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Sammanfattning 
Nästan alla undersökta organofosfater (OP) kunde detekteras i slam från reningsverk. De 
relativa halter av de olika OP föreningarna var snarlika vilket tyder på en bred användning i 
samhället.  

De flesta av de undersökta OP föreningarna innehåller fenyl-estrar och tillhör gruppen aryl-
fosfater. Trifenylfosfat (TPP) ingår i den årliga övervakningen av slam. Det är därför intressant 
att jämföra halterna av de undersökta OP föreningarna med halterna av TPP. Halterna av flera 
av de nu undersökta aryl-fosfaterna är jämförbara eller högre än halterna av TPP i slam från 
reningsverk. Två av de undersöka aryl-fosfaterna förekommer i ca. 10 gånger högre halter än 
TPP, 2-ethylhexyldifenylfosfat  (EHDPP) och Tris(isopropylphenyl) fosfat (TiPP), medans 
medelhalterna av difenylkresylfosfat (DpCP, trikresylfosfat (TCP), trixylylfosfat (TXP) och Irgafos 
168 oxid är nära medelhalten av TPP. Medelhalterna av de två difosfaterna RDP och BDP samt 
tri-iso-butyl fosfat var lägre än TPP (4% till 25% av TPP) och medelhalterna av de fyra butyl-aryl 
fosfaterna samt isodecyldifenylfosfat (iDdPP) var betydligt lägre än TPP (0.4% till 0.9%). 

Betydligt färre OP detekterades i utgående vatten vilket delvis kan förklaras av den låga 
vattenlösligheten hos stora organfosfater. De mest vattenlösliga föreningarna, tri-iso-butyl-
fosfat (TiBP) och trifenylfosfat (TPP), dominerade såleds i utgående vatten. Medelhalten av 
TiBP och TPP var liknande i utgående vatten, 14 ng/L respektive 22 ng/L. Sex av de studerade 
OP förekom i ungefär 10 gånger lägre halter (dibutylfosfat, EHDPP, dPCP, TCP, iDdPP och TXP) 
och två OP förekom i ungefär 100 gånger lägre halter (butyldiphenylfosfat och tert-butyl-
difenylfosfat). Övriga OP förekom under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. 

Riskkvoter mellan uppmätta halter och lägst rapporterade effektnivåer (från vetenskaplig 
litteratur) beräknades. Inget värde översteg 1 (signifikant risk) men ett antal värden återfanns i 
intervallet 0,1 till 1. Riskkvoterna var högst för trikresylfosfat, trifenylfosfat och tris(iso-propyl-
fenyl)fosfat.  

Bakgrund och syfte 
Organiska fosfatrar används för att flamskydda och mjukgöra olika plaster och som 
antinötningstillsats i smörjmedel. Både fosfor och klor ger flamskyddande egenskaper. De 
organiska delarna av molekylen gör så att ämnet kan inkorporeras i organiska material. Dessa 
delar kan också lägga sig mellan polymerkedjorna i en plast och på så sätt mjuka upp den, som 
mjukningsmedel är det den organiska delen av fosfaterna som är den verksamma.  
 
Syftet med denna studie är att komplettera de haltmätningar av organofosfater (OP) i slam och 
utgående vatten från avloppsreningsverk som ingår i den årliga miljöövervakningen av nio 
kommunala avloppsreningsverk. De ytterligare organofosfater som mätts i denna studie har 
antingen påvisats i utgående vatten från ett antal europeiska avloppsreningsverk genom ett 
JRC-samarbete (EU-wide monitoring survey on emerging polar organic contaminants in 
wastewater treatment plant effluents,Loos et al) eller  uppmärksammats som nya 
fosforylerade flamskyddsmedel, bl.a. i en EFSA-studie om bromerade flamskyddsmedel eller  
förts upp på ECHAs lista som kandidat för tillståndsprövning. Organofosfater som ingår i den 
löpande svenska haltövervakningen av slam och utgående vatten från avloppsreningsverk ingår 
inte i denna screening. Däremot ingår att utvärdera de uppmätta halterna  utifrån publicerade 
riskbedömningar och tillgängliga databaser. 
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Reningsverk 
Uppdraget omfattade slamprover och prover i utgående vatten från tre av de avloppsrenings-
verk som ingår i den löpande övervakningen inom miljöövervakningen, specifikt slam och 
utgående vatten från Henriksdal, Umeå och Gässlösa (Borås) reningsverk. Då prover ändå fanns 
tillgängliga för de nio reningsverk som ingår i den löpande övervakningen inkluderades 
samtliga i studien för att få en bättre bild av den rumsliga variationen i OP halter. 

