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Sammanfattning 

 

Användningen av avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk som ett alternativt 

gödningsmedel ökar i det svenska jordbruket. Ett problem med slam som gödningsmedel är 

dock att de metaller och oönskade ämnen som finns i avloppsvattnet också tillförs 

åkermarken via slammet, och slutligen, genom ackumulering i mark och grödor, kan ge 

effekter på miljön och människors hälsa. För att möjliggöra användning av avloppsslam 

som växtnäring finns certifieringssystemet REVAQ. Målet med REVAQ är att genom 

systematiskt uppströmsarbete vid reningsverken förbättra slammet. Detta, genom att minska 

metaller och oönskade ämnen i inkommande avloppsvatten till den nivå där halterna i 

slammet inte påverkar markorganismer och gröda, negativt. 

Kalmar Vatten AB är certifierat enligt REVAQ och samtliga metallhalter i deras 

avloppsslam, avsett för slam som växtnäring, har en godkänd halt. Emellertid har halterna 

av koppar och kadmium varit något förhöjda. Med anledning av detta har det, som en del av 

uppströmsarbetet enligt REVAQ, i denna studie undersökts om något område i Kalmar 

kommun bidrar med ett större tillskott av dessa metaller i avloppsvattnet och det har 

spekulerats i vad detta i så fall kan bero på. För att svara på detta har provtagningar gjorts i 

pumpstationer som utgör knutpunkter inom större avrinningsområden för kommunens 

spillvattennät. 

Resultaten visar att kommunen har områden som är av betydelse för koppar- och 

kadmiumtillförseln till reningsverket, både när mängderna sätts i relation till antalet 

anslutna personer på avloppsnätet och vad gäller mängder/koncentrationer som kan påverka 

halter i slammet. Orsakerna till mängder från dessa områden beror möjligen på hur 

områdena ser ut och är uppbyggda. Vidare provtagningar, uppströms de presenterade 

områdena, är nödvändiga för att fastställa de källor som behöver åtgärdas för att slutligen 

minska koppar- och kadmiumhalterna i slammet. 
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Abstract 

 

The use of treated municipal sewage sludge as an alternative fertilizer, is increasing in the 

Swedish agriculture. A problem with sludge as fertilizer is that the metals and unwanted 

substances contained in waste water are added to arable land through the sludge and may, 

finally, by accumulation in soil and crops, have effects on the environment and human health. 

To enable the use of sewage sludge as fertilizer there is a certification system named REVAQ. 

The goal of REVAQ is to improve the quality of the sludge by systemized action work 

upstream of treatment plants. This is done by reducing metals and unwanted substances in the 

incoming wastewater to the point where levels in the sludge do not negatively affect soil 

organisms and crops. 

Kalmar Vatten AB is certified to REVAQ and all the metals in their sewage sludge, intended 

for sludge as a fertilizer, have an approved content. However levels of copper and cadmium are 

slightly elevated. In this study I have, as a part of the upstream work under REVAQ, 

investigated whether any area in Kalmar municipality represents greater contribution of these 

metals. In addition, the possible sources have been discussed. Samplings have been made at the 

pumping stations which form nodes to sub-basins in the catchment area of the municipal 

sewage system. 

The results show that the municipality has areas that are relevant to the copper- and cadmium 

supply to the plant. Both when the quantities are related to the number of people connected to 

the sewage system and when it is related to the concentration that can affect the sludge. The 

reason for the volumes from these areas may depend on how the areas are constructed. Further 

sampling, upstream of the presented areas is necessary to identify the sources that need to be 

addressed in order to reduce copper and cadmium in the sludge. 
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1. Introduktion 

1.1 Övergripande bakgrund 

 
Ett mål i Sveriges miljöpolitiska arbete är att våra kommande generationer ska leva i ett 

samhälle där viktiga miljöproblem är lösta. Sverige ska internationellt också vara ett 

föregångsland för ekologiskt hållbar utveckling (Regeringen, 1997). Mot bakgrund av detta 

fattade riksdagen 1999 beslut om en ny struktur i arbetet med Sveriges miljömål, och 15 

nationella miljökvalitetsmål fastställdes. Dessa var tänkt att ange vilket miljötillstånd som ska 

uppnås i ett generationsperspektiv, och delmål har ställts upp som utgångspunkter för att nå 

målen på olika nivåer och i olika samhällssektorer (Regeringen, 2000). 

Under miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö” finns delmål om avfall som syftar till att 

den totala mängden avfall inte ska öka, och den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så 

hög grad som möjligt utan att risker för hälsa och miljö försämras. Ett av delmålen är att 

”Senast 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, 

varav minst hälften bör återföras till åkermark” (Naturvårdsverket, 2007). Återföring av 

fosfor från avloppsslam till produktiv mark är inte bara bra sett ur kretsloppsperspektiv (då 

tanken är att ingen ny fosfor ska tillföras åkermark, utan istället hela tiden återanvända), det är 

även ett sätt att minska miljöproblem som blir i samband med tillverkning av 

konstgödselmedel, då detta kräver gruvbrytning samt att man på längre sikt bevarar den 

mängd brytbar fosfatmineral som finns i världen. Samtidigt får man en användning av fosforn 

i slammet istället för att den orsakar övergödning på den plats där den annars skulle hamnat, 

exempelvis som täckning på deponier (Naturvårdsverket, 1992). 

 

1.2 Slam och slammets kretslopp 

 
Slam utgörs i huvudsak av det som avskiljs från avloppsvattnet vid reningsprocessen i ett 

reningsverk och det utgör ca 1-3 % av den totala avloppsvattenvolym som behandlas. 

Mängderna varierar beroende på vilken reningsprocess som utnyttjas. 

När avloppsvatten gått igenom ett konventionellt trestegs-reningsverk, bildas slam som 

restprodukt från de sedimenteringsbassänger som efterföljer de olika reningsstegen.  

