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Denna rapport behandlar redovisade halter och halt-tidstrender för s.k. Oavsiktligt Bildade Ämnen 
(OBÄ) i slam från kommunala reningsverk och dagvattenslam samt i viss utsträckning även i inkom-
mande och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten.  
Det övergripande syftet har varit att visa om de hittills redovisade svenska resultaten från övervakning-
en av organiska OBÄ-ämnen i slam från avloppsreningsverk (ARV) samt screening-mätningar av slam 
i avloppsreningsverk och dagvatten lämpar sig för att följa och utvärdera måluppfyllandet av den preci-
sering (nr 3) till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (GFM) som avser farliga ”Oavsiktligt bildade ämnen 
(OBÄ). 
Följande slutsatser kan dras från uppdraget: 
De övervakade OBÄ-ämnen som visar klara signifikanta tidstrender för perioden 2004 -2013 avseende 
halt i ARV-slam från de tio kommunala ARV som ingår i övervakningen är framförallt polyklorerade 
dibenso-p-dioxiner samt dibensofuraner. Halter i avloppsreningsslam av dessa ämnen, alternativt 
deras toxiska ekvivalenter (TEQ), föreslås för användning som OBÄ-indikator. 
I övrigt visar också de samlade halterna av klorbensener intressanta tidstrender vilka rekommenderas 
att fortsatt följa som ett mått på OBÄ. 
Slutligen finns också intressanta tidsmönster hos vissa PAH-föreningar i avloppsslam vilka rekom-
menderas att fortsatt följa i miljöövervakningen. 
Intressanta indikationer beträffande oroande höga halter av polybromerade dibenso-p-dioxiner 
samt dibensofuraner i avloppsslam har också noterats vilket synes föranleda ytterligare miljööver-
vakning av dessa ämnen.   
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Förord 
Denna rapport behandlar redovisade halter och halt-tidstrender för s.k. Oavsiktligt Bil-
dade Ämnen (OBÄ) i slam från kommunala reningsverk och dagvattenslam samt i 
viss utsträckning även i inkommande och utgående vatten från avloppsreningsverk 
samt i dagvatten.  
Det övergripande syftet har varit att visa om de hittills redovisade svenska resultaten från 
övervakningen av organiska OBÄ-ämnen i slam från avloppsreningsverk (ARV) samt 
screening-mätningar av slam i avloppsreningsverk och dagvatten lämpar sig för att följa 
och utvärdera måluppfyllandet av den precisering till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
som avser farliga oavsiktligt bildade ämnen. 
 
Följande frågor har främst belysts i uppdraget: 
• Vilka nu övervakade OBÄ-ämnen visar signifikanta tidstrender avseende halt i ARV-

slam från de tio kommunala ARV som ingår i övervakningen. För klorfenoler har även 
utgående vatten från ARV beaktats. 

• Finns det några signifikanta skillnader i tidstrend för ett urval OBÄ för haltdata från 
ARV varifrån rötat slam provtagits i jämförelse med ARV varifrån prover från orötat, 
stabiliserat slam tagits (Floda, Bollebygd, Bergkvara). 

• Finns det några rumsliga haltskillnader som är beaktansvärda vid jämförelse av slam-
data mellan olika ARV?  T.ex. att eventuellt textilindustrin i Borås (Gässlösa ARV) 
har avvikande resultat? 
 
 
 

Staffan E. Tjus 
 
 Tjus BioEko 
Natur & Miljökonsult 
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2 Sammanfattning 
År 1999 fastställde Sveriges riksdag nationella miljökvalitetsmål.  
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 
samt tjugofyra etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och 
klimat- och luftföroreningar.  Se länk  http://miljomal.se/sv/Miljomalen/ 
 
Ett av miljökvalitetsmålen är Giftfri Miljö. som har Kemikalieinspektionen som ansvarig 
myndighet. Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri 
Miljö:  Se länk  http://miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/  
 
Målen är specificerade med avsikt att försäkra att: 
• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen  

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar 
inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 

• Användningen av särskilt farliga ämnen  
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.  

• Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper  
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten 
och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande 
av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. 

• Förorenade områden 
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot 
mot människors hälsa eller miljön  

• Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper  
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och till-
räcklig för riskbedömning  

• Information om farliga ämnen i material och produkter 
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och 
varor är tillgänglig. 

