsläppen av kadmium inom EU och dragit slutsatsen att 
utsläpp följer den ekonomiska aktiviteten. Antas detta gälla även globalt skulle en mycket grov 
uppskattning av de utsläpp som Stockholmarna genererar totalt kunna beräknas enligt 
formeln nedan. 

( )Emission
Stockholms befolkning

Sveriges befolkning
Sveriges BNP
Världens BNP

Global emission= • •  

Denna uppskattning ger att Stockholmarna bidrar med 1,7 ton atmosfäriska utsläpp av 
kadmium och 19 ton totalt per år. Det måste dock poängteras att detta är en mycket grov 
uppskattning. 

Använda befolkningssiffror är för Stockholms befolkning 1995: 775 445 (justerat för pendling, 
turism etc)[Skredsvik-Raudberget, 1998] och för Sveriges befolkning 1995: 883749 [SCB 1997]. 
BNP-siffror är från 1994 och är för Sverige 196 miljarder dollar och för världen 25024 miljarder 
dollar [UNDP, 1997]. Utsläppssiffrorna är de som anges i tabell 1 ovan. 

5.4 Övrigt 
Vid jämförelsen mellan olika beskrivningsmodeller är det av stort intresse att särskilt studera 
områden som kommunen har rådighet över, dvs som den kan bestämma om. Detta ligger dock 
utanför denna rapport.  

Allmänt kan dock sägas att varje modell som ska användas i en politisk verklighet måste vara 
byggd på en mycket god grund. Det ät lätt att inse att vägen till det miljövänliga samhället 
innehåller en omfördelning av makt mellan samhällets olika funktioner och delar. Maktkampen 
kommer förr eller senare att ställa hårda krav på fakta. Det kan ifrågasättas om Kommunlådan 
och Stockhome idag har den stringens som krävs. De data som används är av mycket 
varierande kvalitet. 

För att kommunen ska kunna agera effektivt så måste utsläppskällor inom kommunen vara 
välkända, dessa finns det en viss rådighet över. En brist är den dåliga kunskapen om 
utsläppskällor för kadmium till luft i Stockholm. Idag anses dessa utsläpp vara mycket små 
[Stockholm Stad, 1995; SVAB,1997]. Samtidigt är depositionen av kadmium 4 ggr större räknat 
per yta i innerstaden än i Stockholms län. Skillnaden visar att det finns luftutsläpp av 
kadmium i Stockholms Stad som inte är kända. En gissning är att tillförseln kommer från 
förbränning av bränsle. 

Ett problem för alla studier av kadmium verkar vara att detektionsgränsen vid vanliga 
analysmetoder är för hög. Till exempel har Sverige mätt kadmiumhalten i grundvatten sedan 
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1978 utan att särskilt många slutsatser kan dras på grund av den höga detektionsgränsen 
[Parkman et al, 1998]. På samma sätt så visar mätningar av eldningsoljors miljörelaterade 
egenskaper att de flesta oljor har en kadmiumhalt som ligger under detektionsgränsen [SNV, 
1992]. 
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6. Sammanfattande slutsatser 

1995 flödade 8 -12 ton kadmium in till Stockholm. Utflödet var 7,5 -14 ton. De akvatiska 
sedimenten tillfördes 5-50 kg, marken tillfördes 11-300 kg, vattnet tillfördes 10-15 kg och 
luften tillfördes 80 kg kadmium. 50-300 ton kadmium finns upplagrat i samhället, ca 9000-
47000 ton i marken och 400-22000 ton i de akvatiska sedimenten. 

Siffrorna är dock osäkra och bör ses i relation till varandra. Det största flödet av kadmium i 
samhället kommer från användningen av NiCd-batterier.  

Utifrån rikdsdagens, naturvårdsverkets och Stockholms stads kadmiummål och 
Kommunlådans allmänna styrfrågor har specifika styrfrågor för kadmium i Stockholm tagits 
fram. Frågorna är  

• Vilka är de viktigaste källorna, idag och i framtiden? 

• Vilken möjlighet har kommunen möjlighet att påverka? 

Dessa styrfrågor bör beaktas ur följande aspekter: 

 Befolkningens kadmiumexponering 
 Avloppsslammets kadmiumhalt 
 Mängden kadmium som tillförs Stockholms biosfär. 
 Stockholms stads kadmiumanvändning totalt, oberoende av geografisk ort. 

En grov uppskattning av de utsläpp av kadmium som verksamheter i Stockholms stad ger 
upphov till är 1,7 ton till luften och 19 ton totalt per år. För utsläpp till luft innebär det att 95% 
sker utanför kommungränsen. 

Det totala kadmiumflödet genom samhället domineras av främst NiCd-batterier (7-11 ton/år) 
men även fordonstillbehör (0,8 ton/år) och kassering av äldre produkter. 

Av de utförda beräkningar att döma verkar utflödet av kadmium ur Stockholms stad vara 
större än inflödet, vilket beror på att äldre produkter som innehåller kadmium kasseras och 
slängs. Särskilt tydligt är detta för Fastighets- och Anläggningssektorn som båda har mycket 
större utflöde av kadmium än inflöde. På sikt bör därför mängden kadmium som flödar ut ur 
kommunen minska (eftersom lagret av kadmium minskar). 

Betraktas befolkningens exponering för kadmium är den viktigaste källan idag, och troligen 
även i framtiden, de livsmedel som konsumeras. Avloppsslammets innehåll av kadmium 
härstammar främst från hushåll och dagvatten. Slammets kadmiumhalt borde minska då  

1. mängden kadmium från hushållen minskar när användningen av äkta kadmiumfärger 
minskar, och  

2. dagvattnets kadmiumhalt borde minska då mängden kadmium upplagrat i byggnader och 
infrastruktur minskar. 
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Flödesmodellerna Kommunlådan och Stockhome påminner om varandra, men skillnader finns. 
På ett konkret plan i form av skillnader i gränsdragningar och behandlingen av 
dataosäkerheter. På ett mer abstrakt plan genom skillnader i sättet att beskriva samhället. I 
förmåga att besvara de specifika styrfrågorna ovan kan Kommunlådan besvara något fler frågor 
om viktiga kadmiumkällor. Modellernas förmåga att besvara frågor om vilka flöden kommunen 
kan påverka har ej kunnat bedömas då kompetens saknats. Samtidigt är det en fråga av stor 
vikt som bör studeras av kommunen. 

Stockholms miljömål till år 2000 för kadmium, att flödet in till Stockholm i varor och produkter 
ska upphöra, är orimligt och felaktigt. Till nästa miljöprogram bör ett kortsiktigt mål väljas som 
kan uppnås. De långsiktiga miljömålen däremot bör kunna behållas. Förslag på kortsiktiga 
miljömål skulle kunna vara att under nästa miljöplansperiod skaffa bättre kunskap om: 

 Diffusa utsläppskällor till luft och avlopp. 
 Stockholms stads kostnader för primärvård som kan tänkas hänga samman med 
kadmiumexponering. 
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1. Beräkningsgång och definitioner 

Följande beräkningsgång har använts: 

1. Inventering. Produkter och tjänster där kadmium används, eller är spårämne inventeras. 

2. Datainsamling. För varje produkt och tjänst insamlas flödesdata, och flöden beräknas. 

3. Sammanställning & kontroll. Flöden sammanställs och kontrolleras så att de inte har 
dubbelräknats.  

1.1 Namngivning av flöden.  
 

TABELL FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., EFTER SKRESVIK-RAUDBERGET (1998) 
Sektorsordning  
Import, IN 9. Fastighet 
1. Lantbruk och Fiske 10. Transport 
2. Skogsbruk 11. Hushåll 
3. Mineralbrytning 12. Avfallshantering 
4. Industrin 13. Luft 
5. Livsmedel 14. Vatten 
6. El, Gas & Värme 15. Mark 
7. Service 16. Sediment 
8. Anläggning Export, UT 

 

1. Flöden från sektor till annan sektor som står längre ned i listan ovan betecknas som 
positiva. 

2. Sektors lager betecknas med sektors namn. 

Varje flöde benämns efter 

1. Ursprung (sektor, in, vatten, mark, sediment eller luft) 

2. Mottagare (sektor, ut, vatten, mark, sediment eller luft) 

3. Vad det är för ett flöde 

4. Mängd. Min-, max- och väntevärde anges i formen Väntevärde(Min-Max). Till exempel 
8,0(1,0-15) kg betyder att minimalt uppskattas flödet till 1,0 kg, maximalt till 15 kg och att 
väntevärdet är 8,0 kg. Väntevärdet beräknas såsom det geometriska medelvärdet mellan 
min- och maxvärdet, se 1.4 nedan. 
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5. Stycke i text där beräkning av flödet skett. 

Varje lageruppgift benämns: 

1. Tillhörighet (in, ut, sektor, vatten, luft, mark, sediment) 

2. Vad det är för ett lager 

3. Mängd. Min-, max- och väntevärde anges i formen Väntevärde(Min-Max). 

4. Stycke i rapporten där lagret beräknas. 

Vidare startar alla flöden i ett lager och slutar i ett annat lager.  

Sammanställning av kadmiumflöden i denna rapport listas i den bifogade Excel-filen, se bilaga 
3. Denna struktur underlättar analys av flöden. Det är vidare lätt att gå in och se vilka 
delflöden ett visst flöde består av. Exempel på detta finns i figur 4 i rapporten där avloppsflöden 
visas. I bilaga 2 finns en samlad bild över kadmiumflöden i Stockholm 1995. 