De avloppsreningsverk som ingår i övervakningenvarirerar i reningsverkens storlek, belastning, 
teknisk prestanda, förhållande mellan industri-, hushåll- och övrigt avlopp samt geografisk 
spridning. Reningsverkens lokalisering, storlek och belastning kan ses i Figur 1. Information om 
bl.a. antalet anslutna kunder (även uttryckt som personekvivalenter, pe), volym inkommande 
vatten och mängd producerat slam för respektive reningsverk finns i Tabell 1 och en mer 
detaljerad beskrivning av reningsverken och reningsprocesserna finns i efterföljande text. 

 
 

Figur 1. Avloppsreningsverkens lokalisering, storlek och belastning. (Floda reningsverk har 
ersatts av Bollebygd reningsverk och ingick inte i denna studie). 

  

• Ryaverket (Göteborg); 
stort, industri

• Floda;
litet, hushåll

• Nolhaga (Alingsås); 
medium, industri (tvätteri) 

• Gässlösa (Borås); 
medium, sjukhus och
industri (textil, kemisk)

• Henriksdal (Stockholm);
stort, industri

• Ellinge (Eslöv);
medium, industri (livsmedel)

• Ön (Umeå);
medium, sjukhus

• Bollebygd;
litet, hushåll

• Borlänge;
medium, sjukhus och 
industri (stål- & pappersbruk)

• Bergkvara (Torsås);
litet, hushåll
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Tabell 1. Information om reningsverken. 

 Rya- 
verket 

Nol-
haga 

Umeå Henriks- 
dal 

Gäss-
lösa 

Ellinge Bolle-
bygd 

Bor-
länge 

Berg-
kvara 

          

Anslutna  
(kpers) 649 26 92 737 82 20 4,1 44 5,9 
          
Anslutna  
(kpe) 640 27 129 656 73 74 

 
3,7 25 2,5 

          

Inkommande 
vatten  
(Mm

3
/år) 119 3,2 13 89 13 3,7 

 
0,24 5,6 0,6 

          

Dagvatten
1 

(%) 57 24 20
* 

5
* 

50 28 21 35 46 
          
Renings-
process

2 
MCBD MBCD MCBD MCBD MBCD MBCD MBCS MCBD MBCS 

          
Producerat 
slam 
(ton TS/år) 13300 690 2300 14400 2400 1100 

 
78 1200 110 

          

TS slam 
(%) 30 23 31 27 21 18 2,4 35 17 
          
Uppehållstid 
(rötning) 15 17 18 19 25 30 -- 15 -- 
          

1
 Ovidkommande vatten; 

*
Uppskattning enl. ARV-personal. 

2
 M: Mekanisk rening, C: Kemisk rening, B: 

Biologisk rening, D: Rötning (anaerobisk), S: Stabilisering (aerobisk). 
 
 

Henriksdals reningsverk 

Henriksdals reningsverk finns i Stockholm och är ett av de två största reningsverken i Sverige 
och har följande orter anslutna: Stockholm, Huddinge, Haninge, Nacka och Tyresö. 
Reningsverket processar ett blandat avlopp med inslag av industriavlopp och har två större 
sjukhus anslutna, samt har tvätteri och livsmedelsindustri anslutet. Certifierat enligt REVAQ 
(http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-och-Miljo/REVAQ/Certifiering/ ),  
försöker förbättra slamkvalitén så att slammet ska kunna utnyttjas till att spridas på åkrar. 

Reningsprocessen 

Grovrensgaller, sandfång, förluftning och tillsats av järnsulfat, försedimentering, bioreaktor 
(biologisk rening), eftersedimentering, efterfällning med järnsulfat och sandfilter. Slam tas ut i 
försedimenteringen, bioreaktorn och eftersedimenteringen, förtjockas och rötas 
(uppehållstiden i rötkammarna är ca. 19 dygn). Polymertillsats sker efter rötning och slammet 
centrifugeras innan slutprodukten erhålls. 

Ryaverket 

I Göteborg finns Sveriges näst största reningsverket Ryaverket som har följande orter anslutna: 
Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Partille. Reningsverket processar ett blandat 
avlopp med inslag av industriavlopp, lakvatten och 5500 m3 (5% TS) organisk material från 
storkök samt har sjukhus, tvätteri och livsmedelsindustri anslutet. Certifierat enligt REVAQ. 