 
Denna rapport behandlar redovisade halter och halt-tidstrender för Oavsiktligt Bildade 
Ämnen (OBÄ) med farliga egenskaper. Förekomst, halter och möjliga tidstrender för 
OBÄ har undersökts i slam från avloppsreningsverk och dagvattenslam samt i viss 
utsträckning även i inkommande och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i 
dagvatten.  
Det övergripande syftet har varit att visa om de hittills redovisade svenska resultaten från 
övervakningen av organiska OBÄ-ämnen i slam från avloppsreningsverk (ARV) samt 
screening-mätningar av slam i avloppsreningsverk och dagvatten lämpar sig för att följa 
och utvärdera måluppfyllandet av precisering nr 3 till miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 
som avser farliga Oavsiktligt Bildade Ämnen (OBÄ). 
 
Följande frågor har främst belysts i uppdraget: 
• Vilka nu övervakade OBÄ-ämnen visar signifikanta tidstrender avseende halt i ARV-

slam från de tio kommunala avloppsreningsverk som ingår i övervakningen. För klor-
fenoler har även utgående vatten från avloppsreningsverk beaktats. 

  

http://miljomal.se/sv/Miljomalen/
http://miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/
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• Finns det några signifikanta skillnader i tidstrend för ett urval OBÄ-ämnen för haltdata 
från ARV varifrån rötat slam provtagits i jämförelse med ARV varifrån prover från 
orötat, stabiliserat slam tagits (Floda, Bollebygd och Bergkvara). 

• Finns det några rumsliga haltskillnader som är beaktansvärda vid jämförelse i slam-
data mellan olika ARV?  T.ex. att eventuellt textilindustrin i Borås (Gässlösa ARV) 
har avvikande resultat? 

 
Av de många kemikalier som övervakas i avloppsreningsverken och i dagvatten och dag-
vattenslam kan ett stort antal ämnesgrupper betraktas som helt eller delvis 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN, OBÄ. 
 
De OBÄ-ämnesklasser som framförallt har undersökts i denna rapport är:  
• Polycykliska aromatiska kolväten, PAH 
• Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner, PCDD/PCDF  
• Polyklorerade naftalener, PCN 
• Polyklorerade dibensotiofener/dibensotiantrener, PCDBT/PCTA 
• Klorfenoler 
• Klorbensener 
• Polybromerade dibensodioxiner och dibensofuraner, PBDD/PBDF 
• Bromfenoler 
 
Av dessa grupper av ämnen är det enbart klorfenolerna som är vattenlösliga och därför 
har mätts omfattande i både slam och i utgående avloppsvatten. 
 Se länk  Screeningdatabasen 
 
Även de dioxinlika polyklorerade bifenylerna (dl-PCB) har undersökts. Dessa har en 
delvis bildning från oavsiktliga källor men är framförallt avsiktligt bildade och en rest av 
den tidigare användningen av PCB som lever kvar i teknosfären.  
Dl-PCB är dock medtagna dels då intresse även föreligger för bedömning av den samlade 
dioxintoxiciteten i avloppsslam. Dels är de dioxinlika PCBerna medtagna som en jämfö-
relsegrupp mot de polyklorerade dibenso-dioxinerna/furanerna (PCDD/PCDF) för att 
kunna jämföra ev. skillnader i spridningsmönstret.   

 
Bäst OBÄ-indikator: Polyklorerade dibensodioxiner/dibensofuraner, PCDD/PCDF, i 
avloppsreningsverksslam. 
Det skall konstateras direkt att de sju st. PCDD-kongenerna samt tio st. PCDF-
kongenerna tillsammans är de oavsiktligt bildade ämnen som är undersökta i störst om-
fattning i avloppsreningsverk under en sammanhängande tidsperiod och samtidigt uppvi-
sar kontinuerliga halter och intressanta tidstendenser i avloppsslam.  
Se länk  Alla ARV summerade för dioxintoxicitet. 
Framförallt visar PCDF-kongenerna mycket intressanta tidsmönster. Under perioden 
mellan år 2004-2013 kan man t.ex. se de summerade PCDF-halterna uppvisa toppar i 
mätperiodens början år 2004 för att kontinuerligt minska fram till år 2013 (figur 2 a).  
Se länk  PCDD/PCDF avloppsslam 
Denna kontinuerliga minskning ses också med halterna omräknade till toxiska ekvivalen-
ter, TEQ, motsvarande toxiciteten för den mest toxiska dibensodioxin-kongenen, 2,3,7,8-
TCDD (figur 2 b). 
  

http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/miljogifteribiologisktmaterialochscreening/databasscreening.4.3175b46c133e617730d80006506.html
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Figur 2 a  Förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF, i ARV-slam från 10 olika avloppsre-
ningsverk mellan år 2004-2013, summerade efter vikt. 