1.2  Sektorsdefinition 

Lantbruk & Fiske omfattar jordbruk (växtodling och djurhållning), trädgårdsodling i 
handelsträdgårdar och koloniområden, djurhållning i djurstallar utom jordbruk, jakt, havs- och 
kustfiske samt fiskodling. Inflödet av material till denna sektor utgörs av råvaror och produkter 
(t.ex. grödor, gödsel, utsäde, foder, drivmedel) samt luft, medan utflödet utgörs av vegetabilier 
och animalieprodukter, fast avfall, samt utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.(11, 
13) 

Skogsbruk omfattar skogsvård och skogsavverkning. Inflödet av material till denna sektor 
utgörs av råvaror och produkter (t.ex. skogsråvara, gödsel, drivmedel) samt luft, medan utflödet 
utgörs av timmer och avverkningsrester, samt utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. 
(12) 

Mineralbrytning omfattar uttag av fossila bränslen, malmbrytning, stenbrott och annan 
brytning eller uttag från litosfären. Inflödet av material till denna sektor utgörs av uttagna 
mineraler etc. samt produkter som behövs för brytningen, medan utflödet utgörs av produkter 
och biprodukter, fast avfall, avlopp, samt utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. (2) 

Industri omfattar samtliga industrisektorer som ingår i de svenska miljöräkenskaperna, dock 
med undantag för livsmedels- och byggnadsindustri, som här redovisas i andra sektorer. I 
industrisektorn kan följande subsektorer särskiljas: i) textil-, trä-, jord- och stenvaruindustri; ii) 
massa och pappersindustri samt grafisk industri; iii) kemisk industri inklusive 
petroleumraffinaderier; iv) järn-, stål- och metallverk; v) verkstads- och övrig tillverkningsindustri. 
Till denna sektor räknas även el- och värmeproduktion som sker i samband med industriell 
verksamhet. Inflödet av material till denna sektor utgörs av råvaror och produkter, medan 
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utflödet utgörs av produkter och biprodukter, fast avfall, avlopp, samt utsläpp av föroreningar 
till luft, mark och vatten.( 321-324,331,332, 34, 35, 361, 362, 369, 37-39) 

Livsmedel omfattar tillverkning, förädling och förpackning av livsmedel i livsmedelsindustri, 
samt fodermedelstillverkning och vattenförsörjning. Inflödet av material till denna sektor utgörs 
av råvaror och övriga produkter, medan utflödet utgörs av livsmedelsprodukter och 
biprodukter, fast avfall, avlopp, samt utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. (311-
312,313,314, 42) 

El-, gas- & värmeproduktion omfattar el-, gas- och värmeproduktion i produktions-
anläggningar som enligt miljöskyddslagen klassas som A- och B-anläggningar. El- och 
värmeproduktion som sker i samband med industriell verksamhet räknas inte hit. Inflödet av 
material till denna sektor utgörs av bränslen och övriga råvaror samt luft, medan utflödet 
utgörs av produkter, fast avfall, avlopp, samt utsläpp av föroreningar till luft, mark och 
vatten.(41) 

Service delas in i undersektorerna i) Varuhandel, ii) Utbildning & omsorg samt iii) Övriga 
tjänster, vilka omfattar parti- och detaljhandel; undervisning, barnomsorg, sjukvård, 
åldringsvård och andra typer av vård; reparation, tvätteri och annan service. Inflödet av 
material till denna sektor utgörs av varor och produkter, medan utflödet utgörs av varor och 
produkter, fast avfall, avlopp, samt utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.( 61-62, 
72, 81-82, 832, 93-95) 

Anläggning omfattar anläggning, drift och underhåll samt nedrustning av vägar, järnvägar, 
hamnar, parker, fritidsanläggningar, samt gas-, el- och vattenledningar. Till denna sektor hör 
även lasthantering. Inflödet av material till denna sektor utgörs av byggmaterial och övriga 
produkter, medan utflödet utgörs av fast avfall och utsläpp av föroreningar till luft, mark och 
vatten. (501) 

Fastighet omfattar anläggning, drift och underhåll av bostads- och fritidshus (inkl. villor), 
kontorshus samt övriga byggnader. Omfattar även uppvärmning av fastigheter där den ej sker 
genom fjärrvärme eller elvärme, samt skötsel av kringliggande trädgårdar vid bostäder och 
andra fastigheter. Inflödet av material till denna sektor utgörs av byggmaterial, bränslen och 
övriga produkter, medan utflödet utgörs av fast avfall och utsläpp av föroreningar till luft, mark 
och vatten. (501, 502, 83) 

Transport omfattar person- och godstransporter och är i sin tur uppdelad i vägtrafik, 
spårbunden trafik, sjöfart och luftfart. Inflödet av material till denna sektor utgörs av drivmedel 
och luft, medan utflödet utgörs av utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. (71) 

Hushåll omfattar konsumtion av livsmedel och andra varor i privathushåll, storhushåll, 
restauranger samt hotell. Inflödet av material till denna sektor utgörs av livsmedel och övriga 
varor och produkter, medan utflödet utgörs av fast avfall, avlopp samt utsläpp av föroreningar 
till luft, mark och vatten. (61) 
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Avfallshantering utgörs av vad som traditionellt menas med avfallshantering, d.v.s. 
deponering, avfallsförbränning och biologisk avfallshantering (i form av kompostering och 
rötning), men även avloppsrening. Inflödet till denna sektor utgörs av alla typer av fast avfall 
och avloppsvatten, men även luft. Utflödet utgörs av fast avfall och avloppsvatten eller ‘förädlat’ 
avfall, samt utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. 

UR BURSTRÖM ET AL (1998)  

Siffrorna efter varje sektor anger motsvarande sektor i Svenskt näringslivsindelning (SNI), för 
att underlätta jämförelse och datainsamling. För mer information se Burström et al (1998). 

Utöver denna genomgång behöver ett par förtydligande göras. 

• Alla livsmedel kommer in till Samhället via livsmedelssektorn, oavsett om de förpackas 
utanför eller ej. 

• Alla byggnader hör till fastighetssektorn. Det gäller även eventuella byggnader hörande till 
fritidsanläggningar. Vad gäller gränsen mellan byggnad och hushåll, så gäller att all fast 
egendom hör till fastigheten. Dvs tapeter, golv, tvättmaskiner och fast monterade möbler hör 
till fastighetssektorn. 

• Bilar, båtar, lastbilar etc hör till transportsektorn. 

1.3 Emissionsfaktorer 
Kadmium återfinns ofta i produkter med lång livstid, se 4.1.1.1 i rapporten. Ackumulationen av 
kadmium i samhället som finns i långlivade produkter kan bli betydande. Utöver att själva 
upplagringen i sig är svår att uppskatta, så är det svårt att veta när gamla produkter till slut 
kastas och därmed avyttras. Likaså är det svårt att veta hur mycket av produkternas kadmium 
som frigörs under användningen. Till exempel så är det väldigt stor skillnad på om förzinkade 
ytor är utomhus eller inomhus. 

Överlag finns det väldigt lite studier kring utsläpp till följd av produktanvändning och 
produktkassering. För tungmetaller finns uppskattningar av hur snabbt de emitteras till 
omgivningen i USA, se Ayres & Ayres (1994). Det är grova uppskattningar som anger andelen 
tungmetall i en produktgrupp som har emitterats efter ca. 10 år. Tidsperioden 10 år används 
för att jämna ut fluktationer från år till år. 

Bergbäck och Jonsson (1998) har studerat hur dessa faktorer kan användas under svenska 
förhållanden. De kritiserar Ayres emissionsfaktorer bland annat för att: 

• Emissionsfaktorerna inte skiljer på hur olika varor exponeras för slitage, dvs 
inomhus/utomhus/vattenkontakt. 

• För liten åtskillnad görs mellan olika kategorier. Emissionsfaktorerna skiljer till exempel inte 
på om pigment ligger på en metallyta, eller om pigmentet är inbakat i en plastdetalj. 
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• Ayres & Ayres inte tar hänsyn till ackumulerade emissioner. Emissionerna beräknas linjärt 
såsom att emissionen (E) är lika med emissionsfaktorn (k) gånger den tillförda mängden 
under det senaste decenniumet (M), dvs E kM= .Men detta tar inte hänsyn till föregående 
decenniums ackumulerade lager. Tag en situation där 1 ton tillföres varje år och där 
emissionsfaktorn är 0,1. Under en 20 års period så kommer enligt Ayres & Ayres 
beräkningssätt (tolkat av Bergbäck & Jonsson) innebära att en emission av 0,1*10 ton = 1 
ton sker varje decennium. Men efter 20 år så har det dels tillförts 10 ”nya” ton plus 9 ton 
från föregående decennium. Det ger en emission på 0,1 *19 ton = 1,9 ton det andra 
decenniumet, 0,9 ton mer. 
 
Bergbäck & Jonsson föreslår att i en situation där samhället har ett konstant tillförsel under 

n decennium ska i stället formeln E kM M
i

n n i

= −
=

−

∑ ( )
( )

1
1

 användas, som tar hänsyn till 

ackumulationen. 

Trots kritiken kommer Bergbäck & Jonsson fram till att brist på data och den stora allmänna 
osäkerheten om emissioner från produktanvändning gör att de använder Ayres & Ayres 
ursprunliga faktorer och beräkningssätt. 

Med stöd härav beräknas i denna rapport emissioner enligt Ayres & Ayres emissionsfaktorer 
där andra data saknas och ej kan uppskattas. Detta redovisas i texten i vart fall, med 
kommentarer om var emissionerna fysiskt sker.  

Emissionen per år beräknas enligt E=kM/10. M sätts till det beräknade totala lagret, vilket kan 
ses som en mellanväg mellan Ayres & Ayres och Bergbäck & Jonssons beräkningssätt. 
Emissionen antas vara jämnt fördelad under 10-årsperioden, varför en enkel division med 10 
ger den årliga emissionen. 

1.4 Dataosäkerhet 
Många av de data som beskriver användningen av kadmium i samhället är av dålig kvalitet - 
uppgifterna är mycket osäkra. Ett vanligt angreppssätt för att komma runt detta är att intervall 
används i stället. Samtidigt efterfrågas ofta en enkel siffra, vilken är enklare att hantera. 
Problemet hur osäkra uppgifter presenteras behandlas i Stockhome. Lohm et al (1997) 
utvecklar där en metod med olika osäkerhetsnivåer och faktorer. Metoden bygger på 
asymmetriska intervall, där en mängd antingen multipliceras eller divideras med en faktor. I en 
situation där kadmiummängden uppskattas till 100 ton med faktorn 3 menas att intervallet är 
100/3 till 100*3, dvs 33 - 300 ton. Med andra ord utnyttjas det geometriska medelvärdet av 
intervallets ändpunkter. Denna metod har i denna beräkning använts för få fram väntevärdet 
ur uppgifter om minimalt och maximalt flöde, se nedan. 

Maximum = Väntevärde * Faktor och, 

Minimum = Väntevärde / Faktor ger att 
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Väntevärde = (Maximum * Minimum)0,5 .  
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2. Beräkningar 

Beräkningarna här följer de regler som drogs upp i föregående bilaga. 

2.1 Inventering. 
Stockhome, delvis basen för denna rapport, tar upp användningen av kadmium i 
stabilisatorer, i pigment, vid kadmiering/ytbehandling, NiCd-batterier, legeringar samt 
kadmium som spårämne i zink. 

Därtill behandlas flyktigt de spår av kadmium som finns i livsmedel, cement, tobak, alkohol 
och bränsle. Från luften sker deposition, och luft, vatten, mark och sediment innehåller 
kadmium. 

2.2 Datainsamling. 
Kadmiumkällorna i 2.1 gås igenom var för sig. 

2.2.1 Stabilisatorer 
Kadmium har använts för att stabilisera plast, men denna användning förbjöds 1982 (ett par 
undantag finns, exempelvis siktrutor i segel). 