Slammet därifrån behandlas ytterligare i olika steg innan vidare slamdisponering (Svenskt 

Vatten, 2007). Sluthanteringen av slam från reningsverk kan, förutom att användas som 

jordförbättringsmedel på åkermark, gå vidare till förbränning, täckning av deponier, 

tillverkning av jord och för avvattning på vassbäddar (Svenskt Vatten, 2010). 

Användningen av slam i jordbruk ökar stadigt och år 2008 var användningen av slam i 

jordbruk den enskilt största användningskategorin där det stod för 26 % av den totala 

nettoproduktionen, följt av deponitäckning (SCB, 2010). 

 

 

1.3 REVAQ – ett certifieringssystem för återföring av växtnäring med 

avloppsslam 
 

Ett problem med ökad användning av slam i jordbruket är att det anrikas oönskade ämnen i 

slammet som inte avskiljs under den biologiska och kemiska reningsprocessen av 

avloppsvattnet. Det kräver förebyggande arbete vid källorna för att minska mängden 

tungmetaller och andra oönskade ämnen, exempelvis läkemedelsrester som förs med 
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avloppsvattnet till reningsverken. Dels för att minska förorenande ämnen till recipient och 

slam, men också för att möta dagens och framtidens kvalitetskrav. Med anledning av detta 

startades 2008 certifieringssystemet REVAQ (Ren Växtnäring från Avlopp, Qualitet) av 

vattentjänstebranschen Svenskt Vatten AB, Lantbrukarnas Riksförbund LRF och Lantmännen 

i samarbete med svensk dagligvaruhandel. Syftet med REVAQ är att utveckla och 

systematisera reningsverkens uppströmsarbete och möjliggöra en återföring av slam till 

jordbruksmark. Det långsiktiga målet med REVAQ är att minska metaller och oönskade 

organiska ämnen i inkommande avloppsvatten, och att innehållet av dessa inte överstiger det i 

klosettvatten (urin och fekalier med tillhörande spolvatten). Det ska råda balans mellan bort- 

och tillförsel av metaller i jordbruksmark och det ska inte ackumuleras i sådan grad att 

markorganismer eller gröda påverkas negativt (Svenskt Vatten, 2011a). Figur 1 ger en 

översiktlig bild av slammets kretslopp. 

 

 

 

 
Figur 1. Ett slutet kretslopp av slam som växtnäring där slammet inte tillför några metaller eller 

oönskade ämnen utöver det som normalt tillförs via klosettvatten. Slam som växtnäring förhindrar 

även brytning av nytt fosfatmineral till konstgödseltillverkning.  

 

 

Den slamproducent som är certifierad enligt REVAQ ska analysera 60 st spårelement i 

slammet som anges i Naturvårdsverkets rapport ”Halter av 61 spårelement i avloppsslam, 

stallgödsel, handelsgödsel, nederbörd samt i jord och gröda” (Svenskt Vatten, 2011a). 

Anledningen är att man bland annat måste skaffa sig en översikt av alla element som kan 

förväntas i slammet och kan utgöra en risk för människors hälsa och biologiska system i 

samband med användning av dem i nya produkter (Svenskt Vatten, 2011b). Spårelement i 

slammet som har en beräknad ackumuleringstakt i mark större än 0,2 % per år ska 

identifieras. De icke essentiella ämnena av dessa (essentiella ämnen är främst B, I, Fe, Co, Cr, 

Cu, Mn, Mo, Ni, Se och Zn) benämns prioriterade spårelement och ska tillsammans med 

metaller ingå i en handlingsplan hos reningsverket om de utgör mer än 50 % av det i 

Naturvårdsverkets författningssamling 1994:2, angivna gränsvärdet. Dessa gränsvärden finns 

i Bilaga 1, Tabell A1. Ett första delmål i REVAQ är att ackumuleringstakten av prioriterade 
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spårelement i marken senast år 2025 inte ska överstiga 0,2 % per år. Halterna av metaller får 

inte fördubblas i marken i högre takt än 500 år och kadmium får inte ackumuleras alls där 

slammet sprids, från och med år 2025. Att relatera kadmiumhalt i slam per kg fosfor är 

relevant då man använder slammet som växtnäring och då kadmiumanvändningen i dagsläget 

är hårt reglerad. De reningsverk som certifierat sig ska kunna minska sin kadmium- 

fosforkvot i slammet från gällande årsmedelvärde på 34 mg Cd/kg P (0,75 g/ha och år) till 

under 17 mg Cd/kg P år 2025 (0,37 g/ha och år). (Svenskt Vatten, 2011a). 

 

 

1.4 Miljö- och hälsopåverkan av kadmium och koppar  
 

Två av de metaller som regleras i REVAQ för spridning av slam på åkermark och som denna 

studie fokuserar på är kadmium och koppar, med gränsvärden på 0,75 respektive 300 g/ha och 

år. Kroniskt intag av tungmetallen kadmium kan ge effekter på människors hälsa i form av 

skador på njurar, men också skelett i form av benskörhet och frakturer (KEMI, 2011). 

Kadmium ses också vara carcinogent (IARC, 1993). De största källorna för exponering av 

kadmium för allmänbefolkning är rökning och via kosten - främst spannmålsprodukter och 

rotfrukter, varför det då är viktigt att reglera tillförseln av kadmium till livsmedel i större grad 

(Naturvårdsverket, 2002). Gödselmedel är den näst största källan av kadmium till åkermark 

efter deposition från luft (KEMI, 2011), vilket bland annat gör kadmiumhalter i slam till en 

viktig parameter i fortsatt uppströmsarbete. Gränsvärdet för spridningen av koppar i slam på 

åkermark är långt högre än det satt för kadmium. Koppar är en essentiell metall både för 

växter och djur, och utgör alltså inte lika stor hälso- och miljörisk (Naturvårdsverket, 2002). 

Högre doser under en längre tid kan dock påverka levern hos människor medan akuta, höga 

doser ger effekter på mag-tarmkanalen som ger upphov till bland annat illamående och 

kräkningar (EFSA, 2006). 