 
 
 
Figur 2 b  Förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF, i ARV-slam från 10 olika avloppsre-
ningsverk mellan år 2004-2013, summerade efter toxiska ekvivalenter, TEQ. 

 
 
PCDD-kongenerna visar ett liknande mönster som PCDF-kongenerna. Vid 
analys av t.ex. Öns ARV i Umeå följs de summerade TEQ-halterna nära åt mellan år 
2004-2013 (figur 2 c). En tydlig topp syns år 2004/2006 för PCDD/PCDF för att sedan 
minska till en lägre platå, dock ses en ökning igen för år 2012-2013 som inte PCDF upp-
visar. 
 
Samma mönster ses också om resultaten från samtliga här undersökta ARV bakas ihop till 
en samlad bild över dioxinläget i Sveriges avloppsreningsverk (figur 2 d). De samlade 
PCDD/PCDF-halterna uppvisar närapå exakt samma trender som Öns ARV i Umeå. 
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Figur 2 c Förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofuraner, PCDF, i slam 
från Öns ARV i Umeå mellan år 2004-2013, summerade efter toxiska ekvivalenter, TEQ. 

 
 
 
Figur 2 d  Sammanslagen förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofuraner, 
PCDF, i ARV-slam från 10 olika avloppsreningsverk mellan år 2004-2013, summerade efter toxiska 
ekvivalenter, TEQ. 

 
 
 
 
Det identifierade mönstret med allmänt förhöjda halter av PCDD/PCDF som har påvisats 
ovan för år 2004-2006 som sedan minskat till 2013 kan även exemplifieras för enstaka 
dioxinkongener.  Den polyklorerade dibensofuranen 1,2,3,7,8-PeCDF är kanske den mest 
tydliga kongenen med detta mönster (figur 2 e) som också visar ett likartat mönster för 
alla ARV runtom Sverige som analyserats här. 
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Figur 2 e  Förekomst av den polyklorerade dibensofuranen 1,2,3,7,8-PeCDF, i slam från tio olika av-
loppsreningsverk mellan år 2004-2013. 

 
 
Med dessa mycket tydliga resultat på tidstendenser för PCDD/PCDF som ser ut att 
vara mycket likartade över hela Sverige (se figur 2 d + e) föreslås detta instrument 
som en trovärdig och pålitlig möjlig indikator för oavsiktligt bildade ämnen.  
Se länk  Dioxin-indikator alla ARV 
 
 
PCDD/PCFF i olika vattenmatriser Se länk  PCDD/PCDF i vatten m.m.  
PCDD/PCDF har också påvisats i in- och utgående avloppsverksvatten, i dagvatten och 
dagvattenslam samt i släckvatten.   
Inga tidsserier existerar dock för dessa matriser varför ingen OBÄ-indikator kan bli aktuell.  
 
 
Övriga OBÄ-ämnen; tidstendenser samt möjliga indikatorer 
 
Polycykliska aromatiska kolväten, PAH   Se länk PAH 
Inga långa distinkta tidsserier av PAH finns att tillgå i avloppsverksslam, vatten eller 
dagvatten. Dock har två screeningar företagits nationellt år 2008 samt år 2013 i avlopps-
slam. Dessutom finns vissa kontinuerliga regionala data från Jönköpings län där fr.a. 
Tranås ARV uppvisar en viss tidsserie av ett antal PAH-kongener. Dessa data ser intres-
santa ut som möjlig OBÄ-indikator och skulle kunna ge upphov till att regelbundna mät-
ningar av olika PAH-kongener i avloppsslam införs i den nationella miljöövervakningen. 
Vid behov av urval av vissa kongener för övervakning föreslås fluoranten, fenantren, 
pyren, bens[ghi]perylen samt indenopyren som lämpliga kandidater. 
 