Förmodligen finns det ca 31000 kg (16000 kg-62000 kg)1 kadmium i stabilisatorer i 
Stockholm, främst inom byggbranschen. Enligt Lohm et al (1997) återfinns kadmiumet som 
stabilisator i kategorierna: 

 Infrastruktur. Denna kategori bör inom kommunlådan motsvaras av sektorn Anläggning 
12000kg (6000kg-24000kg).1 

 Byggnader. Motsvaras av Fastighet i kommunlådan 12000kg (6000kg-24000kg).1 
 Hushåll. Motsvaras av sektorn Hushåll i kommunlådan, 2000kg (1000kg-4000kg).1 
 Näringsliv. Antas motsvaras av sektorn Service i kommunlådan, 2000kg (1000kg-4000kg).1 
 Fordon. Motsvaras av Transportsektorn, 3500 kg(2000kg-6000kg).1 Därtill tillförs 
transportsektorn 160kg per år enligt Lohm et al (1997), genom nya segel etc. 

Emissionsfaktorn enligt Ayres & Ayres är 0,15 och själva emissionen sker efter det att 
produkten har kasserats, vid förbränning eller i deponier. Eftersom stabilisatorerna 
huvudsakligen används som byggnadsmaterial kan avfallet från Anläggning-, Fastighet-, 
Transport- och Servicesektorn antas avyttras såsom industriavfall. Stabilisatorer som hör till 
Hushållen slängs som fast avfall i soporna. Mängden plast där kadmiumstabilisator ingår 
beräknas enligt E=0,15*(Ackumulerad mängd)/10. 

De flöden av kadmium som denna genomgång beskriver sammanfattas i tabell 3 & 4 nedan. 

                                               

1 Lohm et al, 1997 
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TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KADMIUM I STABLISATORER, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I 

KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import transport 160 - -  
anläggning avfallshantering 180 90 360 industriavfall 
fastighet avfallshantering 180 90 360 industriavfall 
hushåll avfallshantering 30 15 60 hushållssopor 
service avfallshantering 30 15 60 industriavfall 
transport avfallshantering 52 30 90 industriavfall 

 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KADMIUM I STABILISATORER, LAGERSAMMANFATTNING I KG 

tillhörighet väntev. min max övrigt 
anläggning 12000 6000 24000  
fastighet 12000 6000 24000  
hushåll 2000 1000 4000  
service 2000 1000 4000  
transport 3500 2000 6000  

 

2.2.2 Pigment 
Kadmiums förmåga att erbjuda röda kulörer är vida känd. Utöver användningen i 
konstnärsmaterial så har kadmiumpigment särskilt använts i glas, plast och keramik. 
Stockhome poängterar svårigheterna att finna bra data att basera beräkningarna på. Påverkan 
av import och export antas vara stor, men storleksmässigt är dessa processer okända.  

Bearbetat från Stockhome: 
 Som för stabilisatorer görs bedömningen att kategorin Infrastruktur i Stockhome motsvaras 
av Anläggningssektorn i Kommunlådan, 1000 kg(500kg-2000kg).1 

 Fastighetssektorns lager är 4000kg (2000kg-8000kg).1 
 Hushåll lagrar 2000 kg(1000kg-4000kg).1 
 Hushållen tillförs 80 kg per år 
 Servicesektorn har 2000 kg(1000kg-4000kg)1 i lager. 
 Genom fordon lagrar transportsektorn 1000 kg(500kg-2000kg).1 

 

Det kadmium som används som pigment i plast, glas och keramik emitteras till omgivningen 
under användning och slitage eller via att produkterna slängs [Ayres & Ayres, 1994]. Det sker 
med en faktor av 0,5. 

                                               

1  Lohm et al, 1997 
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Denna faktor verkar spontant för hög i och med att en stor del av kadmiumpigmentet tidigare 
använts i långlivade produkter som keramik och PVC-plast. Särskilt avseende plast som färgats 
med kadmium torde användningen kunna tolkas som kemiskt inblandad i produkten, varför 
emissionsfaktorn i så fall är 0,15 (samma som för stabilisatorer). Några slutsatser är dock svåra 
att dra varför faktorn 0,5 ändå används.  

Rörande var själva emissionen sker så ger resonemanget kring att kadmiumpigment ofta är 
kemiskt ”inbakat” i produkten att emissionen troligen i ringa omfattning sker genom väder & 
vind och slitage. Emissionen kan därför antas ske vid deponi och förbränning. Som för 
stabilisatorer så antas sektorerna Anläggning, Fastighet, Service och Fordon avyttra förbrukade 
varor med kadmiumpigment i som industri- och byggnadsavfall, Hushåll som fasta sopor. 

För konstnärsfärger är situationen annorlunda. I alla fall för den aktive konstnären så är färger 
en produkt med kort livslängd. Inom ett år har i stort 30 - 50 % av färgen sköljts ned i avloppet 
i och med verktygsrengöring etc [Hejkensköld, 1998]. Resten hamnar på tavlorna. I Sverige 
används ca 1500 kg kadmiumpigment per år i konstnärsfärger [Sigfrid et al, 1992]. Nedskalat 
på befolkningsbasis blir det 130 kg. Denna siffra kan vara får låg, då det är en gammal sanning 
att konstnärlig verksamhet söker sig till storstäderna, å andra sidan har användningen av så 
kallade ”cadmium hue” färger, kadmiumkulörer utan kadmium, ökat mycket de senaste två 
åren [Hejkensköld, 1998]. Det kadmium som inte sköljs bort omedelbart kan antas ha 
emissionsfaktorn 0,5. Användningen av dessa 130 kg antas vara jämt fördelat mellan Service- 
och Hushållssektorn. De 65 kg som räknas till hushållssektorn antas vara inkluderade i de 
ovan nämnda 80kg.  

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KADMIUM I PIGMENT, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import service 145 - - konstnärsfärger + 

annat 
service hushåll 80 - - konstnärsfärger + 

annat 
service avfallshantering 25 19,5 32,5 konstnärsfärger, avlopp 
service avfallshantering 1,9 1,6 2,2 konstnärsfärger, sopor 
hushåll avfallshantering 25 19,5 32,5 konstnärsfärger, avlopp 
hushåll avfallshantering 2,7 2,4 3,0 sopor 
anläggning avfallshantering 50 25 100 industriavfall 
fastighet avfallshantering 200 100 400 industriavfall 
service avfallshantering 100 50 200 industriavfall 
transport avfallshantering 50 25 100 industriavfall 

 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KADMIUM I PIGMENT, LAGERSAMMANFATTNING I KG 

tillhörighet väntev. min max övrigt 
anläggning 1000 500 2000  
fastighet 4000 2000 8000  
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hushåll 2000 1000 4000  
service 2000 1000 4000  
transport 1000 500 2000  

 

2.2.3 Kadmiering/Ytbehandling 
Kadmiering av metall ökar korrosionsskyddet och minskar friktionen hos metalliska föremål. 
Användningen har minskat kraftigt. Mängderna som finns ackumulerade i Stockholm är 
mycket svåra att uppskatta. Uppskattningar har gjorts över hur mycket kadmium som har 
tillförts Sverige historiskt genom den ytbehandling som skett inom Sverige. Dessa 
uppskattningar tar dock inte hänsyn till import och export. Likaså är det svårt att veta hur stor 
del av kadmiumet i ytbehandlade produkter som är kvar i användning1. 

 Kadmierade produkter har används i fordon sedan länge. En bil från 70-talet innehöll som 
ny 20-50 gram kadmium. Idag uppkattas mängden som tillförs Stockholm per år vara 160 
kg per år1 i fordon och den ackumulerade mängden i fordonssektorn uppskattas till 8000 
kg (1000-60 000kg)1. 

 Varken Fastighetssektorn eller Servicesektorn tillförs idag några kadmierade produkter1, 
men deras lager uppskattas till 3000 kg (300 kg-30000kg)1 respektive 1000 kg(100 kg - 
10000kg)1. 

Emissionsfaktorn för ytbehandlade produkter är 0,15 [Ayres & Ayres, 1994]. Emissionen sker 
genom förslitning, alternativt att produkterna kasseras. SAAB bilar hade till exempel på 70-
talet kadmierade hjulbultar1. De SAAB-bilar som fortfarande används och har kvar 
orginalhjulbultarna sprider därmed en viss mängd kadmium till omgivningen. Detta kadmium 
kan lossna vid tvätt, spolas bort vid regn eller lossna och aggregeras med damm som sopas upp 
etc. Många vägar för en okänd mängd som är svår att räkna på. 

I det följande antas används Ayres & Ayres emissionsfaktorer och kadmiumet antas deponeras 
som industriavfall. Det är dock viktigt att uppmärksamma att en del av detta kadmium 
återfinns som avlagringar i mark och sediment, samt återfinns i dagvatten och avloppsvatten. 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., YTBEHANDLING, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import transport 160 - -  
fastighet avfallshantering 47 5 450 industriavfall 
service avfallshantering 17 2 150 industriavfall 
transport avfallshantering 116 15 900 industriavfall 

 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., YTBEHANDLING, LAGERSAMMANFATTNING I KG 

                                               

1  Lohm et al, 1997 
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tillhörighet väntev. min max övrigt 
fastighet 3000 300 30000  
service 1000 100 10000  
transport 8000 1000 60000  

 

2.2.4 NiCd-batterier 
NiCd-batterier finns i två utföranden. Öppna celler som uteslutande används av industrin och 
slutna celler som används i allehanda elektriska apparater. Användningen av de slutna 
cellerna har ökat betydligt på senare år till följd av den ökade användningen av sladdlösa 
produkter. 

För de öppna cellerna är återvinningen, enligt branschen, fullständig. Återvinningen av de 
slutna går sämre. Endast 30 % samlas in, regeringens krav på branschen är 90%. 

Stockhome baserar sina beräkningar på nationella siffror, som sedan skalats ned med 
befolkningssiffror som grund. 

För öppna celler så är förbrukningen relativt konstant. Ackumulationen uppskattas till 
16000kg(6000kg-44000kg)1, med ett tillskott av 1600kg(600kg-4400kg) per år som följd av 
den beräknade livslängden på 10 år1. 

Stockhome uppskattar livslängden för slutna NiCd-celler till fem år. Intuitivt känns denna 
siffra för hög. Få använder sina bärbara datorer och telefoner så länge. En fördelning enligt 
tabell 7 ligger troligtvis närmare den egentliga. Kombineras Stockhomes uppgifter på tillförsel 
och tabell 7 fås att lagret av slutna NiCd-celler uppgår till 19500kg(19 000kg-20 000kg) (se 
tabell 8), vilket kan jämföras med Stockhomes 30000kg (11000kg-82000kg)1 som är mycket 
vidare. Påpekas bör att medelvärdet enligt Stockhome är 16 000 kg, vilket stämmer mycket väl 
med tabell 8. 

Emissionen beräknas till 6600kg(6200kg-7000 kg). Det kan antas att de celler som inte 
återvinns slängs i de vanliga soporna. 

Ayres & Ayres sätter emissionsfaktorn för kadmium i batterier till 0,02 vilket skulle innebära 
en emission av ca 39kg baserat på tabell 8, och 84kg (22kg-164kg) baserat på totalmängden. 
Detta upplevs som väldigt lågt och kan tyda på att Ayres & Ayres antar att NiCd-celler hamnar 
på deponier där de är mycket stabila på grund av den rigorösa inkapslingen av cellerna.  