  

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-och-Miljo/REVAQ/Certifiering/
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Reningsprocessen 

Grovrensgaller, försedimentering, tillsats av järnsulfat, aktivslambassänger (biologisk rening), 
eftersedimentering, hälften av vattnet leds här till biobäddarna för rening av kväve och 
recirkulation genom aktivslambassängerna. Slam tas ut i försedimenteringen och 
eftersedimenteringen, förtjockas och rötas (uppehållstiden i rötkammarna är ca 15 dygn). 
Polymertillsats sker vid Ryaverken och slammet antingen centrifugeras eller pressas för att 
avvattnas innan slutprodukt erhålls. 

Öns reningsverk 

Öns reningsverk är belägen i Umeå, en medelstor stad, som har ett stort sjukhus och ett stort 
universitet anslutet till reningsverket. Mycket liten andel industriellt avloppsvatten processas. 

Reningsprocessen   

Grovrensning, sandfång, tillsats av järnsulfat, luftningsbassänger, försedimentering, luftade 
bassänger med biologisk rening och slutsedimentering. Slammet tas ut i försedimenteringen 
och förtjockas (i förtjockaren tillkommer även externslam från kommunens övriga reningsverk, 
ca. 17% av den totala andelen producerat slam härrör från externslam). Därefter rötas 
slammet i rötkammaren, som har en uppehållstid på 18 dygn, följt av polymertillsats och 
centrifugering. 

Gässlösa reningsverk 

Gässlösa reningsverk behandlar avloppsvatten från Borås centralort och ett flertal samhällen 
samt från sjukhus och flera stora textilindustrier. Verket processar även avloppsvatten från 
plast- och kemisk industri. Certifierat enligt REVAQ, försöker förbättra slamkvalitén så att 
slammet ska kunna utnyttjas till att spridas på åkrar. 

Reningsprocessen 

Mekanisk rening med grovrensning, sandfång och flockning, biologisk rening med 
försedimentering, biobäddar och mellansedimentering, kemisk rening med flockning och 
slutsedimentering följt av klorkontaktbassäng. Primärslam från försedimenteringen och 
överskottsslam från mellansedimenteringen förtjockas innan rötningen som sker tillsammans 
med externslam från kommunens övriga reningsverk (ca. 15% av den totala andelen 
producerat slam härrör från externslam). Uppehållstiden i rötkammaren är ca 25 dygn. 
Slutligen avvattnas slammet med hjälp av centrifugering. 

Ellinge reningsverk 

I Eslöv processar Ellinge reningsverk en mycket stor andel industriavlopp (64000 pe industri av 
totalt 74000 pe) som nästan uteslutande härrör från livsmedelsindustrin. Verket har även 
tvätteri anlutet. Följande orter är anslutna till reningsverket: Eslöv, Gullarp, Kungshult och 
Marieholm. Certifierat enligt REVAQ, försöker förbättra slamkvalitén så att slammet ska kunna 
utnyttjas till att spridas på åkrar. 

Reningsprocessen 

Rensgaller, sandfång, två försedimenteringsbassänger där den ena är till för kommunalt vatten 
och den andra för vatten från livsmedelsindustrin (primärslam till rötkammare), biobäddar, 
aktivslamanläggning, fällning och sedimentering (sekundärslam till rötkammare). Därefter 
rötas slammet (uppehållstid ca 30 dygn) och centrifugeras innan slutprodukt erhålls. 
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Nolhaga reningsverk 

Nolhaga reningsverk är belägen i Alingsås och har industrianslutningar av varierande karaktär. 
Ett större tvätteri och en avfallsdeponi är också anslutna till reningsverket. 
Avloppsreningsverket i Nolhaga servar Alingsås tätort och Västra Bodarna. 

Reningsprocessen 

Det inkommande vattnet passerar ett rensgaller, sandfång och förluftas innan det pH-justeras 
med svavelsyra före biobädden. Aluminiumsulfat tillsätts i första flockningsbassängen och 
vattnet leds sedan till eftersedimenteringsbassängen. Uttag av slam härur sker kontinuerligt 
innan det förtjockas och pumpas till rötkammaren som har en uppehållstid på 17 dygn. Det 
rötade slammet förtjockas ännu en gång innan polymer tillsätts och slammet avvattnas före 
kompostering. Externslam från kommunens övriga reningsverk, privata slambrunnar och egen 
latrinstation tas emot och förs in tillsammans med inkommande vatten. 