 

1.5 Källor till koppar och kadmium i avloppsvatten 
 

Förutsättningarna för hur mycket metaller som förorenar avloppsvatten, och slutligen slam, 

hos olika reningsverk är olika. Faktorer som spelar in är till exempel hur stora 

avrinningsområdena för verken är, antalet anslutna personer och verksamheter, debiterad 

mängd och kvalité på dricksvatten, nederbördsmängd, infrastruktur och markförhållanden. 

Till exempel är olika typer av avloppsvatten och system att transportera i, av betydelse för 

föroreningsgraden. Avloppsvatten består av spillvatten i form av hushållsspillvatten som 

innefattar bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten), samt vatten från toalett. Till 

industrispillvatten räknas förorenat vatten från industrier och övriga 

verksamheter/anläggningar. Till avloppsreningsverken förs även dräneringsvatten, som består 

av mark- och grundvatten, dagvatten (avrinningsvatten från hårdgjorda ytor som exempelvis 

tak), vägar och tomter samt inläckande sjö- och havsvatten. Dräneringsvatten, dagvatten och 

inläckande vatten som utöver spillvatten leds till reningsverken kallas även för tillskottsvatten 

eller ovidkommande vatten. (Svenskt Vatten, 2007). Vattnet leds via pumpstationer till 

reningsverk genom rörledningar som kan vara utformade på olika sätt. De kan vara duplikata 

och separerade system där spillvatten leds för sig till rening och dagvatten för sig, i olika 

ledningar. Det minskar risken för dagvattenföroreningar till reningsverken. Kombinerade 

system innebär att allt vatten transporteras i samma ledning, vilket då kan tillföra metaller till 

reningsverken från dagvatten.  

Inläckage av vatten till rörledningarna förekommer, oavsett vilket system som används då 

stora delar av rörledningarna ofta är gamla och av sämre material. Man brukar räkna med att 
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svenska avloppsreningsverk i genomsnitt mottar ungefär dubbelt så mycket avloppsvatten 

som vattenförbrukningen. (Svenskt Vatten, 2007). 

 

I dagsläget förekommer utsläpp av metaller mest från diffusa källor då bland annat skärpt 

lagstiftning på 70-talet, och förbättrad reningsteknik minskat utsläppen från industrier, de 

senaste årtiondena. (Bergbäck, Johansson & Mohlander, 2001) 

Användningsområdena för metaller i samhället är många, och därmed också källor till utsläpp 

av dem. Kadmium förekommer bland annat i batterier, stabiliserare i plast, pigment i plast och 

färger, i legeringar, i ytbehandling och som förorening i zink, medan koppar förekommer till 

största delen i elkablar och elektronik, mässing, telefonkablar, kranvattensystem, tak, väggar 

och bilar (Sörme, Bergbäck och Lohm, 2001). Källor till koppar och kadmium i avloppsvatten 

kan dock begränsas något utifrån bland annat studier som gjorts om användning, källor och 

flöden av metaller i urbana miljöer. Enligt en studie av Sörme och Lagerkvist (2002) så är de 

vanligaste källorna till koppar i spillvatten hushåll då kranvattenledningar av koppar 

korroderar, samt mat då livsmedel till stor del innehåller denna metall.  

Källan till dagvatten var till största delen koppartak, och trafiken var en bidragande faktor då 

koppar finns i bromsbelägg. Studien visade också att källan till kadmium i avloppsvatten var 

från spillvatten. Då främst bilvårdsanläggningar där tvättvattnet innehåller kadmium, samt 

hushåll, där konstnärsfärger och mat var mest bidragande. Den beräknade koppar- och 

kadmiummängd som avges per person och dygn från hushåll är <0,0072 g(Cu) respektive 

<0,0006g(Cd). I dessa halter är BDT-vatten, urin och fekalier inräknat under svenska 

förhållanden (Naturvårdsverket, 1995). 

 

1.6 Koppar och kadmium vid Kalmar avloppsreningsverk 

1.6.1 Områdesbeskrivning 

Kalmar Vatten AB är ett kommunalt bolag i Kalmar kommun som ansvarar för driften av 

Kalmar avloppsreningsverk (KARV). Kommunen finns i Småland, har en area av 1 257 m
2
 

och innefattas av 15 tätorter. Befolkningsmängden var under mars månad 2011, 62 812 (SCB, 

2011). Reningsverket är beläget vid Västra sjön på Vesholmarna och dimensionerat för att 

motta och behandla avloppsvatten med en föroreningsmängd motsvarande 100 000 pe (6 960 

kg BOD7 per dygn). Verksamhetsområdet för spillvatten sträcker sig från Revsudden 

(Skäggenäshalvön) i norr, Trekanten i väster, Påryd i sydväst och Ekenäs i söder, se figur 3 i 

avsnitt 3 för övergripande beskrivning. Avrinningsområdena för spillvatten täcker 

tillsammans in en övervägande del av kommunens yta där allt från industriområden, tätort, 

mindre och större samhällen och landsbygd representeras. Antalet anslutna fysiska personer 

totalt på det kommunala avloppsledningsnätet under februari 2011 var 55 510. Inkommande 

vattenflöde från dessa delar var under 2010, 6 366 049 m³ vilket motsvarar ett 

medeldygnsflöde på 17 441 m³. Antalet A- och B-verksamheter enligt bilaga 1 till 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anslutna till 

ledningsnätet är 44 stycken varav 2 stycken A-verksamheter och 42 stycken B-verksamheter. 

Påverkan från sådana verksamheter på Kalmars avloppsvatten kan därför inte uteslutas. 

Avloppsnätet är till sitt utförande främst ett duplikat-system och i övrigt till sin funktion 

främst ett separerat system. De ledningar som leder dagvatten till reningsverket är få, och 

strävas det efter att bygga bort men trots detta har Kalmar avloppsreningsverk en årlig 

tillförsel av ovidkommande vatten, som för 2010 var 1 900 222 m³ (29,8 %) av det totala till 

KARV för samma år. Ovidkommande vatten är differensen av renad mängd vatten och 

debiterad mängd renvatten. En del av detta är dräneringsvatten. Det är svårt att avgöra om det 

skulle komma mer eller mindre andel förorenat dagvatten från något område än något annat. 