Användningen av de slutna cellerna fördelas lika på Servicesektorn och Hushållssektorn1. 
Denna genomgångs flöden och lageruppgifter sammanfattas i tabell 9 och 10. 

TABELL FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., LIVSTID FÖR  SLUTNA NICD-BATTERIER [WALKER, 1996]. 

                                               

1 Lohm et al, 1997 
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År Andel förbrukade  
batterier 

Kumulativ  
förbrukning 

1 10% 10% 
2 20% 30% 
3 40% 70% 
4 20% 90% 
5 10% 100% 

 

 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KADMIUMFLÖDEN FRÅN SLUTNA NICD-BATTERIER 1995 (TON) 

År År Tillförsel1 Min  Max   

   Kvar Emitterat Kvar Emitterat 

1995 0 6,4 6,4 0 6,4 0 

1994 1 5,85-6,7 5,27 0,59 6,03 0,67 

1993 2 6,9 4,83 1,38 4,83 1,38 

1992 3 6,2-7,5 1,86 2,48 2,25 3,00 

1991 4 6,2 0,62 1,24 0,62 1,24 

1990 5 4,7-7,1 0 0,47 0 0,71 

  Summa 19,0 6,16 20,1 7,0 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., NICD-CELLER, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import industri 1600 600 4400 öppna celler 
industri export 1600 600 4400 öppna celler 
import service 6400 - -  
service hushåll 3200 - -  
service avfallshantering 983 920 1050 recirkulering 
service avfallshantering 2322 2200 2450 sopor 
hushåll avfallshantering 983 920 1050 recirkulering 
hushåll avfallshantering 2322 2200 2450 sopor 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., NICD-CELLER, LAGERSAMMANFATTNING I KG 

tillhörighet väntev. min max övrigt 
industri 16000 6000 44000 öppna celler 
hushåll 9700 9500 10000  
service 9700 9500 10000  

 

2.2.5 Legeringar 
Koppar/kadmium legeringar används bland annat i bilkylare och teleledningar. Kunskapen om 
var man använder dessa legeringar är låg. Siffrorna i Stockhome baserar sig därför på uppgifter 
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om tillverkning, import och export. Halten kadmium är cirka 0,1 % i koppar/kadmium 
legeringar. Exempel på okunnigheten om användningen är att litteraturuppgifter pekar på att 
kadmium används i telefonledningar, men att Telia förnekar förekomsten av kadmium i 
ledningarna. Eftersom legeringarna tillverkas (i Finspång) används de i alla fall någonstans. 

 Anläggningssektorn lagrar 910 kg(230 kg-3600kg).1 
 Fastighetssektorn lagrar 600kg(150kg- 2400kg).1 
 Transportsektorn lagrar 1500 kg (380kg-6000kg)1 och tillförs 400 kg1 per år. 

Då användningen av kadmiumlegeringar i sig är så osäker är det också svårt att veta hur dessa 
kasseras och överförs från teknosfären till biosfären. Ayres & Ayres antar att emissionen av 
kadmium från legeringar uppkommer genom  slitage och korrosion med en faktor på 0,001. För 
Fastighet och Anläggningssektorn antas att emissionerna sker på ett sådant sätt att de slutar 
som byggavfall i och med renoveringar och ledningsbyte (kadmiumlegeringar har använts i 
ledningar). För Transportsektorn antas att emissionen från fordonen hamnar på marken. 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., LEGERINGAR, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import transport 400 - -  
anläggning avfallshantering 0,091 0,023 0,36 byggavfall 
fastighet avfallshantering 0,060 0,015 0,24 byggavfall 
transport mark 0,15 0,038 0,60 fordon 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., LEGERINGAR, LAGERSAMMANFATTNING I KG 

tillhörighet väntev. min max övrigt 
anläggning 910 230 3600  
fastighet 600 150 2400  
transport 1500 380 6000  

 

2.2.6 Zink 
Kadmium och zink är kemiskt lika varandra (Cd befinner sig rakt under Zn i periodiska 
systemet), vilket gör metallerna svårseparerade. Därtill förekommer de naturligt tillsammans, 
varför kadmium är ett spårämne i all zink.  

Enligt Stockhome är användningsområdena för zink; Mässing, Förzinkade ytor, Pressgjutna 
produkter, Zinkkemikalier, Personbilar, Däck, Batterier, PVC och Offeranoder. Nedan redovisas 
hur zinkanvändningen fördelas på kommunlådans olika sektorer jämfört med Stockhomes 
kategorier. 

                                               

1 Lohm et al, 1997 
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I 2.2.6.1-2.2.6.8 gås användningen av zink igenom för att få en fördelning av zinkanvändningen  
på kommunlådans olika sektorer. Denna genomgång sammanfattas i 2.2.6.9. 

 

 

 

 

2.2.6.1 Mässing 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., FÖRDELNING AV ANVÄNDNINGEN AV MÄSSING PÅ KOMMUNLÅDANS 

SEKTORER 

Kategori 
i Stockhome1 

Användning1 Andel1 Sektor 
i Kommun- 
lådan 

Infrastruktur inom el/elektronik 0,03 Anläggning (elledningar) 
Byggnader flerfam. hus inom 

el/elektronik 
0,03 Fastighet (del av byggnad)  

Hushåll vattenkontakt, kranar mm 0,41 Fastighet (del av byggnad) 
Hushåll övrigt 0,10 Hushåll (konsumtion av produkter) 
Näringsliv kranar, ventiler, gasflaskor, 

kontaktdon, styrskåp etc 
0,36 Antag samma förhållande mellan kontakter, 

kranar mm och övrigt såsom för Stockhomes 
kategori Hushåll.  
0,41/(0,41+0,10)*0,36=0,29 i kontakter, kranar 
mm som tillhör Fastighetsektorn. 
Resterande andel, 0,07 , bör delas upp mellan 
Hushåll (Restaurang, Hotell etc) och Service 
(övrigt näringsliv). Hushållssektorns andel 
försummas dock, då den antas vara mindre än 
Service, och en uppdelning leder till allt för 
detaljerade beräkningar. Därmed fås 0,07 för 
Service.  

Fordon lastbilar 0,07 Transport (godstransporter) 
 

2.2.6.2 Förzinkade ytor 

Förzinkade ytor används främst till tak och fasader vilket tillförs sektorn Fastigheter. Det andra 
stora användningsområdet är till stolpar, räcken/profil, tråd och övriga konstruktioner som hör 

                                               

1 Lohm et al,1997 
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till sektorn Anläggningar (vägar, parker, fritidsanläggningar). Slutligen används en liten del till 
soptunnor, antenner etc vilket klassas såsom Hushåll (konsumtion av produkter). Fördelningen 
antas följa fördelningen av de ackumulerade mängderna enligt Stockhome, se tabell 14. 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., FÖRZINKADE PRODUKTER 

Sektor1 Ack. Mängd 
(ton)1 

Andel 

Fastighet 3700 0,66 
Anläggningar 1700 0,30 
Hushåll 230 0,04 

 

2.2.6.3 Pressgjutna produkter 

För att dela upp användningen av pressgjutna produkter på kategorier har Stockhome använt 
uppgifter från 1989, vilka antas gälla även för 1995. Anpassningen till Kommunlådans sektorer 
baseras på samma källa (Nilsson, 1996), se tabell 15. 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., PRESSGJUTNA PRODUKTER 

Användning1 Andel2 Sektor 
Fordonskomponenter 0,280 Transport 
Kontorsutrusning och 
varuhandel 

0,128 Service 

Kraftgenerering 0,03 El- gas- &värmeproduktion 
Offentlig användning 0,128 De återstående användningsområdena är delar i byggnader, 

anläggningar och hushållsprodukter (T.ex. leksaker och stora 
hushållsartiklar). 

Byggnader och 
infrastruktur 

0,236 Användningen antas vara jämnt spridd mellan sektorerna Anläggning, 
Fastighet och Hushåll, med var sin andel på 0,187. 

Elektriska komponenter 0,178  
Övrigt 0,02  

 

2.2.6.4 Zinkkemikalier 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., ZINKKEMIKALIER 

Produkt2 Tillförsel 1994 
(ton Zn)2 

Andel3 Sektor 

                                               

1 Nilsson, 1996 
2 Lohm et al,1997 
3 Beräknat på medelvärdet av tillförd mängd. 
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Zinkoxid 284-290 0,79 Används huvudsakligen som utomhusfärg till träbyggnader, 
tillhör därför Fastighetsektorn 

Zinkstoft 31-32 0,09 Rostskyddsfärger, antas huvudsakligen användas av 
Anläggningar.1 

Zinksulfid 10 0,03 Främst pigment för inomhusbruk, därför Fastighet 
Zinkfosfat 32-33 0,09 Främst rostskyddsfärg. Antas jämt fördelat mellan Fastigheter 

och Anläggningar.(Jämt fördelat mellan infrastruktur och 
byggnader i Stockhome)1. 

Övriga zinkkemikaliers bidrag försummas, vilket de även gjorts i Stockhome. 

2.2.6.5 Hudvårdsprodukter 

Används helt av hushållen.1 

2.2.6.6 Personbilar, däck & offeranoder 

Används helt av Transportsektorn. 

2.2.6.7 PVC, golv 

PVC golv används i bostäder och offentlig miljö,1 det vill säga fastigheter. 

 

2.2.6.8 Batterier 

Fördelningen mellan sektorerna antas vara den samma som för slutna NiCd-celler. Enligt 
Stockhome används hälften av hushåll och andra hälften av näringsliv1. Överfört till sektorer 
blir detta 50 % på Hushåll och 50 % Service (kontorsutrustning, verkstäder). Övriga 
näringslivssektorer antas ha mer stabila elsystem än brunstens och alkaliska batterier. 

 

2.2.6.9 Sammanställning: Kadmium i Zink 

En genomgång av användningsområdena för zink ger överföringsmatrisen i tabell 17 nedan. 

Avgörande för mängden kadmium är halten i zink. Men halten varierar beroende på 
zinkmalmens ursprung och tillverkningen av zink. Stockhome räknar på en zinkhalt på 1-50 
ppm1 för den 1995 tillförda zinken, och 10 till 500 ppm1 i den historiska zinken. Mängden 
kadmium de olika användningsområdena för zink är samlat i tabell 18. Kombineras tabell 17 
och tabell 18 fås kadmiummängden fördelat på sektorer, se tabell 19. 

                                               

1 Lohm, et al ,1997 
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Emissionsfaktorerna enligt Ayres & Ayres blir: 
 0,001 för mässing, pressgjutna detaljer och personbilar då dessa användningar kan 
hänföras till klassen metallanvändning]. Själva emissionen från denna klass har redovisats i 
avsnittet om kadmiumlegeringar ovan. 