 
Polyklorerade naftalener, PCN  Se länk  Förekomst PCN 
Ingen tidsserie finns att tillgå för PCN. Vid en screening-undersökning har PCN identifie-
rats i avloppsslam med slutsatsen att PCN framförallt når avloppsverken via luft, deposit-
ion och slutligen inflöde till avloppsverken via dagvattensystemet. 
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Polyklorerade dibensotiofener, PCDBT/dibensotiantrener, PCTA        
Se länk  Förekomst PCDBT/PCTA 
PCDBT har undersökts vid två screeningtillfällen. Ämnena har påvisats i avloppsslam 
och dagvattenslam i låga halter. Ingen tidstrend kan utläsas i de fåtaliga proverna. 
PCTA har undersökts i avloppsslam och dagvattenslam vid en screening och då inte påvi-
sats alls. 
 
 
Klorfenoler  Se länk  Klorfenoler 
Klorfenoler har undersökts omfattande i både utgående avloppsvatten och avloppsslam då 
de ingår i den nationella övervakningen av avloppsreningsverk. 
Få prover kan dock påvisas med halter över detektionsgränsen, både i utgående vatten 
och i slam, och inga tidstrender kan uttydas. 
 
 
Klorbensener   Se länk  Klorbensener 
Ingen förekomst av klorbensener har setts i utgående vatten från avloppsreningsverk eller 
i dagvatten vid två screeningtillfällen. 
Vid den nationella övervakningen av avloppsverk ses oregelbundna mönster vid generellt 
låga halter. Dock visar triklorbensener höga halter, fr.a. 1,2,4-triklorbensen som visar ett 
mönster av höga halter år 2004/2005 och avtagande till en platå med låga halter fram till 
år 2013 (figur 2 e). 
 
Figur 2 e  Förekomst av 1,2,4-Triklorbensen i slam från 10 olika avloppsreningsverk år 2004-2013. 

 
 
Vid sammanslagning av alla klorbensener kan samma mönster ses, framförallt beroende 
av triklorbensenernas dominans (figur 2 f).  
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Figur 2 f   Sammanlagd förekomst av ALLA Klorbensener i slam från avloppsreningsverk år 2004-2013. 

 
 
Klorbensenerna kan med ovanstående som grund föreslås kunna vara en möjlig 
OBÄ-indikator. 
 
 
Polybromerade dibensodioxiner och dibensofuraner   
Se länk Förekomst PBDD/PBDF 
Två nationella screeningar har företagits, år 2008 samt år 2011, där polybromerade di-
bensodioxiner/dibensofuraner (PBDD/PBDF) har undersökts i avloppsreningsverksslam, 
avloppsreningsverksvatten samt dagvattenslam. 
  
Vatten från avloppsreningsverk är enbart screenat vid ett tillfälle, år 2011, beträffande 
PBDD/PBDF varför ingen trend kan utläsas.  I in- och utgående vatten från avloppsre-
ningsverk dominerar de polybromerade dibenso-furanerna nästan helt över de polybrome-
rade dibenso-dioxinerna. Halterna av PBDD/PBDF ligger ca 6-7 ggr högre än halterna av 
de polyklorerade dioxinerna PCDD/PCDF), påvisande diffus påverkan från hushållens 
produktanvändning av bromerade produkter tillfört ARV via damm från hushåll och från 
återvinningsstationer för plastprodukter. Ett ARV-tillskott av PBDD/PBDF kan också ske 
från sopförbränning av produkter med bromerade flamskyddsmedel, deposition och in-
läckage till avloppssystemet. 
 