Bidraget ses vara ganska jämt fördelat över områdena, samtidigt är det svårt att helt jämföra 
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renvattenmängden med avloppsmängden eftersom antalet anslutningar för dricks- respektive 

avloppsvatten är något olika. 

På spillvattennätet finns 115 pumpstationer tillhörande det allmänna ledningsnätet som 

pumpar avloppsvattnet till reningsverket. Det renade avloppsvattnet släpps via en tub till 

Kalmarsund. 

 

1.6.2 Cu och Cd hos Kalmar Vatten 
Kalmar Vatten certifierades enligt REVAQ 2009, vilket då innebär att de bedriver 

uppströmsarbete för att minska källorna av metaller och oönskade ämnen till deras 

avloppsslam. Figur 2 visar ett flödesschema för KARV med bland annat de generella källor 

som kan bidra med föroreningar till avloppsslammet. 

 

 
Figur 2. Flödesschema över in- och utflöden till KARV, där inflödena till reningsverket också är de 

som kan påverka slammets sammansättning. 

 

 

Vid metallanalyser på slammet under 2009 visade det sig att alla metaller, efter omräkning 

från mg/kg TS till g per ha och år, legat under 50 % av gränsvärdet i SNFS 1994:2 utom 

koppar, som då hade en medelhalt motsvarande precis 50 % (Tabell 1). Handlingsplaner sattes 

därför upp, vilket krävs av REVAQ, och ett mål var att identifiera källorna av metallen in till 

reningsverket. Slutsatsen av den studie som då gjordes av Kalmar Vatten, för att övergripligt 

visa källor av koppar, visade att dricksvatten, anslutna hushåll och enskilda avlopp var de tre 

största bidragande källorna av den koppar som inkom till reningsverket under 2009, med 43, 

38, respektive 14 % av det totala (Kalmar Vatten, 2009). Slutsatser om dricksvattnets bidrag 

baserades på beräkningar med medelvärdet från analyser av dricksvatten från 

tappvattenkranar runt om i Kalmars ledningsnät under 5 år, medan bidraget från hushållen 

beräknats utifrån schablonvärden i Naturvårdsverkets rapport ”Vad innehåller avlopp från 

hushåll” från 1995 (Kalmar Vatten, 2009). 
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Tabell 1. Årsmedelvärde (mg/kg TS och g/ha) av metallanalyser i slam från KARV 2009, samt 

procent av gränsvärdet i SNFS 1994:2. 

Metall 

mg/kg 

TS % av gv 

Bly 15 34% 

Kadmium 0,6 46% 

Koppar 263 50% 

Krom 15 21% 

Nickel 10 23% 

Zink 509 49% 

Kvicksilver 0,36 14% 

 

 

Kadmium låg på en medelhalt motsvarande 46 % av gällande gränsvärde i SNFS 1994:2, 

samma år (Tabell 1). Trots att kadmiumnivåerna i slammet var låga (Cd/P-kvoten för 2009 

var 16 mg/kg P) och inget mål då behövs, hålls kvoten under uppsikt. Ökar halten ska 

åtgärder vidtas (Kalmar Vatten, 2009). Med anledning av dessa halter av koppar och 

kadmium i slam under 2009 vill Kalmar Vatten veta vart kadmium och koppar i deras 

avloppsvatten kommer ifrån, och om det kan finnas något område i kommunen, utöver bidrag 

från enskilda avlopp, som bidrar med ett större tillskott.  
 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka halterna av koppar och kadmium i avloppsvatten 

från Kalmar kommuns spillvattennät och huruvida något område bidrar med en större 

proportion av tillförseln till det kommunala reningsverket. Genom att identifiera områden som 

ur detta perspektiv eventuellt bör riktas särskild uppmärksamhet, ska studien också leda till att 

Kalmar Vatten kan förbättra sitt uppströmsarbete. I studien har även inkluderats analyser av 

Tot-P, Zn, Cr, Ni, Pb och Hg. 

 

3. Material och metoder 

3.1 Studieområde 

 
Studieområdet består av 4 avrinningsområden för spillvattennätet som grovt delas upp i norra, 

södra, västra samt centrala delarna av kommunen. Provtagning gjordes i de pumpstationer 

som pumpar vattnet direkt in till Kalmar avloppsreningsverk och alltså utgör knutpunkter för 

respektive område, nämligen norra - P2 Hagbygärde, västra - P25 Harven, södra – P48 

Rinkabyholm och centrum – P14 Södra Utmarken. Valet av dessa pumpstationer underlättade 

samtidigt arbetet med jämförelser av de totala mängder av metall som tillförs reningsverket 

från de olika områdena, då flödesmätare sitter placerade mellan reningsverket och tre av 

pumpstationerna. Inga manuella flödesberäkningar har således behövts göras, vilket minskar 

osäkerheten vid mängduppskattningen. Avrinningsområdet för P14 skiljer sig mest från 

övriga områden då det mest representerar bidrag från tätort. Övriga tre områden kan 

generaliseras och representerar mindre och större samhällen, tätorter samt glesbygd med 
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åkermark. Tabell 2 visar antalet fysiskt anslutna personer på spillvattennätet, samt hur mycket 

spillvattenledning som finns inom varje område. Spillvattennätets längd presenteras bland 

annat för att ge en uppfattning om områdenas storlek, då avrinningsområdenas ytor med 

tillräcklig relevans inte kunnat tas fram för denna studie. Figur 3 ger en generell bild av 

Kalmar Vattens verksamhetsområde för spillvatten samt, indelningen i de fyra 

studieområdena med respektive pumpstationer. 

Ingen närmare inventering av verksamheter eller markanvändning i de fyra områdena har 

genomförts i denna studie. 