Borlänge reningsverk 

Borlänge reningsverk är ett medelstort verk och har små industrier anslutna samt processar 
det sanitära vattnet från ett stålverk och ett pappersbruk, samt avloppsvatten från två relativt 
stora verksamheter som bägge producerar kosmetiska produkter och hygienprodukter. 
Avloppsreningsverket i Borlänge har även ett sjukhus anslutet. 

Reningsprocessen 

Reningsverket processar det inkommande vattnet mekaniskt, följt av kemiskt och biologiskt 
rening och slutligen rötas slammet (uppehållstid ca 15 dygn). 

Bergkvara reningsverk 

Bergkvara reningsverk i Torsås är ett litet reningsverk utan större industriell belastning, 
processar uteslutande hushållsavlopp. 

Reningsprocessen 

Det inkommande vattnet genomgår mekanisk, biologisk och kemisk rening och slammet 
stabiliseras aerobiskt. 

Bollebygds reningsverk 

Bollebygds reningsverk processar uteslutande hushållsavlopp från Bollebygds kommun. Verket 
är utan större industriell belastning, men fr.o.m. hösten 2009 renas även processvatten från 
färgindustrin. 

Reningsprocessen 

Det inkommande vattnet passerar först ett rensgaller, sedan sker biologisk rening med tillsats 
av Ekoflock 90 REV. Därefter mellansedimentering följt av flockningsbassäng med Ekoflock 90 
och slutligen slutsedimentering. Slammet stabiliseras aerobiskt. 

 

Provtagning och antal prover 
Slamprover och prover i utgående vatten togs från de avloppsreningsverk som ingår i den 
löpande övervakningen inom miljöövervakningen. För att minska variabiliteten i proverna togs 
veckosamlingsprov så långt som möjligt. Som minst samlades prov under de fem vardagarna.  
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Föreningar 
Sexton ämnen har analyserats i matriserna slam och utgående vatten från avloppsreningsverk 
(Tabell 2). Dessa omfattar bland annat TXP (en komplex teknisk blandning), de relativt nya 
flamskyddsmedlen RDP och BDP samt en oxidationsprodukt av antioxidanten lrgafos 168. 
 
Tabell 2. Information om analyserade föreningar. 

Nr Namn CAS Förkortning 

1 2-ethylhexyldifenylfosfat 1241-94-7 EHDPP 
2 Trikresylfosfat 1330-78-5 TCP 
3 Tri-ortokresylfosfat 78-30-8 ToCP 
4 Dibutylfenylfosfat 2528-36-1 dBPhP 
5 Butyldifenylfosfat 2752-95-6 BdPhP 
6 Tris(2-ethylhexyl)fosfat 78-42-2 TEHP 
7 Difenylkresylfosfat 26444-49-5 DCP 
8 Tri-iso-butylfosfat 126-71-6 TiBP 
9 Tris(2,3-dibromopropyl) fosfat 126-72-7 TBPP 
10 Tertbutylfenyldifenylfosfat 56803-37-3 TBPDPP 
11 Isodecyldifenylfosfat 29761-21-5 IDPP 
12 Tris(isopropylfenyl) fosfat 26967-76-0 TIPP 
13 Tri(2,4-xylyl) fosfat 25155-23-1 TXP 
14 Tetraphenyl resorcinoldifosfat 57583-54-7 RDP 
15 Bisphenol-A bis(difenyl) fosfat 5945-33-5 BDP 
16 Tris(2,4-di-tert-butyl)fenylfosfat 95906-11-9 lrgafos 168 oxid 

 
 

Analys och kvalitetssäkring 
Eftersom många av föroreningarna är relativt nya har det inte gått att använda ackrediterade 
metoder. Däremot gick det att använda samma internvaliderade upparbetnings- och analys-
metoder som rutinmässigt används vid den årliga övervakningen av OP föroreningar i slam och 
utgående vatten. 

Ca 40 mL vatten och ca 5 g slam användes för analys. Interna standarder tillsattes före analys 
(deutererad TBP och TPP) för att bl.a. kompensera för eventuella förluster under upparbetning. 
Båda provtyperna extraherades med toluen, vatten m.h.a. skak-extraktion och slam m.h.a. 
Soxhlet extraktion. Svavel avlägsnades m.h.a. syratvättad koppar. Slamproverna renades med 
gelpermeationskromatografi innan analys för att avlägsna stora biogena ämnen som fett och 
humusämnen.  