I Ryaverket ses en endast måttlig minskning av totala PBDD/PBDF kring 40 % i utgå-
ende vatten jämfört med ingående vatten. I Gässlösa däremot är halten PBDD/PBDF 
förvånansvärt ca 50 % högre i utgående vatten än i inkommande. 
Dagvatten har inte undersökts beträffande PBDD/PBDF.  
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PBDD/PBDF i avloppsslam har mätts vid två screeningar, år 2008 samt 2011. 
Undersökningarna visar att PBDF, dominerar mycket stort över PBDD i avloppsslam och 
dagvattenslam.  
Vid screeningen år 2008/2009 påvisas dock mycket höga halter av PBDD/PBDF, ca 1000 
ggr högre än för motsvarande slamhalter av de polyklorerade dioxinerna, PCDD/PCDF. 
PBDD/PBDF visar dock år 2011 ca 1000 ggr lägre, ” mer normala” slamhalter. De mät-
ningsansvariga misstänker nu analys-anomalier år 2008/2009 och utreder f.n. dessa 
problem. 
Med ovan som förklaring kan inga vidare analyser och slutsatser dras om ev. tidsföränd-
ring av PBDD/PBDF i avloppsslam. Det kan dock konstateras att mängden polybrome-
rade dibensodioxiner förekommer i lika stor eller större omfattning i avloppsslam som de 
polyklorerade dibensodioxinerna. Också kan det konstateras att de polybromerade di-
bensofuranerna dominerar stort över de polybromerade dibensodioxinerna. 
En fortsatt och ökad uppmärksamhet på denna grupp ämnen rekommenderas, ev. med 
infogande av årliga mätningar av särskilt PBDF i slam från avloppsreningsverk i den 
nationella miljöövervakningen. 
 
Bromfenoler  Se länk Bromfenoler 
2,4-dibromfenol, 2,4,5-tribromfenol samt 2,4,6-tribromfenol är nyligen inkluderade i den 
årliga nationella övervakningen av ARV-slam. Första mätningarna inväntas dock först 
hösten år 2014. Tidigare har en screening företagits år 2001 där 2,4-dibromfenol, 2,4,6-
tribromfenol samt pentabromfenol undersöktes. 
I vatten påvisade 2,4 dibromfenol och 2,4,6-tribromfenol i hamnmiljö och intill kemisk 
industri medan pentabromfenol inte kunde påvisas. 
I slam påvisades 2,4-dibromfenol i dagvattenslam men ej i avloppsslam emedan 2,4,6-
tribromfenol detekterades i ett enstaka slamprov från avloppsreningsverk men inte i dag-
vattenslam. Pentabromfenol detekterades i avloppsslam men inte i dagvattenslam. 
 
SKILLNADER MELLAN OLIKA AVLOPPSRENINGSVERK, ARV 
 
Inga genomgående klara skillnader i förekomst och tidstrender av oavsiktligt bildade 
ämnen kan utrönas mellan ARV som rötar sitt slam mot de med orötat slam (Bergkvara, 
Bollebygd och Floda). 
Vid annan jämförelse mellan de olika ARV verkar det tydligt för Gässlösa ARV, med 
stort tillskott från textilindustrier och kemisk industri att alla halter och summatoxicitet, 
sTEQ, av PCDD/PCDF/dl-PCB, minskar jämnt och kontinuerligt från toppar år 2004-
2006 fram till år 2013. 
 I de flesta andra ARV ses PCDD/PCDF ha en topp år 2004-2006 och därefter minska 
varvid PCDD åter ökar mot slutet men ej PCDF. Ryaverket liknar i stort de sistnämnda 
verken men avviker beträffande PCDF-kongenerna vilka alla visar ökning år 2012-2013. 
 dl-PCB för avloppsreningsverken har ett mer oregelbundet mönster visande på ur-
sprung från främst andra källor än oavsiktlig bildning.  
 I Henriksdal och Ryaverket ses en uppgång år 2013 av ett flertal av dl-PCB-
kongenerna, indikativt för ett ökat diffust inflöde av dl-PCB från konsumentprodukter till 
dessa två största ARV, med storstadsbelägenhet. 
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3 Summary 
Sweden has 16 environmental objectives adopted by the Riksdag (the 
Swedish Parliament) that are a promise to future generations of clean air, a healthy living 
environment, and rich opportunities to enjoy nature.   
See link  Environmental Objectives 
 
The environmental quality objective A Non-Toxic Environment is specified to mean 
that the aim is to ensure that: 
– total exposure to chemical substances via all sources of exposure is not harmful to peo-
ple or biodiversity, 
– as far as possible, particularly dangerous substances are no longer used, 
– there is very little spread of unintentionally produced substances with hazardous 
properties, and information is available concerning the formation, sources, emis-
sions and spread of the most significant of these substances and their degradation 
products,  
– contaminated sites are remediated to such an extent that they do not represent a threat to 
human health or the environment, 
– knowledge about the environmental and health properties of chemical substances is 
available and sufficient for the purposes of risk assessment, and 
– information is available about substances hazardous to the environment and health that 
are present in materials, chemical products and articles,  
See link  A Non-Toxic Environment 
 
 
The present report is aimed to investigate the presence, concentrations and possible time 
trends of the so called unintentionally produced substances, primarily in sludge and out-
going water from sewage treatment plants (STPs), but to some extent also in storm water 
and storm water sludge.  
 