 

Tabell 2. Person- och ledningsdata för studieområdena 

Område Antal anslutna personer på spillvattennät Antal meter ledning  

P2  24500 183530 

P14  19260 92390 

P25  4940 58640 

P48  6810 151460 
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Figur 3. Verksamhetsområde för spillvatten, Kalmar Vatten AB. På kartan visas de provtagna 

studieområdena och reningsverkets ungefärliga position representerad av den gula cirkeln. 

 

3.2 Provtagning och analys 
 

Provtagningen utfördes med tre olika portabla vattenprovtagare.  

Två stycken av modellen PSW 2000 samt en tredje provtagare av modellen Sigma 900 Max.  

Resultaten av analysen på avloppsvattnet baseras på dygnssamlingsprover, blandprov som 

innebär att ett prov erhålls genom sammanslagning av flera enstaka prov (Figur 4). 

På P25 och P14, installerades provtagarna av modellen PSW 2000. Provtagarna är av 

vakuumtyp, vilket innebär att de med hjälp av en vakuumpump suger upp vatten med en 

teoretiskt maximal lyftkapacitet på ungefär 4 m. Dessa provtagare var lämpligast vid P14 och 

P25 då avståndet mellan vattnet och provtagaren här, kunde minimeras. På P48 och P2 

installerades provtagaren Sigma 900 Max. Det är en portabel vattenprovtagare försedd med 

slangpump som har en maximal lyftkapacitet på 8 m.  

 

 

 
1. Vatten sugs upp med hjälp av vakuumpump. 

Utloppsslangen är då klämd.  

 

2. Provkoppen fylls och pumpen stoppar när vattennivån når 

nivåvakt vid provkoppens övre del.  

 
3. Provtagaren är programmerad att ta ett 50 ml prov. Ett 

nivårör har då kapats vid markering motsvarande 50 ml och 

placerats där provkoppen och inloppsslangen sammanförs. 

Rätt vattenmängd erhålls då i provkoppen när övrigt vatten 

släpps tillbaka genom inloppsslangen.  

 

4. Kolven som klämmer utloppsslangen förs tillbaka 

 

5. Vattnet släpps igenom utloppsslang till uppsamlingskärl. 

 

 

 

Figur 4. Schematisk skiss över provtagning med PSW 2000.  

 

 

En tyngd har fästs i änden av samtliga inloppsslangar för att hindra mynningen att komma upp 

till ytan vid eventuellt högre flöden in i pumpsumpen, där proverna togs (Se bilder av 

provpunkterna i Bilaga B, Bild A1-6). Alla tre provtagare är tidsstyrda och programmerades 

att ta ett 50 ml prov var 10:e minut under sammanlagt 3 dygn. Tidsintervallet på 10 min 

används för att få så representativa prov som möjligt då flödes- och 

koncentrationsförändringar förekommer (Naturvårdsverket, 1990).  

Samtliga prover togs samtidigt under dygnen måndag – tisdag (07.00-07.00), tisdag – onsdag 

(08.00-08.00), onsdag – torsdag (09.00-09.00) med start måndagen den 14/2-2011, vecka 7. 

Undantaget är P2, som representerar norra Kalmar, där proverna istället togs under samma 

veckodagar, tid och på samma sätt, men med start vecka 8, måndagen den 21/2-2011. 

Anledningen till en veckas förskjutning av provtagning på P2 var att en fjärde provtagare som 

skulle ha använts, inte fungerade under planerad provtagningsvecka. Förskjutningen 
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påverkade inte resultaten nämnvärt då flödes- och väderförhållandena under samtliga 

provtagningsdagar var likartade. Veckodagarna måndag, tisdag, onsdag valdes för att det 

under dessa dagar ansågs råda ungefär lika förhållanden i vattenförbrukning.  

 

Analyserna på avloppsvattnet avsåg Tot.P, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd och Hg och vattnet avsett 

för metallanalys har syrakonserverats enligt SS 02 81 48 ”Provtagning av avloppsvatten för 

kemisk analys – Teknisk vägledning”. Kalmar Vatten har dock tidigare använt sig av K2Cr2O7 

löst i HNO3 (K2Cr2O7/HNO3) för syrakonservering av avloppsvatten för kvicksilveranalys, 

vilket också användes under tillfället för studien. Analys av vattenproverna utfördes av 

Eurofins Environment Sweden AB, ackrediterat laboratorium enligt SWEDAC (se bilaga A, 

tabell B1-4). Innan analys av Krom(Cr), Nickel(Ni), Zink(Zn), Bly(Pb), Kadmium(Cd) och 

koppar(Cu) hälldes först 40 ml av avloppsvattnet av till en 50 ml plastflaska, erhållen av 

Eurofins. Provet konserverades med 0,20 ml suprapur salpetersyra, HNO3 (Enligt Kalmar 

Vattens rutin för samlingsprov av vatten för metallanalys). Bly, Nickel, Krom och Kadmium 

har analyserats med Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) enligt ISO 

17294-1. Koppar och zink har analyserats med metoden Inductively Coupled Plasma Atomic 

Emission Spectroscopy (ICP-AES) och samtliga metaller är syrauppslutna enligt SS 028150-

2. För analys av kvicksilver(Hg) hälldes först 25 ml avloppsvatten av till en 30 ml glasflaska 

och konserveras sedan med 1,25 ml K2Cr2O7/ HNO3. (Enligt Kalmar Vattens rutin för 

samlingsprov av vatten för metallanalys) Provet är syrauppslutet och analyserat enligt SS-EN 

1483 med AFS (kallförångning). Ca 1000 ml avloppsvatten hälldes av i en 1000 ml 

plastflaska för vidare analys av Total-fosfor (Tot.P). Analysen har utförts med instrumentet 

TRAACS enligt SS EN ISO6878:2005. 