Högupplösande gaskromatografi-masspektrometri (GC-HRMS) användes för analys. En GC 
kolonn med tunn stationärfas (5% fenyl, 60m x 0.25 mm x 0.10 µm) användes för att kunna 
analysera RDP och BOP som har höga kokpunkter. 

Analys skedde För att undersöka om det skett kontaminering av prover under upparbetning 
eller analys analyserade två sk. blankprover (rent lösningsmedel) paralellt med proverna. 
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Resultat 

Slam 
Halter av OP i reningsverksslam från de nio reningsverken redovisas i Tabell 3 samt i Figur 2.  
 

Tabell 3. Resultat från OP-analys av slam (µg/kg torrvikt). För nomenklatur se Tabell 2. 

 Henriks-
dal 

Rya-
verket 

Umeå Gäss-
lösa 

Bor-
länge 

Nol-
haga 

Ellinge Berg-
kvara 

Bolle-
bygd 

          

TiBP 9,0 18 9,9 4,5 5,7 5,9 5,1 3,7 87 

dBPP 0,45 0,49 0,60 1,2 0,70 0,41 0,29 1,5 0,47 

BdPP 0,35 0,47 1,0 1,1 1,2 0,56 0,31 1,9 0,61 

EHDPP 1600 2100 2200 790 1900 1100 1200 2700 3100 

dPCP 97 445 222 88 453 376 434 1008 183 

ToCP 2,0 2,9 1,4 0,67 5,0 2,2 4,3 5,1 2,4 

TCP 210 170 360 120 300 240 130 600 420 

tBPDPP 0,42 1,2 0,80 1,1 0,59 0,99 0,82 0,74 0,87 

iDdPP 1,0 2,4 1,8 1,6 6,1 1,1 1,4 1,0 1,5 

TPP 130 170 130 88 650 230 190 180 140 

TXP 130 370 290 61 360 180 150 170 240 

TiPP 1500 3900 3300 840 5800 3500 1800 1500 2500 

TtBPP 1,1 1,6 2,2 0,49 4,6 3,3 1,7 1,4 1,6 

RDP 1,8 3,1 6,4 26 8,8 13 9,0 4,4 10 

Irgafos 168 
oxid 

170 700 140 170 110 330 270 330 300 

BDP 27 39 35 86 71 81 22 47 37 

 

 

Figur 2. OP-halter (ng/g torrsubstans) i slam. För nomenklatur se Tabell 2. 
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Utgående vatten 
Tabell 4 och Figur 3 redovisar koncentrationer av OP i utgående vatten. Analysen av vatten 
från Nolhaga fallerade så det finns inga OP-halter från det reningsverket. 

 

Tabell 4. Resultat från OP-analys av utgående vatten (ng/L). För nomenklatur se Tabell 2. 

 Henriks-
dal 

Rya-
verket 

Umeå Gäss-
lösa 

Bor-
länge 

Nol-
haga 

Ellinge Berg-
kvara 

Bolle-
bygd 

          

TiBP 7,1 9,7 92 5,8 4,1 - 22 6,7 87 

dBPP 0,63 1,9 3,0 1,3 2,3 - 0,98 0,84 9,7 

BdPP 0,39 0,31 0,31 0,25 0,38 - 0,1 0,31 1,1 

EHDPP <0,5 5,4 <0,5 <0,5 3,3 - 3,4 3,9 <0,5 

dPCP 0,75 0,59 0,73 1,5 2,4 - 0,54 6,8 5,1 

ToCP <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 

TCP <0,5 <0,5 2,3 3,4 0,8 - <0,5 <0,5 <0,5 

tBPDPP 0,45 0,26 0,64 0,70 0,4 - 0,25 0,42 0,95 

iDdPP 4,0 4,3 5,5 4,0 4,2 - 4,3 5,2 6,5 

TPP 7,6 17 10 39 47 - 10 58 45 

TXP 2,5 1,4 4,5 4,6 1,6 - 1,5 1,5 6,5 

TiPP Konta.
1
 Konta. Konta. Konta. Konta. - Konta. Konta. Konta. 

TtBPP <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 <1 

RDP <1 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 <1 

Irgafos 168 
oxid 

Interf.
2
 

 
Interf. Interf. Interf. Interf. - Interf. Interf. Interf. 

BDP <5 <5 <5 <5 <5 - <5 <5 <5 
1
 Kontaminering: Förekom i liknande halt i blank och prover. 