The overlying purpose has been to investigate if the up till now presented Swedish results 
from national monitoring and screening of organic substances of unintentional origin, in 
sludge and water from sewage treatment plants and from storm water/storm water sludge, 
are suitable for use as environmental indicators for unintentionally produced substances. 
These indicators are sought for with the aim to be used as an aid in follow up and evalua-
tion of the Swedish environmental objective A Non-Toxic Environment, with special 
emphasis concerning unintentionally produced substances. 
 
The following issues have primarily been addressed in this report: 
• Which of the unintentionally produced substances that are monitored today show 

significant time-trends regarding their amounts present in sludge from sewage 
treatment plants (STPs) from the ten STPs included in the national monitoring 
programme? For the water-soluble chlorophenols, also outgoing STP-water has 
been considered. 

• Are there significant differences in time-trends and concentrations for uninten-
tionally produced substances in unfermented sludge (from Bergkvara, Bollebygd 
and Floda STPs) vs. fermented sludge from the other STPs? 

  

http://www.swedishepa.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&pid=6759&traceFile=/Documents/publikationer6400/978-91-620-8620-6.pdf
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedens-environmental-objectives/The-national-environmental-objectives/A-Non-Toxic-Environment/
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• Are their spatial variations to be considered in time-trends and concentrations of 
unintentionally produced substances between the different STPs. with different 
sewage inflows from different industries, e.g. for Gässlösa STP with high inflow 
from the textile industry? 

 
UNINTENTIONALLY PRODUCED SUBSTANCES  
Of the many chemical compounds that are monitored in; sewage treatment plants, storm 
water and storm water sludge, a great number can be looked upon as fully or partially unin-
tentionally produced substances 
 
The unintentionally produced substance-classes that have been investigated in this report 
are: 
• Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH 
• Polychlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans, PCDD/PCDF 
• Polychlorinated naphthalenes, PCN 
• Polychlorinated dibenzothiophenes and dibenzothianthrenes, PCDBT/PCTA 
• Chlorophenols 
• Chlorobenzenes 
• Polybrominated dibenzodioxins and dibenzofurans, PBDD/PBDF 
• Bromophenols 
 
Of these substance groups, it is only the chlorophenols that are water soluble and there-
fore have been measured extensively in both sewage sludge and out-going water from 
sewage treatment plants. 
 See link   Screening database 
 
Also the planar, dioxin-like polychlorinated biphenyls, dl-PCB,  have been investigated. 
These are partially unintentionally produced as PCDD/PCDF but their foremost source is 
leakage from; former intentional production of PCB-containing products remaining in the 
techno-sphere and from waste deposits.  Dl-PCBs have all the same been investigated as 
an interest in the total dioxin-toxicity is at hand and as a comparison to the spread-pattern 
of PCDD/PCDF. 
  

 
The best indicator for unintentionally produced hazardous substances: Poly-
chlorinated dibenzodioxins/dibenzofurans, PCDD/PCDF, in STP-sludge. 
It must be pointed out directly that the polychlorinated dioxins, consisting of seven 
PCDD congeners and ten PCDF congeners, are the unintentionally produced substances 
that are investigated most thoroughly and show most consistent presence, interesting 
patterns and indicated time-trends in sewage sludge from STPs. 
See link All STPs summated for dioxin-toxicity   
 
Especially the PCDF-congeners show highly interesting patterns in their time-series. 
During the years 2004-2013 one can clearly see the summated PCDF-concentrations peak 
in the years 2004-2006 and then continually decline down to a plateau until year 2013 
(figure 2 a).  See link  PCDD/PCDF in sludge 
  

http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/miljogifteribiologisktmaterialochscreening/databasscreening.4.3175b46c133e617730d80006506.html
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Figure 2 a  Content of Polychlorinated dibenzofurans, PCDF, in sludge from ten different STPs 
between years 2004-2013, summated by weight. 

 
 
This continuous decline can also be seen with the summated PCDF-content for all PCDF-
congeners converted into toxic equivalencies, TEQ-values, with each congener recalcu-
lated according to its toxic equivalency factor (TEF), so showing the toxicity that corre-
sponds to that of the most toxic dioxin congener, 2,3,7,8-TCDD (figure 2 b). 
 