 

4. Resultat  

4.1 Metallhalter i Kalmars avloppsvatten 
 

Inga metallhalter, av samtliga analyserade i de fyra områdena, avviker stort från normalt 

inkommande halter till inloppet på KARV och är således normala i förhållande till dessa. En 

tydlig skillnad i halter finns på pumpstationerna och inloppet till KARV, nämligen att Zn är 

högst, följt av Cu, Ni, Pb, Cr, Cd och Hg. Samtliga halter av Hg låg under detektionsgränsen 

vid analys utom för mättillfälle 3 vid station P14. P2 har högst halter av samtliga metaller och 

P25 har lägst (Tabell 3). 
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Tabell 3. Medelhalter av analyserade parametrar vid respektive pumpstation, inkommande och 

utgående vatten vid KARV (mg/l). 

Ämne 

(mg/l) P2 P25 P48 P14  

KARV 

2008-

2010*** 

P (tot) 5,8 1,7 1,9 3,8 7,6 

Cd 0,00019 - 0,00013** 0,00013 0,0001 

Cr 0,0023 - 0,0022 0,0012 0,0017 

Cu 0,051 0,019 0,019 0,044 0,049 

Hg* - - - 0,00011 - 

Ni 0,0045 0,0029 0,0037 0,0038 0,0041 

Pb 0,0023 0,0008 0,0021 0,002 0,0029 

Zn 0,096 0,042 0,079 0,092 0,106 
* Samtliga halter som legat under detektionsgränsen vid analys har här angivits med -. 

**Då ett av värdena för analys legat under detektionsgränsen för Cd på 0,0001 mg/l har hälften av det värdet 

antagits vid beräkningen av medelvärdet. 

***Årsmedelvärdet vid inloppet, vilket baseras på medelvärden från ett dygnsprov per månad under en 

treårsperiod. 

 

4.2 Dygnsvariation, flödes- och mängdförhållande av koppar och kadmium 
 

För koppar finns ett mönster under samtliga mättillfällen där halterna varit högst vid P2 och 

P14 följt av P48 och P25. Kopparhalten har varierat mellan mättillfällena då de har minskat 

något vid P2, ökat vid P48 och P25. Vid P14 var halterna relativt stabila under samtliga tre 

mättillfällen. För kadmium är halterna även här högst i P2, och möjligen kan bidraget från 

P14 sägas vara näst högst då dessa halter legat jämnast under de två första 

provtagningsdygnen. Halterna vid övriga pumpstationer är relativt lika och låga. Variationen 

mellan dygnen för kadmium följer inget specifikt mönster för någon av pumpstationerna, 

utom för P48, där halterna ökat från mättillfälle 1 till mättillfälle 3 (Figur 5). 
 



 
 

11 
 

 
Figur 5. Koncentrationer av koppar och kadmium för mättillfälle 1-3 i stationerna P2       P14  
 P48 X och P25     . För kadmium har P25 utelämnats då samtliga värden var under detektionsgränsen 

(0.1µg/l). Den streckade linjen i figuren visar årsmedelhalten av Cu (0,0478 mg/l) och Cd (0,00015 

mg/l) i inkommande vatten vid KARV under 2010. 

 

 

P2 och P14 står för störst mängd inkommande koppar och kadmium totalt till reningsverket 

med 455 respektive 393 gram koppar per dygn och 1,6 och 0,2 gram kadmium, av alla 

provtagna områden (Figur 6). P48 bidrar med 98 gram koppar och 0,5 gram kadmium medan 

P25 bidrar med 62 gram koppar och 0,2 gram kadmium. Kopparmängden från P2 är mer än 7 

gånger så stor som från P25, som bidrar med minst mängd av alla stationer per dygn. 

Kadmiummängden är ca 10 gånger större från P2 än från P25.  
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Figur 6. Mängd per dygn (baserat på medelvärdet för de tre dagarna) av koppar och kadmium för 

respektive område. Flödena från respektive pumpstation finns i Bilaga 1, Tabell B1-4. 

 

 

Relateras mängden per dygn till antalet personer anslutna på avloppsledningsnätet, blir 

resultaten annorlunda. P14 toppar då för kopparmängden följt av P2. 

P48 toppar för kadmiummängden följt av P2 (Figur 7). Skillnaden i mängd koppar per person 

och dygn mellan högsta och lägsta bidragande område, blir enbart ca 1,6 gånger så stor. 

Kadmiummängden mellan högst bidragande område per person och dygn och lägst 

bidragande område, skiljer sig ca 2,2 gånger.  
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Figur 7. Mängd per person och dygn (baserat på medelvärdet för de tre dagarna) av koppar och 

kadmium för respektive område. Per person syftar på antalet personer anslutna på avloppsnätet. 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Halter och potentiella källor av Cu och Cd 
 

När samtliga metallhalter jämförs med de som inkommit till reningsverkets inlopp mellan 

åren 2008 och 2010 tycks de vara stabila och representativa, trots att det för studien bara togs 

tre på varandra följande dygnsprov under en och samma månad. Zn-halten är högst, följt av 

Cu, Ni, Pb, Cr, Cd och Hg. Även om halterna är stabila kan det sanna årsmedelvärdet av 

metallerna totalt in till reningsverket vara något annorlunda, då även dessa analyser enbart 

baseras på få prover, nämligen ett dygnsprov per månad. Variationen av halterna mellan 

mättillfällena säger inte så mycket då få prover tagits och flödesförhållandena varit stabila 

under dessa dagar. De analyserade kopparhalterna visar att ett större tillskott finns vid P2 och 