2
 Interferens omöjliggjorde kvantifiering. 

 

 

 
Figur 3. OP-halter (ng/L) i avloppsvatten. För nomenklatur se Tabell 2. 
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Diskussion 
Nästan alla undersökta ämnen kunde detekteras i slam från reningsverk (Tabell 3 och Figur 3). 
Det enda undantaget var tris(2,3-dibromopropyl)fosfat som verkar brytas ned i injektor eller på 
kolonn under GC-analys. De relativa halter av de olika OP föreningarna var snarlika (Figur 4, 
övre graf) vilket tyder på en bred användning i samhället. 
 
De flesta av de undersökta OP föreningarna innehåller fenyl-estrar och tillhör gruppen aryl-
fosfater. Trifenylfosfat (TPP) ingår i den årliga övervakningen av slam. Det är därför intressant 
att jämföra halterna av de undersökta OP föreningarna med halterna av TPP.  
 
Halterna av flera av de nu undersökta aryl-fosfaterna är jämförbara eller högre än halterna av 
TPP i slam från reningsverk (Figur 4, övre grafen). Två av de undersöka aryl-fosfaterna 
förekommer i ca. 10 gånger högre halter än TPP, 2-ethylhexyldifenylfosfat  (EHDPP) och 
Tris(isopropylphenyl) fosfat (TiPP), medans medelhalterna av difenylkresylfosfat (dPCP), 
trikresylfosfat (TCP), trixylylfosfat (TXP) och Irgafos 168 oxid är nära medelhalten av TPP (110% 
till 160%).  
 
Medelhalterna av de två difosfaterna (RDP och BDP) samt tri-iso-butyl fosfat var lägre än TPP 
(4% till 25% av TPP) och medelhalterna av de fyra butyl-aryl fosfaterna (dBPP, BdPP, tBDPP, 
iDdPP och TtBPP) samt isodecyl difenyl fosfat (iDdPP) var betydligt lägre än TPP (0.4% till 0.9%). 
 
Betydligt färre OP detekterades i utgående vatten (Tabell 4) vilket delvis kan förklaras av den 
låga vattenlösligheten hos stora organfosfater. Detta reflekteras också i homologprofilerna i 
vatten (Figur 4, nedre grafen) som domineras av tri-iso-butyl fosfat (TiBP) och trifenyl fosfat 
(TPP) som båda är relativt vattenlösliga (200 mg/L respektive 2 mg/L). 
 
Medelhalten av TiBP och TPP var liknande i utgående vatten, 14 ng/L respektive 22 ng/L. Sex av 
de studerade OP förekom i ungefär 10 gånger lägre halter (dBPP, EHDPP, dPCP, TCP, iDdPP och 
TXP) och två OP förekom i ungefär 100 gånger lägre halter (BdPP och tBPDPP). Övriga OP 
förekom under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. 
 
Om man jämför med profilerna i slam och vatten (Figur 4) är det slående hur mycket mer 
EHDPP och TiPP det finns i slam och hur mycket mer TiBP och TPP det finns i vatten. Det är 
även slående hur mycket mer OP-profilerna varierar i vatten än i slam. Det kan finnas flera 
förklaringar till detta. Uppehållstiden för slam i ett avloppsreningsverk är flera veckor medan 
vattnet byts ut på några timmar. Även om vattenproverna tar med tidsintegrerande provtagare 
är de mer känsliga för korttidsvariationer i föroreningsbelastning. Vidare varierar mängden 
partiklar (suspenderande material) i utgående vatten mellan reningsverk och över tid. 
 
För slam kan man inte se något samband mellan föroreningshalter och storlek på 
avloppsreningsverk. (Figur 2, reningsverken är placerade i storleksordning). För utgående 
vatten kan man möjligen skönja ett visst samband, men det är inte starkt. Möjligen kan de 
större reningsverken, till vänster i Figur 4, avlägsna mer OP än de mindre 
avloppsreningsverken, till höger i Figur 4. 
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Figur 4. OP-profiler i slam (övre grafen) och utgående vatten (nedre grafen) från 
avloppsreningsverk. 
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Riskkvoter 

Sammanställning av lägsta effektnivåer 
De lägsta effektnivåerna (PNEC) vi kunde finna i litteraturen för de studerade organofosfaterna 
har sammanställts i Tabell 5 för tre olika miljöer: ytvatten, jord och sediment. Inga data kunde 
hittas för Irgafos 168 oxid då den är en omvandlingprodukt av den Irgafos 168 som hateras 
inom industrin. 
 