 0,15 för Förzinkade ytor eftersom det hör till klassen ytbehandlade produkter. Emissionen av 
denna klass beskrivs i avsnittet kadmiering/ytbehandling ovan. 

 0,5 för zinkkemikalier eftersom det räknas som pigment i färg. Emissionen är beskriven i 
avsnittet om kadmiumpigment ovan. 

 0,15 för PVC då kadmiumet i dessa produkter hör till klassen inbundna kemikalier. 
Emission såsom för kadmiumstabilisatorer ovan. 

 0,02 för batterier, se ovan. 
 1 för hudvårdsprodukter, offeranoder och däck då det är produkter med kort livslängd. 

 

Avfallet från alla sektorer utom Hushåll antas deponeras som byggnads- och industriavfall. I 
vissa fall återvinns metallen, men även i sådan fall så transporteras den använda metallen ut 
ur kommunen, varför det inte snedvrider materialbalansen. Hushållens zinkprodukter antas 
följa med soporna ut. Från denna grundregel antas ett par undantag: 

 Eftersom zinkkemikalier mestadels används som pigment i utomhusfärg antas kadmiumet i 
den gamla färgen tillföras mark. 

 Offeranodernas kadmium tillförs vattnet, då meningen med dessa produkter är att de ska 
lösas upp i vatten. 

 Däck undantas dock inte, eftersom det kan antas att den största mängden kadmium följer 
med de kasserade däcken ut ur kommunen. 

 Hudvårdsprodukterna antas spolas ned i avloppet. 
 

Dessutom försummas intern återvinning via skrothandel loppis etc. 

Flöden och lageruppgifter sammanfattas i tabell 20 och 21. 

 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., ÖVERFÖRINGSMATRIS FÖR ZINKANVÄNDNING PÅ KOMMUNLÅDANS 

SEKTORER 

 Anläggning Fastighet Hushåll Service Transport El- Gas & Värme 
Mässing 0,03 0,73 0,1 0,07 0,07  
Förzinkade ytor 0,3 0,66 0,04    
Pressgjutna 
detaljer 

0,187 0,187 0,187 0,128 0,28 0,03 

Zinkkemikalier 0,135 0,838     
Hudvårdsprodukter   1    
Personbilar     1  
Däck     1  
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Offeranoder     1  
PVC, golv  1     
Batterier   0,5 0,5   

 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KADMIUM I ZINKPRODUKTER (KG). BEARBETAT FRÅN LOHM ET 

AL,1997. 
FÖR MINIMIUPPGIFTER ÄR UNDRE GRÄNSEN FÖR ZINKHALT MULTIPLICERAD MED UNDRE GRÄNSEN FÖR 

MÄNGDUPPGIFT, OCH VICE VERSA. 

 Lager  Tillförd mängd 1995 

 min max min max 

Mässing 37 29337 0,75 38 

Förzinkade ytor 28 5574 0,22 11 

Pressgjutna detaljer 18 3484 0,39 20 

Zinkkemikalier 6,5 5189 0,37 19 

Hudvårdsprodukter 0 0 0,00069 0,035 

Personbilar 7,5 1493 0 0 

Däck 3,3 647 0 2,5 

Offeranoder 0,015 3,0 0,0010 0,050 

PVC, golv 0,10 80 0,0020 0,10 

Batterier 0,40 80 0,08 4,0 

Summa 100 45887 1,9 93 

 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., SAMMANSTÄLLNING FÖRDELAT PÅ SEKTORER, 1995 (KG) 

 Lager   Tillförd mängd Emission enligt Ayres 

 min max  min max  min max 

Anläggning 14 3904  0,21 14  0,17 60 

Fastighet 54 30175  1,1 54  0,56 276 

Hushåll 8,3 3848  0,20 8,3  0,018 3,8 

Service 5,0 2539  0,14 5,0  0,00088 0,33 

Transport 18 5172  0,21 18  0,33 65 

El- Gas & Värme 0,5 105  0,012 0,53  0,000053 0,010 

Summa 100 45743  1,9 100  1,1 406 

 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., SPÅR I ZINK, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
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import anläggning 1,7 0,21 14  
import fastighet 7,7 1,1 54  
import service 2,1 0,34 13,3  
import transport 1,9 0,21 18  
import el- gas & värme 0,080 0,012 0,53  
service hushåll 0,84 0,14 5,0  
anläggning avfallshantering 1,8 0,13 25 bygg- och industriavfall 
fastighet avfallshantering 4,1 0,28 59 bygg- och industriavfall 
hushåll avfallshantering 0,26 0,018 3,8 sopor 
hushåll avfallshantering 0,0049 0,00069 0,035 avlopp 
service avfallshantering 0,17 0,0009 0,33 bygg- och industriavfall 
transport avfallshantering 4,6 0,33 65 bygg- och industriavfall 
anläggning mark 1,3 0,044 36 zinkpigment 
fastighet mark 7,8 0,28 218 zinkpigment 
transport vatten 0,02 0,0015 0,30 offeranoder 

 

 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., SPÅR I ZINK, LAGERSAMMANFATTNING I KG 

tillhörighet väntev. min max övrigt 
anläggning 230 14 3900  
fastighet 1300 54 30000  
hushåll 180 8,3 3800  
service 110 5,0 2500  
transport 300 18 5200  
el- gas & värme 7 0,5 100  

 

2.2.7 Livsmedel 
Det kadmium som människan exponeras för kommer uteslutande från livsmedel. Rökare 
undantagna. Vete och potatis dominerar kadmiumintaget, se tabell 22. Siffrorna för Stockholm 
har erhållits genom att nedskalats med befolkningen som räknebas. 

Antalet personer som uppehöll sig i Stockholm 1995 var 775 445 st, när korrigering för turism, 
pendling etc gjorts [Skredsvik-Raudberget, 1998], vilket utgör 8,8% av Sveriges befolkning. 

Av intaget kadmium upptas 5-7 % [Lind, 1996]. Upptaget kadmium utsöndras med en biologisk 
halveringstid på 7-30 år [Petterson Grawé, 1996]. Med dessa data som grund antas mängden 
kadmium som lämnar kroppen vara lika stor som den konsumerade mängden, dvs döda 
kroppars kadmiuminnehåll försummas.1  

                                               

1 5-7 % av 2,2 kg intaget kadmium ger att 0,11-0,15 kg per år ackumuleras hos befokningen. 
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Livsmedelskonsumenterna är Hushållen, dit även restauranger etc räknas. Importen till 
kommunen går per definition via Livsmedelssektorn, varefter flödet ,via Servicesektorn 
(handeln), når hushållen. Livsmedelskonsumtionen klassas som momentan, dvs all import når 
avfallsektorn samma år. I tabell 22 redovisas kadmiuminnehållet i livsmedel som konsumeras i 
Stockholm, och i tabell 23 redovisas de flöden denna konsumtion ger upphov till. 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KONSUMTION AV KADMIUM VIA LIVSMEDEL I STOCKHOLM. DATA 

FRÅN 1993 OCH 1996. [HELLSTRAND & LANDNER, 1998], NEDSKALAT FRÅN NATIONELLA SIFFROR PÅ 

BEFOLKNINGSBASIS. KOLUMNEN ANDEL STÅR FÖR ANDEL AV DET DAGLIGA KADMIUMINTAGET VID 

GENOMSNITTSKONSUMTION. 

Produkt Konsumtion Cd innehåll Kg per år Andel 

 milj kg mg/kg   

Vetemjöl 433 0,025 0,95 0,43 

Potatis 615 0,017 0,92 0,41 

Rågmjöl 85 0,017 0,12 0,06 

Morötter 51 0,022 0,10 0,04 

Mjölk 3243 <0,002 0,053 0,02 

Nötkött 157 0,002 0,026 0,01 

Fläskkött 298 0,002 0,053 0,02 

Kyckling 62 0,002 0,0088 <0,01 

     

  Summa: 2,2  

 

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., SPÅR I LIVSMEDEL, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import livsmedel 2,2 - -  
livsmedel service 2,2 - -  
service hushåll 2,2 - -  
hushåll avfallshantering 2,2 - - avlopp 

 

2.2.8 Cement 
Stadsbebyggelse innebär att stora mängder cement och betong används. Även låga halter 
spårämne kan ge betydande mängder. Halten kadmium i cement är i storleksordningen 0,2 
mg/kg [Persson, 1996]. Ursprunget är att kadmium är spårämne i kalksten, en råvara till 
cement. Halten är svår att veta exakt, precis som halten kadmium i zink. 

                                                                                                                                                     

Men samtidigt utsöndras det kadmium som intagits upp till 30 år tidigare, vilket gör processen 
komplex att räkna på. 
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Mängden kadmium i cement uppskattas i Stockholm till 220 kg (140kg-340kg) för 
anläggningssektorn och 440 kg (280kg-690kg) för fastighetssektorn. Tillförseln 1995 var 5,7 
kg till anläggningssektorn och 8,6 kg till fastighetssektorn.1 

Emissionsfaktorn för kadmium från varor där kadmium är inbakat i en kemikalie är 0,15 
[Ayres & Ayres, 1994] (samma som för stabilisatorer, se ovan). Detta värde skulle innebära en 
emission på 9,5kg(6kg-15kg) kadmium per år. 

Som jämförelse så uppskattas mängden sten, betong och inert avfall 1991 i Stockholm till 
87500 ton [Stockholm stad, 1995]. Antas dessa 87500 ton bestå enbart av betong fås att 2,4 
kg kadmium forslas bort varje år.2 Denna siffra är betydligt lägre än Ayres & Ayres. 

Det är osäkert hur stor del av kadmiumet som är kvar och hur mycket som har lakats ur. 
Försök där krossad cement lagts i vatten har gett lakvattnet en kadmiumhalt på 3-21 mg 
kadmium per liter [Persson, 1996]. Det kadmium som lakats ur stadens bebyggelse tillförs 
dagvatten och mark, men mängden får inte att uppskatta. 

I brist på data antas 2,4 kg kadmium lämna Stockholm varje år i formen byggavfall. 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., CEMENT, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import anläggning 5,7 - -  
import fastighet 8,6 - -  
anläggning avfallshantering 0,8 - -  
fastighet avfallshantering 1,6 - -  

TABELL  FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., CEMENT, LAGERSAMMANFATTNING I KG 

tillhörighet väntev. min max övrigt 
anläggning 220 140 340  
fastighet 440 280 690  

 

2.2.9 Tobak 
Beräknat på befolkningsbasis så såldes 713 miljoner cigaretter i Stockholm 1995 [SCB,1998]. 
Halten kadmium i tobak är 1-2 ppm [Brown & Williamson,1970]. Då varje cigarett innehåller 1 
gram tobak [Swedish Match, 1998] fås ett tillskott på 0,7 kg-1,4 kg kadmium 1995. 

Röken från en cigarett innehåller ca 0,1 μg kadmium [Brown & Williamson,1970]. Det ger ett 
utsläpp av kadmium i röken på 17 gram, vilket är försumbart förutom ur 
hälsoskyddsperspektiv. 