P14. Halterna av kadmium är störst vid P2 medan de vid övriga pumpstationer tycks vara 

spridda, och är då svåra att direkt säga någonting om. Utifrån de i avsnitt 1.5 nämnda källorna 

av koppar är det förväntat att P14 har en hög halt då detta avrinningsområde innefattar mest 

tätort där det bör vara tätare trafik och en relativt hög matkonsumtion på grund av 

personantalet. Samtidigt finns där säkerligen kopparrör i kranvattenledningar liksom 

koppartak som i högre grad kan vara bidragande faktorer. Även P2 innefattar något större 

samhällen och tätorter, samt norra delarna av Kalmar stad, där källorna för koppar enligt 

ovan, men även för kadmium, borde vara något fler än från jämförelsevis P48 och P25 som 

ser något annorlunda ut. Bilvårdsanläggningar och hushåll är källor för kadmium som, även 
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de bör finnas i större utsträckning inom P2. Vid P48 och P25 är stora delar av områdena dels 

representerade av glesbygd där längre partier avloppsledning bara ligger, utan tillförsel av nytt 

avloppsvatten, och dels mindre samhällen och tätorter jämfört med P2 och P14. P25 är det 

minsta området som leder vatten till KARV och varken Smedby eller Trekanten, som är de 

enda påkopplade tätorterna på nätet, verkar ha källor som i tillräckligt stor utsträckning 

påverkar avloppsvattnet ur något hänseende som tagits upp och spekulerats kring i denna 

studie.  

 

 

5.2 Mängd Cu och Cd per person 

 

P14 Södra Utmarken följt av P2 är de områden med högst flöden generellt, och bidrar också 

med en större mängd av koppar och kadmium totalt per dygn. Det är fler personer anslutna på 

avloppsnätet i dessa områden, vilket bör spegla vattenmängden och således också flödet ifrån 

dessa. De totala mängderna från respektive område säger egentligen inte så mycket vid 

jämförelse av områdena om man inte relaterar dem till något. För att enklare kunna relatera 

metallhalterna i det provtagna avloppsvattnet till godkända halter i slam, enligt REVAQ, kan 

metall/fosforkvoten beräknas. När detta gjordes för kadmium i respektive område, erhölls 

väldigt höga kadmium/fosforkvoter då fosforhalten i de flesta områden varit låg. Detta i 

jämförelse med gränsvärdena, antydde att alla områden har en för hög halt kadmium. Därför 

bedömdes mängd metall per antal fysiskt anslutna personer på spillvattennätet, utgöra den 

mest lämpliga parametern att jämföra områdena mot, dels då övriga parametrar, som storleken 

på områdena, täthet av anslutna avlopp på ledningsnätet och markanvändningen varit så pass 

olika områdena emellan, och dels för att denna övriga information om områdena varit 

begränsad eller på annat sätt olämplig att jämföra mot.  

 

När mängderna sätts i relation till antalet anslutna personer, blir resultatet att P14 bidrar med 

mest koppar per person, följt av P2 om det sätts i relation till inkomna mängder totalt från alla 

områden samt medelvärdet per person i inloppet till KARV under 2010. 

Mängderna koppar och flödet mellan P2 och P14 skiljer sig endast marginellt, vilket gör att 

det område med minst antal personer anslutna på ledningsnätet av dessa två områden också är 

det som bidrar med mer metall per person. I detta fall då, P14. För kadmium är P48 det 

område som bidrar med en större mängd per person och bör således vara av intresse för vidare 

spekulationer om källor, trots att halten inte är den högsta.  Därefter är P2 det område som 

bidrar med störst mängd per person. Mängden metall och personantal relativt flödet är stabilt 

vid alla fyra pumpstationer vilket gör dessa resultat trovärdiga.  

 

5.3 Påverkan från dag- och dräneringsvatten 
 

Ju mer avloppsledning som bara transporterar avloppsvatten, desto större är risken att 

avloppsvattnet, och därmed också metallhalten, från dessa områden späds ut av inläckande 

dräneringsvatten. För denna studie skulle då P25, P48 och P2 vara mer aktuella att spekulera 

kring, än P14 där det finns flest personer per meter ledning. Avloppsvattnet kan generellt 

också påverkas av förorenat dagvatten som kan öka halterna av metaller något, men under 

tiden då studien utfördes, samt en tid innan, låg yttertemperaturen på ca -4 grader, vilket inte 

bör ge någon större påverkan från förorenat smältvatten eller, för den delen, så mycket från 

utspädande dräneringsvatten. I så fall är samtliga prover lika påverkade då de togs samtidigt. 

Inte heller den senarelagda provtagningen vid P2 bör påverkat resultaten annorlunda, då 

bedömningen varit att förhållandena de båda provtagningsveckorna varit lika. Då Kalmar 
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Vatten tidigare utfört en studie kring källorna av framförallt koppar som inkommer till 

reningsverket, och där kommit fram till hushållen som en av de större källorna, var tanken att 

utifrån Naturvårdsverkets schablonvärden av innehåll i avloppsvatten från hushåll 

(Naturvårdsverket, 1995), beräkna varje studieområdes teoretiska bidrag av koppar och 

kadmium från BDT-vatten och klosettvatten per person och dygn. På så sätt kunde det 

jämföras med de totala mängder som erhållits från respektive område per dygn, och då också 

synas hur stor del som teoretiskt skulle kunna vara från andra källor än hushåll. De erhållna 

resultaten av områdenas bidrag som blev av kadmiumschablonerna från hushåll, gav orimliga 

och osäkra värden, med mellan 3-6 ggr så höga värden som den mängd som totalt beräknats 

utifrån varje områdes verkliga, analyserade kadmiumhalt. Vidare spekulationer uteslöts då 

även om värdena för koppar såg mer eller mindre rimliga ut. Ytterligare sätt att få en bild av 

bidraget från dag- och dräneringsvatten hade varit att se hur mycket renvatten som ungefär 

debiterats varje område under tiden för studien. Även om anslutningarna för dricks- och 

avloppsvatten är olika hade man kunnat få en uppfattning om mängden ovidkommande 

vatten. Dessa uppgifter har varit svåra att ta fram då områdena för dricksvattendebitering inte 

kan delas upp på samma sätt som områdena för avloppsvatten. Samtidigt mäts inte mängden 

dricksvatten per dygn, vilket hade varit att föredra vid jämförelser. 