Tabell 5. Sammanställning av effektnivåer (PNEC) för undersökta organofosfater. Nomenklatur 
se Tabell 2. 

 PNEC 
ytvatten 
(µg/L) 

REF PNEC 
jord 
(µg/g vv) 

REF PNEC 
sediment
(µg/g vv) 

REF 

       

TiBP 35 [2] 1,35 [2] 1,35 [2] 

dBPP 
a
 10,6 [3] 0,199 [3] 1,02 [3] 

BdPP 
a
 10,6 [3] 0,199 [3] 1,02 [3] 

EHDPP 1,8 [1] 0,302 [1] 0,373 [1] 

dPCP 1,4 [1] 0,059 [1] 0,074 [1] 

ToCP 0,0032 [1] 0,0027 [1] 0,0033 [1] 

TCP 0,0032 [1] 0,0027 [1] 0,0033 [1] 

tBPDPP 1 [1] 0,084 [1] 0,104 [1] 

iDdPP 0,4 [1] 0,048 [1] 0,059 [1] 

TPP 0,74 [1] 0,13 [1] 0,16 [1] 

TXP 0,7 [1] 0,105 [1] 0,13 [1] 

TiPP 0,6 [1] 0,153 [1] 0,188 [1] 

TtBPP >121 
b
 [4] No info  No info  

RDP 2,1 [1] 0,272 [1] 0,336 [1] 

Irgafos 168 oxid No info  No info  No info  

BDP >20 [5] No info  No info  
a Data för en mix av dBPP och BdPP.  

a Inga effekter på akvatiska organismer observerades vid koncentrationer upp till ämnets vattenlöslighet. 

 

Beräkning av riskkvoter 
Riskkvoter beräknades för ytvatten och jord. Det bedömdes vara för svårt att beräkna 
riskkvoter för sediment även om dessa kan påverkas av föroreningar från reningsverk.  
 
För ytvatten användes de uppmätta halterna (MEC) direkt i beräkningar av MEC/PNEC 
riskkvoter. Däremot krävdes en hel del antaganden för att kunna beräkna predikterade 
miljökoncentrationer (PEC) och PEC/PNEC riskkvoter för jord. Beräkningarna fokuserades på 
gödsling av jordbruksmark med rötslam och vi antog att maximal fosforgiva applicerades, dvs 
110 kg fosfor per hektar åker [7]. Övriga data som användes för beräkningar av utspädning av 
slam vid applicering på åkermark summeras i Tabell 6.  
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Tabell 6. Beräkning av utspädning av slam vid applicering på åkermark.  

 PNEC 
ytvatten 
(µg/L) 

Enhet REF 

    

Maximal fosforgiva 110  kg per hektar [7] 

Medelhalt fosfor i slam 27 kg per ton slam [8] 

Applicerad mängd slam 4,1 ton torrt slam [8] 

Genomsnittlig torrhalt 25%  Egna data 

Applicerad mängd slam 16,4 ton vått slam  

Plogdjup 20 cm [9] 

Jordensitet 1,35 ton/m
3
 [10] 

Kvadratmeter per hektar 10000 m
3
 per hektar  

Mängd plöjd jord 2700 ton per hektar  

Andel slam i jorden 0.61%   

Utspädningsfaktor 165   

 

Riskkvoter för ytvatten (MEC/PNEC) och jord (PEC/PNEC) 
Riskkvoter för ytvatten och jord finns summerade i Tabell 7. Inget värde översteg 1 men ett 
antal värden återfanns dock i intervallet 0,1 till 1. Riskkvoten för de högst uppmätta halterna av 
trikresyl fosfat (TCP) och trifenyl fosfat (TPP) i ytvatten var båda 0,1. Samma riskkvot 
beräknades för medelhalten av TCP i jord och för maxhalten av tris(iso-propylfenyl) fosfat 
(TiPP) i jord. Den högsta beräknade riskkvoten var 0,3 för maxhalten av TCP i jord. 
 
Även om PNEC värden generellt är konservativt satta är inte säkerhetsmarginalen särskillt stor. 
Det kan inte uteslutas att vissa reningsverk i landet har halter i slam eller utgående vatten som 
överskrider de halter som uppmätts i denna studie. Användningen kan också tänkas förändras 
över tid. 
 