                                               

1  Bearbetat från Lohm et al,1997 som har uppskattat mängden krom i cement. 
2 Andelen cement i betong är cirka 0,14 kg/kg [Emanuelsson,1998]. 
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Använda cigaretter (aska och fimp) antas hamna i soporna. Att dagvatten och avlopp tillförs 
kadmium från cigaretter försummas. 

I Stockholm användes på befolkningsbasis 474 ton snus 1995. Andelen tobak i snus ligger 
något under 0,5 [Snusfabriken Gothia, 1998]. Detta ger ett kadmiuminnehåll på 0,2kg-0,5kg. 
Som för cigaretter så antas använt snus hamna i soporna. Bidrag till avlopp, dagvatten etc 
försummas. 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., TOBAK, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import service 1,3 0,9 1,9  
service hushåll 1,3 0,9 1,9  
hushåll avfallshantering 1,3 0,9 1,9 sopor 

 

2.2.10 Alkohol 
Vin innehåller 0,10 -15,4μg kadmium per liter, öl 0 - 0,8 μg per liter och sprit 0 - 11,5 μg per 
liter [Mena et et al, 1995]. Försäljningen i Stockholm 1995 var på befolkningsbasis 9,8 miljoner 
liter vin, 16,9 miljoner liter öl och 2,6 miljoner sprit. Sammantaget ger detta ett tillskott på ca 
0kg-0,2kg kadmium. Detta kadmiumbidrag torde hamna i avloppet. 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., ALKOHOL, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import service 0 0 0,2  
service hushåll 0 0 0,2  
hushåll avfallshantering 0 0 0,2 avlopp 

 

2.2.11 Bränsle 
Kadmiumutsläpp till följd av förbränning redovisas i tabell 28, och bränslekonsumtionen 
redovisas i tabell 29. Kombinerat fås de flöden som redovisas i tabell 30. Troligtvis ligger dessa 
siffror något högt, eftersom uppgifterna i tabell 28 är medelvärden för  OECD, och Sverige 
normalt har lägre utsläpp än genomsnittet.  

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., UTSLÄPP FRÅN FÖRBRÄNNING (MG CD/GJ) [JACKSON & 

MACGILLIVRAY, 1995] 

 luftutsläpp  fast avfall  

 kraftproduktion transporter kraftproduktion transporter 

kol 1 33 32 1 

olja 2 2 0 0 

naturgas 0,04 0,04 0 0 
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biobränsle 0 26 26 1 

 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., BRÄNSLEKONSUMTION I STOCKHOLM 1995 (PJ). NEDSKALAT 

FRÅN NATIONELLA SIFFROR FRÅN 1995 PÅ BEFOLKNINGSBASIS [SCB 1997.] 

 kraftproduktion transporter 

kol 0,0088 0 

biobränsle 3,5 0 

olja 11 27 

gas 0,57 0,018 

 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KADMIUM TILL FÖLJD AV BRÄNSLEFÖRBRÄNNING, 
FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
import el gas & värme 112 - -  
import transport 53 - -  
el gas & värme luft 22 - -  
el gas & värme avfallshantering 90 - - deponi 
transport luft 53 - -  

 

2.2.12 Luftnedfall 
Depositionen av kadmium har uppmätts till 2,3 g/ha i Stockholms innerstad, och 0,6 g/ha för 
Stockholms län [Berglund et al, 1994]. Värdet för Stockholms kommun bör ligga där emellan. 

Stockholms kommun består av 13583 ha bebyggd mark, 5174 ha naturmark och 2808 ha 
vatten [Skredsvik-Raudberget , 1998].  

Luftdepositionen sammanfattas i tabell 31. 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., LUFTDEPOSITION, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
luft mark 22 11 43  
luft vatten 3,3 1,7 6,5  

 

2.2.13 Luft, vatten, mark och sediment 
Halten kadmium i luft är dåligt kartlagd. Halten uppskattas till 0,02 ng/m3 i nordligaste 
Sverige och 0,2 ng/m3 i sydligaste [Parkman et al, 1998]. Under arbetets gång har inga 
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rapporter om hälsoeffekter på grund av luftens kadmiumhalt upptäckts, varför halten 
kadmium i luften i sig inte torde vara särskilt intressant. 

Kadmiumhalten i vatten beror på pH, salthalt och kolhalt (TOC= total organic carbon). I sjöar 
och floder ligger kadmiumhalten på 0,009 till 0,022 μg/liter i Sverige. Halten i grundvattnet har 
mätts kontinuerligt i Sverige sedan 1978 och ligger  mellan 0,006 och 0,1 μg/liter, tyvärr utan 
att man vet mycket mer då standardmetoden för mätning har en hög detektionsgräns. I 
Östersjön är halten kadmium 0,03-0,04 μg/liter. 

Kadmium som tillförs ett vatten sedimenterar, varför det bedöms som meningslöst att 
uppskatta mängden kadmium som finns i vattenmassorna i Stockholm.  

Flöden till och från luft och vatten tas upp på andra ställen i denna sammanställning, se för 
luft tabellerna 30, 31 & 34 och för vatten tabellerna 20, 31, 32 & 34. 

Markens kadmiumhalt i Stockholms innerstad varierar mellan <0,5 mg/kg TS och 0,9 mg/kg 
TS, med medianhalten <0,5 mg/kg TS (under testets detektionsgräns) [Berglund et al, 1994].  

Flödet av kadmium till de akvatiska sedimenten har uppmätts till 0,3 - 40 mg m-2 år-1 i vattnen 
kring Stockholm. Det totala flödet av kadmium till sedimenten i Stockholms innerstad har 
uppskattats till 5-50 kg i en ny undersökning gjord av IVL, där dessa uppgifter är hämtade 
[Östlund et al, 1998]. Stockholms innerstad definieras som det vatten som begränsas av sundet 
mellan Smedslätten och Hägersten i väster och Blockhusudden i öster. Den övre gränsen (50 
kg) är framräknad från mätningar av metallhalt och sedimentationshastighet. Dock påpekar 
författarna att den övre gränsen troligen ligger i överkant, då mätpunkterna valts på ett sätt att 
de har en ”större ackumulationskaraktär”. Den undre gränsen är helt sonika satt till 10% av 
den övre. Eftersom flödet till sedimenten troligen är överskattat och belastningen till 
sedimenten i innerstaden är högre än till ytterstaden antas att 5-50 kg gäller för hela 
kommunen. 

Lagren av kadmium i mark och sediment är svåra att uppskatta då mängderna varierar mycket 
beroende av geografiskt läge. Palm & Östlund (1996) har uppskattat mängderna bly och zink i 
mark och sediment i Stockholm. Används deras mycket schenmatiska beräkning kan grovt 
kadmiummängderna uppskattas.  

Mängden kadmium i marken beräknas efter 5600 ha jord, 0,3 m ned i marken [Voet et al, 
1994] och en genomsnittlig densitet på 2,5 kg/liter jord. Halten kadmium i jorden antas vara 
den samma som i åkermark, 0,13 - 0,67 mg Cd/kg [Eriksson et al, 1995]. Efter muliplikation 
av alla faktorer fås att lagret av kadmium i marken är 12 000 ton (5000ton-28000 ton). 

För sedimenten beräknas mängden i de översta 10 cm. Densiteten sätts även här till 2,5 
kg/liter och ytan till 2800 ha [Palm & Östlund, 1996]. Mätningar på sedimenten runt 
Stockholm visar att halterna kadmium varierar starkt, från 0,1 mg/kg TS (med TS= 55%) till 
110 mg/kg TS (med TS= 28,1%). Med detta vida intervall fås mängden kadmium i sedimenten 
till 9000 ton (400 ton - 220 000 ton).  
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TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., SEDIMENTATION, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. Min max övrigt 
vatten sediment 16 5 50  

 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., LAGER I MARK OCH SEDIMENT, MÄNGDER I KG, MYCKET GROV 

UPPSKATTNING 

sektor väntev. Min max övrigt 
mark 12 000 000 5 000 000  28 000 000  
sediment 9 000 000 400 000 220 000 000  

 

2.2.14 Avfallshantering 
Avfallssektorn saknar lagringsmöjligheter. Dagvatten, avloppsvatten och avfall som förbränns 
behandlas mer eller mindre omedelbart efter avfallet har ”blivit till”.  

2.2.14.1 Fast avfall 

Följande beräkningar baserar sig på Skredsvik-Raudberget (1998) och Björklund (1998). 

1995 förbrändes 249478 ton avfall i Högdalens avfallsförbränningsanläggning. Detta avfall 
innehöll 1389 kg kadmium. Av detta kadmium släpptes 0,84 kg ut luften och resten återfanns i 
aska och slagg som deponeras. 

23 000 ton avfall deponerades till följd av ett sommaruppehåll på förbränningsanläggningen. 
Avfall till Högdalens reningsverk har en medelhalt på 5,57 mg kadmium/kg avfall, det vill säga 
128 kg kadmium. 

Av det förbrända avfallet så importerades 38917 ton från grannkommuner.  

Därutöver samlades 2500 ton trädgårdsavfall och 5700 ton parkavfall, varav 3100 ton av 
parkavfallet förbrändes. Trädgårdsavfall och parkavfall innehåller 1,6*10-7 kg kadmium/kg TS 
[Björklund, 1998]. Trädgårdsavfallet lagras i Lövsta, medan parkavfallet komposteras, flisas 
eller deponeras. 

2.2.14.2 Avloppsrening 

Följande beräkningar baserar sig på Skredsvik-Raudberget (1998), SVAB (1996) och SVAB 
(1997). 

Totalt behandlades 152 miljoner m3 avloppsvatten 1995, därav importerades 37,2 miljoner m3 
och 48,1 miljoner m3 tillfördes till följd av inläckage och dagvatten. Resterande 66,7 miljoner 
m3 härstammade från sektorerna Hushåll (71%), Industri (10%) och Service (19%). De olika 
avloppsslagens bidrag antas vara proportionellt fördelade. 
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Det renade avloppsvattnet hade en kadmiumhalt som låg under detektionsgränsen (0,05 
μg/liter) [SVAB, 1997]. Slammet hade en medelhalt på 1,9 mg kadmium /kg TS. 73120 ton 
slam innehållande 36 kg kadmium producerades, varav 57% användes i jordbruket och i 
princip resten deponerades. 

Dagvatten har en kadmiumhalt på 0,6- 1,9 mg kadmium per liter [Östlund & Palm, 1998]. Via 
dagvattnet tillförs 8 kg kadmium till sjöar och Saltsjön [Stockholms stad, 1995]. 