5.4 Vidare studier 
 

Fortsatta studier bör inriktas på provtagning i mindre och färre områden, där vissa kan utgöra 

referensområden utifrån Kalmars förutsättningar. Exempelvis ett område som till större delen 

bara innefattas av bostadsområde. Då är hushållens påverkan i fokus och kan ge ett värde att 

jämföra med. För att få säkrare resultat bör vidare provtagningar också utföras under längre 

tidsperioder, mer utspridda över året än vad dessa resultat baseras på. Ett sätt att närma sig 

vilka källor som kan bidra med mer eller mindre av vissa metaller är att studera variationer av 

halterna under provtagningsdygnen. Därför är annat sätt för provtagning, att föredra gentemot 

den metod som använts i denna studie. Flödesstyrda provtagare är att föredra. 
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6. Slutsats 
 

Denna studie kan sammanfattas enligt: 

Det finns en högre koppar- och kadmiumhalt i avloppsnätet från områdena P14 och 

P2.  

 Bidraget av koppar från dessa områden antas till största delen bero på att de innefattar 

centrala och större delar av Kalmar kommun samt att ett större antal personer är 

anslutna på ledningsnätet. Därmed har dessa områden också flest potentiella källor. Av 

samma anledning bör också halter av kadmium vara högre härifrån.  

 

 Mängden koppar och kadmium per dygn är störst från de områdena med högst flöde, 

d.v.s. P2 och P14. När denna mängd sätts i relation till antalet anslutna personer på 

ledningsnätet i respektive område, bidrar P14 och P48 med störst mängd koppar 

respektive kadmium per person. 

 

 För att minska halterna i slammet bör uppströmsarbete ske i P2 för både koppar och 

kadmium, samt P14 för koppar, då dessa har högst koncentrationer och således har 

störst betydelse för koncentrationerna i slammet.  

Då P14 för koppar och P48 för kadmium tillför en större mängd per person till 

avloppsvattnet än övriga områden är även dessa av intresse. 

7. Tack 
 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare, Tobias Berger vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar för hjälp, stort stöd och engagemang i arbetet. Ett stort tack även till Eva Vinrot på 

Kalmar Vatten AB som ställt upp med goda råd och tips under arbetets gång. All personal på 

reningsverket i Kalmar ska ha ett stort tack, som bistått med hjälp och svar på frågor i alla 

lägen det behövts! Tack även till Linnéuniversitetet i Kalmar och Landstinget i Kalmar län för 

lån av provtagare. Tack Marianne Wahlquist, Kalmar Vatten AB för viktig information om 

studieområdena och Thomas Jonsson, Linnéuniversitetet Kalmar för tips på vägen. 
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Bilaga A. Gränsvärden och data från provtagning 
 

Tabell A1. Gränsvärden enligt 9 § SNFS 1994:2 för den årliga mängd metaller som högst får 

tillföras åkermark från och med år 2000 vid användning av avloppsslam. Gränsvärdet anges i 

gram metall per hektar åkermark som slammet sprids på. 

Metall g/ha och år 

Bly 25 

Kadmium 0,75 

Koppar 300 

Krom 40 

Nickel 1,5 

Zink 25 

Kvicksilver 600 

 

Tabell B1-4. Analysresultat (mg/l), samt flöde (m
3
) vid P2, P25, P48 och P14 under 

respektive mättillfälle. 

Tabell B1.  

P2 (mg/l) Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 3 Medel 

P(tot) 6,3 5,2 6 5,8 

Cd 0,00021 0,00014 0,00021 0,00019 

Cr 0,0027 0,0026 0,0017 0,0023 

Cu 0,058 0,051 0,045 0,051 

Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 Ni 0,0052 0,0042 0,004 0,0045 

Pb 0,0028 0,0018 0,0022 0,0023 

Zn 0,14 0,13 0,017 0,096 

Flöde (m3) 9060 8989 8711 8920 

 
Tabell B2. 

P25 (mg/l) Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 3 Medel 

P(tot) 1,6 1,7 1,9 1,7 

Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 Cr <0,001 <0,001 <0,001 

 Cu 0,017 0,018 0,022 0,019 

Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 Ni 0,0031 0,0026 0,0029 0,0029 

Pb 0,0007 0,00077 0,00078 0,0008 

Zn 0,04 0,039 0,048 0,042 

Flöde (m3) 3484 3270 3121 3291,667 
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Tabell B3. 

P48 (mg/l) Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 3 Medel 

P(tot) 2 1,5 2,2 1,9 

Cd <0,0001 0,00014 0,0002 0,00013 

Cr 0,0025 0,0016 0,0025 0,0022 

Cu 0,0022 0,025 0,03 0,019 

Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 Ni 0,0033 0,0031 0,0047 0,0037 

Pb 0,0022 0,0019 0,0021 0,0021 

Zn 0,062 0,085 0,091 0,079 

Flöde (m3) 3776 3894 3664 3778 

 

 
Tabell B4. 

P14  (mg/l) Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 3 Medel 

P(tot) 3,6 4 3,8 3,8 

Cd 0,00014 0,00014 0,0001 0,00013 

Cr 0,0013 0,0011 0,0011 0,0012 

Cu 0,041 0,046 0,044 0,044 

Hg <0,0001 <0,0001 0,00023 0,00011* 

Ni 0,0034 0,0046 0,0034 0,0038 

Pb 0,0025 0,0019 0,0016 0,002 

Zn 0,083 0,11 0,082 0,092 

Flöde (m3) 9350 8914 8540 8934,667 
* Då vissa värden under mättillfällena legat under detektionsgränsen för analys, har hälften av detta 

värde (0,0001 mg/l) använts vid beräkningar av medelvärdet.  
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Bilaga B. Pumpstationerna 

 

 

   
Bild A1. PSW 2000 vid P14   Bild A2. PSW 2000 vid P25  
 

                
Bild A3 Inlopp avloppsvatten P25                   Bild A4 Sigma 900 Max vid P2  

 

 

                 
Bild A5 Installationsplats för Sigma 900               Bild A6 Pumpsump vid P48 

Max vid P48
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