Tidstrender i användning och i halter i reningsverksslam 
Den organofosfat som har högst riskkvot, trikresyl fosfat (TCP), verkar öka i användning i 
Sverige. Enligt den nordiska SPIN databasen har användningen i Sverige ökat från ca 5 ton per 
år till ca 25 ton per år under perioden 2000 till 2015 (Figur 5, övre grafen). En fortsatt ökning 
kan medföra att riskkvoten närmar sig eller till och med passerar ett. Ingen motsvarande trend 
i användning kunde noteras för trifenylfosfat (TPP) (Figur 5, nedre grafen). 
Det är också möjligt att användningen av TiPP ökar över tid eftersom de båda ingår i Firemaster 
550 som är en populär ersättningsprodukt för pentabromdifenyl etrar (PentaBDE). Produkten 
innehåller ca 50% TiPP och ca 50% av tetrabrombensoat (TBB, CAS 183658-27-7) och tetra-
bromftalat (TBPH, CAS 26040-51-7) [11]. Ungefär samma halter av TiPP finns i Firemaster 552 
[12]. De två produkterna används främst för flamskydd av skumplast (polyuretan) i ex. möbler. 
 
TPP har analyserats årligen i slam för Naturvårdsverks räkning och TCP har rapporterats 
utanför uppdraget då den relativt lätt erhålls från samma analys. Tendensen är att halterna av 
både TPP och TCP ökar i slam, variationen i TPP halter är dock stor. Halten av TCP har 
dubblerats över de senaste 9 åren och ökningen är statistiskt signifikant (ANOVA, p=0.01). 
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Tabell 7. Sammanställning av riskkvoter för ytvatten (MEC/PNEC) och jord (PEC/PNEC) för 
undersökta organofosfater. Nomenklatur se Tabell 2. 

 Medel 
MEC/PNEC 
ytvatten 

Max 
MEC/PNEC 
ytvatten 

Medel 
PEC/PNEC 
jord 

Max 
PEC/PNEC 
jord 

     

TiBP <0,001   0,003  <0,001  <0,001 

dBPP 
a
 <0,001   0,001  <0,001  <0,001 

BdPP 
a
 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 

EHDPP   0,002    0,003    0,01   0,02 

dPCP   0,001    0,005    0,01   0,03 

ToCP   ND   ND   0,001   0,003 

TCP   0,05    0,1   0,1   0,3 

tBPDPP   0,001    0,002  <0,001  <0,001 

iDdPP   0,01    0,02  <0,001  <0,001 

TPP   0,03    0,1   0,002   0,01 

TXP   0,004    0,01   0,003   0,005 

TiPP   NQ   NQ   0,02   0,1 

TtBPP   ND   ND   NI   NI 

RDP   ND   ND   NI   NI 

Irgafos 168 oxid   NQ   NQ <0,001  <0,001 

BDP   ND   ND   NI   NI 

Förkortningar: ND: ej detekterad, NQ: ej kvantifierad, NI: ingen tox information. 

 
 
 

 

Figur 5. Registrerad användning (enligt SPIN databasen) av trikresyl fosfat (TCP) och 
trifenylfosfat(TPP) i Sverige. 
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Figur 6. Variation i medianhalt (ng/g torrvikt) av trifenyl fosfat (TPP) och trikresyl fosfat (TCP) i 
slam från nio Svenska reningsverk under perioden 2007 till 2015. 

 

Utvärderings- och kartläggningsbehov samt 
rekommendationer 

Utvärderings- och kartläggningsbehov 
Det skulle vara intressant att se hur användningen av tris(iso-propyl) fosfat (TiPP) förändrats 
över tid i Sverige. Denna information är konfidentiell i SPIN databasen, men kanske går att få 
direkt från Kemikalieinspektionen. 
 
I och med att flera organofosfater (EHDPP, dPCP, TCP, iDdPP, TPP, TXP) har riskkvoter i 
intervallet 0,01 till 1 och riskkvoterna är direkt beroende på vilka PNEC värden som används 
kan det vara värt att låta en person med god ekotoxikologisk kompetens gå igenom såväl 
vetenskaplig litteratur som gråzonsrapporter för att säkerställa att de mest lämpliga PNEC 
värdena har använts. 
 
I det arbetet skulle det även vara intressant att inkludera de organofosfater som ingår i den 
årliga miljöövervakningen av slam och utgående vatten från reningsverk, men som inte 
omfattades av denna studie. Det skulle ge en god överblick över vilka organofosfater som kan 
behöva utredas på djupet och eventuellt regleras. 
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