Flöden beskrivna i texten sammanfattas i tabell 34. 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., AVFALLSHANTERING, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare väntev. min max övrigt 
avfallshantering luft 0,84 - - sopförbränning 
avfallshantering export 1389 - - aska till deponi 
avfallshantering export 128 - - deponi av sopor 
import avfallshantering 217 - - sopförbränning, 

grannkommuner 
anläggning avfallshantering 0,55 - - parkavfall 
avfallshantering export 0,25 - - parkavfall på deponi 

etc 
fastighet avfallssektorn 0,28 - - trädgårdsavfall 
avfallssektorn export 0,28 - - trädgårdsavfall 
import avfallshantering 8,8 - - avlopp 
hushåll avfallshantering 11 - - avlopp 
industri avfallshantering 1,6 - - avlopp 
service avfallshantering 3,0 - - avlopp 
mark avfallshantering 11 - - avlopp, dagvatten o 

inläckage 
avfallshantering export 36 - - slam 
mark vatten 8 - - dagvatten 
 

 

2.3 Kontroll & sammanställning 
Vid den genomgång av kadmiumflöden i kommunen som gjorts ovan finns risk för att flöden 
räknas dubbelt. Därför måste en efterkontroll göras där flöden mellan sektorer jämförs. 

Resultatet av denna kontroll visar att flera avfallsströmmar till avloppet har redovisats dubbelt. 
I avsnittet om avfallshantering beräknas strömmarna från Hushåll och Service utifrån 
slamhalten. Samtidigt så redovisas bidrag till avloppet från Hushåll i avsnitten alkohol, 
livsmedel, pigment och spår i zink. Motsvarande för Service är avsnittet pigment. Eftersom 
flödet från avfallshanteringen bedöms mer tillförlitligt och är ett mer övergripande flöde (avlopp 
totalt, inte bara delbidrag), så dras de andra flödena bort.  
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Sammanställs flöden till och från delsystemen luft och vatten så balanserar inte resultatet, 
summan av flöden blir ej noll. Det beror på brister i rapportens data och att det kan finnas 
flöden som inte beaktats/upptäckts. Exempelvis så har import och export via vatten och luft ej 
beräknats, då erfordeliga data saknats. För att delsystemen ändå ska bli balanserade i den 
grafiska presentationen ( se bilaga 2) har skillnaden justerats genom import/export. På så sätt 
antas luften exportera 51kg kadmium per år och vattnet importera 5 kg per år. 

Bortdragna flöden sammanställs i tabell 35. För lageruppgifter har ej något behov av 
korrigering upptäckts. 

Beskrivningen av alla flöden i beräkningarna utgör nu en flödesdatabas som kan 
sammanställas och analyseras. Poängen med att först redovisa vissa flöden och sedan dra ifrån 
dem är att informationen bevaras i databasen, vilket hjälper vid senare analys, se vidare bilaga 
3. 

Sammanställning har utförts såsom beskrivs i bilaga 3. Resultaten av sammanställningen 
presenteras i exjobbets ordinarie text. En grafisk presentation av kadmiumflödena i Stockholm 
presenteras i bilaga 2. 

TABELL   FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT., KORRIGERINGAR, FLÖDESSAMMANFATTNING, MÄNGDER I KG 

ursprung mottagare textavsnitt min max övrigt 
hushåll avfallshantering pigment -19,5 -32,5 konstnärsfärger, avlopp, korrigering 
service avfallshantering pigment -19,5 -32,5 konstnärsfärger, avlopp, korrigering 
hushåll avfallshantering spår i zink -0,00069 -0,035 avlopp, korrigering 
hushåll avfallshantering livsmedel -2,2 -2,2 avlopp, korrigering 
hushåll avfallshantering alkohol -0 -0,2 avlopp, korrigering 



 - Bilaga 1 - 29 - 

3. Referenser 

Ayres, R.U: & Ayres, L. W. (1994) Consumptive uses and loses of toxic heavy metals in the 
United States, 1880-1980, Industrial Metabolism. Restructuring for Sustainable Development, 
United Nations Universety Press, Tokyo 

Bergbäck, B. & Johansson K. (1996), Metaller i stad och land, SNV 4677,Naturvårdsverket, 
Stockholm, 65 s 

Bergbäck, B. & Jonsson A. (1998), Cadmium in goods - contribution to environmental 
exposure, Cadmium exposure in the Swedish environment, The swedish national chemicals 
inspectorate, Stockholm 

Berglund, M. et al (1994), Metaller i mark i Stockholms innerstad och kranskommuner - 
förekomst och hälsorisker för barn,Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Solna 

Björklund, A. (1998), Environmental system analysis of waste management, 
Licentiatavhandling, Avdelningen för Industriellt Miljöskydd, KTH, Stockholm 

Brown & Williamson, (1970), The cadmium content of Tobacco and smoke, intern 
företagsrapport, USA 

Burström F. et al (1998), Materialräkenskaper och miljöarbetet i Stockholm - Kväve och fosfor i 
storstaden, Institutionsrapport från Avdelningen för Industriellt Miljöskydd, KTH, Stockholm 

Eriksson, J. et. al (1995), Kadmiumhalter i matjorden i svensk åkermark, SNV 4450, 
Naturvårdsverket, Solna, 30 s 

Hellstrand, S. & Landner, L. (1998), Cadmium in fertilizers, soil, crops and foods - the swedish 
situation, cadmium exposure in the Swedish environment, Kemikalieinspektionen, Stockholm 

Jackson, T. & MacGillivray, A. (1995), Accounting for Toxic Emissions from the Global 
Economy: The case of cadmium, POLESTAR 6, Stockholm Environment Institute 

Lind, Y. (1996), Kadmium i vår föda,Vår Föda Nr. 6/96, Livsmedelsverket, 8-9 

Lohm, U. et. al. (1997), Databasen Stockhome, Linköpings Universitet, 131 s 

Mena, C. Et al (1996), Cadmium levels in wine, beer and other alcoholic beverages: possible 
sources of contaminatioin, The Science of the Total Environment, vol 181, 201-208 

Nilsson, P. (1996), Antropogenic Flows of Zinc and Associated Metals in Sweden, 
Licentiatavhandling, Luleå Tekniska Universitet,101 s 

Palm, V. & Östlund, C. (1996), Lead and zinc flows from technosphere to biosphere in a city 
region, The Science of the Total Environment, 192, 95-109 



 - Bilaga 1 - 30 - 

Parkman, H. et al (1998), Cadmium in Sweden - environmental risks, Cadmium exposure in the 
Swedish environment, The Swedish Naional Chemicals Inspectorate, Stockholm 

Persson, D.(1996), Metallers frigörelse från olika materialytor orsakad av korrosion och 
materialnedbrytning - en kunskapssammanställning, Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämd. 

Pettersson Grawé, K. (1996), Kadmium - ett stort miljöproblem, men hur hamnar det i våra 
njurar?, Vår Föda Nr. 6/96, Livsmedelsverket, s 10-12 

SCB (1997), Statistisk årsbok 1997, Statistiska Centralbyrån, Stockholm 

SCB (1998), Statistisk årsbok 1998, Statistiska Centralbyrån, Stockholm 

Sigfrid, L. et al (1992), Kadmium i produkter och avfall, Institutionen för teknisk 
vattenresurslära, LTH, Lund 

Skredsvik-Raudberget, C. (1998), Kväve- och fosforflöden i Stockholms kommun, 
Examensarbete vid Avdelningen för Industriellt Miljöskydd, KTH, Stockholm 

Stockholms stad (1995), Miljöprogram för Stockholm åren 1996 till och med 2000, 
Miljöförvaltningen 

SVAB (1996), Miljörapport 1995, Stockholm Vatten AB 

SVAB (1997), Miljörapport 1996, Stockholm Vatten AB 

Walker, T., (1996), Estimation of Cadmium Discards in Municipal Solid Waste, ur Sources of 
cadmium in the environment, OECD cadmium workshop, OECD, Pari 

Voet, E. et al (1994), Cadmium in the European Community: Apolicy-oriented analysis, Waste 
Management & Research, vol 12, 507-526 

Östlund, P. & Palm, V. (1998), Metaller, blyisotoper och denitrifikationspotential i sediment 
runt Stockholms stad, rapport från Institutet för vatten och luftvårdsforskning (IVL), Stockholm 

Östlund, P. et al (1998), Metaller, PAH, PCB och totalkolväten i sediment runt Stockholm - 
flöden och halter, rapport från Institutet för vatten och luftvårdsforskning (IVL), Stockholm 

3.1 Muntliga källor 
Emanuelsson A (1998), forskare på Oorganisk Kemi 2 vid Lunds Tekniska Högskola, 046-222 
00 00,  

Heikensköld J. (1998), konstnär, arkitekturstuderande, 08-30 50 89 

Snusfabriken Gothia (1998), 031-808600  



 - Bilaga 1 - 31 - 

Swedish Match (1998), konsumentupplysningen , 020-765765 

 



Systemgräns (Kommungräns Stockholms Stad).  Flöden under  1 kg visas ej. Siffror anger väntevärden enligt rapport. 
Bokstaven O efter lageruppgifter står för att uppgiften är mycket osäker.
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Bilaga 3 
Redovisning av kommunlådan för kadmium i Microsoft Excel. 
Verktyg och metoder. 

 
Som en del av exjobbets uppgift har varit att redovisa arbetet i en excelfil för att underlätta 
fortsatt uppdatering inom kommunen. Denna deluppgift redovisas här. 

1. Förutsättningar och metod 

Beräkningar som utförs av en person har en tendens att följa just den personens tankebanor, 
varför det kan bli minst sagt arbetsamt för en annan person att förstå och kunna revidera 
kalkylen. Ett par olika ansatser har prövats. Från början var ansatsen att alla beräkningar 
skulle samlas för att möjliggöra mycket enkla förändringar. Detta förkastades eftersom 
beräkningarna skiljer sig mycket. Dels blir det svårt att bygga en pedagogisk struktur och dels 
skulle resultatet med nödvändighet bli väldigt specifik för just denna undersökning, för de data 
som funnits tillgängliga och använts. Den som läst övriga delar av detta examensarbete inser 
att ett sådant kalkylark skulle innebära mycket onödigt arbete. Data rörande flödet av 
kadmium i samhället är mycket osäkra och kan mycket lätt omkullkastas om mer utförliga 
undersökningar utförs.  

I stället har valts att bygga kalkylarket kring den minsta gemensamma nämnare, nämligen 
själva specifikationerna av flöden och lager. Tanken är att likna ekonomisk bokföring. Den 
framtagna beräkningsgången i Bilaga 1 kan liknas vid att samhället inventeras på flöden, för 
att dessa sedan i beräkningarna i varje avsnitt ”konteras” till de olika sektorerna. Strukturen 
blir därmed mycket enkel och generell. En anpassning till valfri kommun, ämne etc sker enkelt. 
Vidare passar denna struktur för att byggas in i en framtida databasapplikation.  

Uppdatering eller förändring av kadmiumkalkylen går till så äldre flöden tas bort och de nya 
läggs till. Praktiskt innebär det att när t.ex. bättre siffror kring NiCd-batterier uppkommer så 
sorteras alla flöden som rör NiCd-batterier fram ur flödesdatabasen. De ersätts med de nya 
framräknade flödena.  

För att underlätta fortsatt arbete har ett par enkla verktyg i Visual Basic for Excel tagits fram, 
vilka presenteras nedan tillsammans med kalkylarket. 

2. Kalkylark Kommunlådan 

Excelfilen som innehåller kommunlådan för kadmium innehåller fyra kalkylblad benämnda 
Flödesdatabas, Lagerdatabas, SummeringFlöde samt SummeringLager (plus två, 
eventuellt dolda, blad med kod o dylikt). 
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Flödesdatabasen och Lagerdatabasen innehåller uppgifterna från beräkningarna i bilaga 1, och 
de följer namngivningsreglerna. Etiketten Referens längst upp beskriver var information om 
hur flödet har beräknats finns, vilket är olika stycken i Bilaga 1. Vid uppdatering av 
beräkningarna ersätts denna med en hänvisning till de nya beräkningarna. 

Bladen SummeringFlöde och SummeringLager innehåller sammanställningar av de två 
databaserna i bokstavsordning. Här har alla delflöden mellan två sektorer summerats och 
lageruppgifter om en sektor summerats. Från dessa summeringar är det sedan enkelt att göra 
en grafisk bild över materialflödet i hela kommunen. 

2.1 Menyval Kommunlådan 
På menyraden har (förhoppningsvis) Kommunlådan dykt upp som alternativ, se figur 1. Nedan 
beskrivs de olika kommandona, tillsammans med exempel på frågor kommandona har hjälp till 
att ge svar på. 

 

FIGUR 1,MENYALTERNATIV I KOMMUNLÅDAN 

2.1.1 Sortera flöden 
Kommunlådan/Sortera flöden/Ursprung: Sorterar flödesdatabasen efter ursprungssektor i 
bokstavsordning. Exempel: Vilka flöden kommer in till Avfallshanteringssektorn? 

Kommunlådan/Sortera flöden/Mottagare: Sorterar flödesdatabasen efter mottagande sektor 
i bokstavsordning. Exempel: Var tar flöden ut från Avfallshanteringssektorn vägen? 

Kommunlådan/Sortera flöden/Referens: Sorterar flödesdatabasen efter de avsnitt i bilaga 1 
där de beskrivs i bokstavsordning. Exempel: Vilka flöden ska förändras till följd av en ny 
rapport om kadmium i sediment? 
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2.1.2 Sortera lager 
Kommunlådan/Sortera lager/Sektor: Sorterar lagerdatabasen efter sektor i bokstavsordning. 
Exempel: Vad består hushållens lager av kadmium av? 

Kommunlådan/Sortera lager/Referens: Sorterar lagerdatabasen efter referens i 
bokstavsordning. Exempel: Vilka lageruppgifter behöver förändras till följd av ändrad livslängd 
hos NiCd-batterier? 

2.1.3 Sammanställ/Uppdatera 
Kommunlådan/Sammanställ/Uppdatera: Summerar flödesdatabasen och lagerdatabasen 
och skriver in resultatet i summeringsbladen. Exempel: Efter förändringar av någon av 
databaserna. 

2.1.4 Om 
Kommunlådan/Om: Visar kort information om kommunlådan. 

3. Exempel på arbetsgång vid uppdatering 

Här ett förslag på arbetsgång för uppdatering av kommunlådan: 

 Räkna ut nya flöden och lageruppgifter enligt definitionerna i bilaga1. 
 Sortera databaserna efter referens (i menyn). Ta bort äldre uppgifter. Lägg in de nya. 
 Skriv ut summeringsbladen. 
 Uppdatera summeringsbladen (i menyn). 
 Jämför förändringar och uppdatera eventuella grafiska flödesbilder. 
  

4. Att observera 

De utvecklade verktygen må vara kraftfulla i rätt situation, men de är mycket enkla. Någon 
felhantering finns inte och den som önskar använda verktygen måste beakta följande: 

 Summeringen/Uppdateringen summerar bara sektorer som stavas exakt lika. Avfall och 
Avfallshantering behandlas som olika sektorer. Däremot ska STORA/små bokstäver inte 
spela någon roll. 

 Det får inte finnas tomma rader inne i databaserna. En tom rad räknas som slutet på 
databasen. 

 Ingen tolkning av om ett flöde är positivt eller negativt sker. Vid summering/uppdatering 
innebär det att negativa flöden inte dras ifrån positiva flöden, utan klassas som helt nya 
flöden. Se bilaga 1 för definition av positiv flödesriktning. 

 Samma enhet måste användas överallt. 
 

Slutligen vore det intressant om någon funktion för ”bokslut” fanns, det vill säga att flöden 
läggs till och dras ifrån lageruppgifter så att det blir enkelt att börja om på ett nytt år. Kanske 
en uppgift för nästa exjobbare? 



Flödesdatabas

Ursprung Mottagare Referens Väntev. Min Max Övrigt
import anläggning cement 5,7 5,7 5,7
import anläggning spår i zink 1,7 0,21 14
anläggning avfallshantering avfallshantering 0,55 0,55 0,55 parkavfall
anläggning avfallshantering cement 0,8 0,8 0,8
anläggning avfallshantering legeringar 0,091 0,023 0,36 byggavfall
anläggning avfallshantering pigment 50 25 100 industriavfall
anläggning avfallshantering spår i zink 1,8 0,13 25 bygg- och industriavfall
anläggning avfallshantering stabilisatorer 180 90 360 industriavfall
el gas & värme avfallshantering bränsle 90 90 90 deponi
fastighet avfallshantering avfallshantering 0,28 0,28 0,28 trädgårdsavfall
fastighet avfallshantering cement 1,6 1,6 1,6
fastighet avfallshantering legeringar 0,060 0,015 0,24 byggavfall
fastighet avfallshantering pigment 200 100 400 industriavfall
fastighet avfallshantering spår i zink 4,1 0,28 59 bygg- och industriavfall
fastighet avfallshantering stabilisatorer 180 90 360 industriavfall
fastighet avfallshantering ytbehandling 47 5 450 industriavfall
hushåll avfallshantering alkohol 0 0 0,2 avlopp
hushåll avfallshantering avfallshantering 11 11 11 avlopp
hushåll avfallshantering korrigering 25 -19,5 -32,5 pigment, konstnärsfärger, avlopp
hushåll avfallshantering korrigering 0,0049 -0,0007 -0,04 spår i zink, avlopp
hushåll avfallshantering korrigering 2,2 -2,2 -2,2 livsmedel, avlopp
hushåll avfallshantering korrigering 0 0 -0,2 alkohol, avlopp
hushåll avfallshantering livsmedel 2,2 2,2 2,2 avlopp
hushåll avfallshantering NiCd-celler 983 920 1050 recirkulering
hushåll avfallshantering NiCd-celler 2322 2200 2450 sopor
hushåll avfallshantering pigment 25 19,5 32,5 konstnärsfärger, avlopp
hushåll avfallshantering pigment 2,7 2,4 3 sopor
hushåll avfallshantering spår i zink 0,26 0,018 3,8 sopor
hushåll avfallshantering spår i zink 0,0049 0,00069 0,035 avlopp
hushåll avfallshantering stabilisatorer 30 15 60 hushållssopor
hushåll avfallshantering tobak 1,3 0,9 1,9 sopor
import avfallshantering avfallshantering 217 217 217 sopförbränning, grannkommuner
import avfallshantering avfallshantering 8,8 8,8 8,8 avlopp
industri avfallshantering avfallshantering 1,6 1,6 1,6 avlopp
mark avfallshantering avfallshantering 11 11 11 avlopp, dagvatten o inläckage
service avfallshantering avfallshantering 3 3 3 avlopp
service avfallshantering korrigering 25 -19,5 -32,5 pigment, konstnärsfärger, avlopp
service avfallshantering NiCd-celler 983 920 1050 recirkulering
service avfallshantering NiCd-celler 2322 2200 2450 sopor
service avfallshantering pigment 25 19,5 32,5 konstnärsfärger, avlopp
service avfallshantering pigment 1,9 1,6 2,2 konstnärsfärger, sopor
service avfallshantering pigment 100 50 200 industriavfall
service avfallshantering spår i zink 0,017 0,0009 0,33 bygg- och industriavfall
service avfallshantering stabilisatorer 30 15 60 industriavfall
service avfallshantering ytbehandling 17 2 150 industriavfall
transport avfallshantering pigment 50 25 100 industriavfall
transport avfallshantering spår i zink 4,6 0,33 65 bygg- och industriavfall
transport avfallshantering stabilisatorer 52 30 90 industriavfall
transport avfallshantering ytbehandling 116 15 900 industriavfall
import el gas & värme bränsle 112 112 112

Sida 1
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import el gas & värme spår i zink 0,080 0,012 0,53
avfallshantering export avfallshantering 1389 1389 1389 aska till deponi
avfallshantering export avfallshantering 128 128 128 deponi av sopor
avfallshantering export avfallshantering 0,25 0,25 0,25 parkavfall på deponi etc
avfallshantering export avfallshantering 36 36 36 slam
avfallshantering export avfallshantering 0,28 0,28 0,28 trädgårdsavfall
industri export NiCd-celler 1625 600 4400 öppna celler
import fastighet cement 8,6 8,6 8,6
import fastighet spår i zink 7,7 1,1 54
service hushåll alkohol 0 0 0,2
service hushåll livsmedel 2,2 2,2 2,2
service hushåll NiCd-celler 3200 3200 3200
service hushåll pigment 80 80 80 konstnärsfärger + annat
service hushåll spår i zink 0,84 0,14 5
service hushåll tobak 1,3 0,9 1,9
import industri NiCd-celler 1625 600 4400 öppna celler
import livsmedel livsmedel 2,2 2,2 2,2
avfallshantering luft avfallshantering 0,84 0,84 0,84 sopförbränning
el gas & värme luft bränsle 22 22 22
transport luft bränsle 53 53 53
anläggning mark spår i zink 1,3 0,044 36 zinkpigment
fastighet mark spår i zink 7,8 0,28 218 zinkpigment
luft mark luftdeposition 22 11 43
transport mark legeringar 0,15 0,038 0,6 fordon
vatten sediment sedimentering 16 5 50
import service alkohol 0 0 0,2
import service NiCd-celler 6400 6400 6400
import service pigment 145 145 145 konstnärsfärger + annat
import service spår i zink 2,1 0,34 13,3
import service tobak 1,3 0,9 1,9
livsmedel service livsmedel 2,2 2,2 2,2
import transport bränsle 53 53 53
import transport legeringar 400 400 400
import transport spår i zink 1,9 0,21 18
import transport stabilisatorer 160 160 160
import transport ytbehandling 160 160 160
luft vatten luftdeposition 3,3 1,7 6,5
mark vatten avfallshantering 8 8 8 dagvatten
transport vatten spår i zink 0,021 0,0015 0,3 offeranoder
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