Figure 2 b  Content of Polychlorinated dibenzofurans, PCDF, in sludge from ten different STPs 
between years 2004-2013, summated by toxic equivalencies, TEQ. 

 
 
The PCDD congeners show a similar time-series pattern as the PCDFs. 
In e.g. sewage sludge from the UMEÅ STP, the summated TEQ-concentrations for 
PCDD and PCDF follow each other closely between years 2004-2013. A peak for the 
total PCDD/PCDF is seen in years 2004-2005 after which a decline follows down to more 
or less a plateau (figure 2 c).  
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Figure 2 c  Content of Polychlorinated dibenzodioxins, PCDD, and dibenzofurans, PCDF, in 
sludge from Öns STP in Umeå between years 2004-2013, summated by toxic equivalencies, TEQ. 

 
 
The same pattern can also be seen when all the investigated ten STPs are summated to-
gether for the TEQ-content of PCDD/PCDF in sludge into an assembled view over the 
dioxin-content/toxicity and time pattern in Swedish sewage sludge (figure 2 d). 
The summated PCDD/PCDF-contents show a very similar time pattern as that for the 
single Umeå STP, an increase to a peak in year 2006 followed by a decline to a rather 
steady plateau. However in both the Umeå STP and in the summated STPs the PCDF 
TEQ-content shows a steady decrease from the peak in years 2004-2006 whereas PCDD 
is indicated to increase again in the years 2012-2013.  
 
 
Figure 2 d  Summated content of Polychlorinated dibenzodioxins, PCDD, and dibenzofurans, 
PCDF, in sludge from ten different Swedish STPs between years 2004-2013, summated by toxic equiva-
lencies, TEQ. 
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The identified pattern of generally elevated contents of PCDD/PCDF in STP-sludge that 
has been shown above for the years 2004-2006, followed by a decrease until 2013 can 
also be exemplified by separate dioxin congeners. The polychlorinated dibenzofuran 
1,2,3,7,8-PeCDF is maybe the congener showing this pattern  most clearly and also in a 
similar way in the different STPs from around Sweden (figure 2 e).  
 
Figure 2 e   Content of the polychlorinated dibenzofuran 1,2,3,7,8-PeCDF, in STP-sludge from ten 
different STPs between the years 2004-2013. 

 
 
 
With these very pregnant results of steady time-series for PCDD/PCDF that seem to 
be very similar over the whole of Sweden (figures 2 d + e), the results of summated 
PCDD/PCDFs in sludge, both from individual STPs and from all STPs combined, 
are recommended as a tool or indicator to assess the environmental state of uninten-
tionally produced hazardous substances.  See link   Dioxin-indicator all STPs 
 
 
Polychlorinated dibenzodioxins/dibenzofurans in other matrices than STP-sludge 
PCDD/PCDF-congeners have also been identified in in- and out-going STP-water, in 
storm water and in storm water sludge as well as in fire extinguishing water. 
See link  PCDD/PCDF in water 
No time-series exist for these matrices why no indicator for unintentionally produced 
substances can be attained. 
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The other unintentionally produced substances; search for time-trends and 
possible environmental indicators for unintentionally produced substances 
  
Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH See link PAH 
No long and distinct time-series of PAH are present in neither STP sewage sludge, nor 
STP-water nor storm water. 
There have though been performed two national screening operations in year 2008 and 
year 2013 in sewage sludge. In addition there are some regional data presented from the 
county of Jönköping where especially Tranås STP demonstrates a partial time-series of a 
number of PAH-compounds. These data look interesting for the purpose of attaining an 
indicator for unintentionally produced hazardous substances and give reason for PAH-
compounds to be included in the regular national monitoring programme, especially; 
fluoranthene, phenanthrene, pyrene, benzo[ghi]perylene and indenopyrene. 
 
Polychlorinated naphthalenes, PCN  See link PCN 
No time-series are to be seen for PCN. In a screening-study, PCN-compounds have been 
identified in STP sewage sludge. In the study it was concluded by PCN-compound pat-
terns that PCN predominantly reaches the STPs via air, deposition and finally by in-flow 
to the STPs through storm water.  
 
Polychlorinated dibenzothiophenes, PCDBT/dibenzothianthrenes, PCTA   
See link  PCDBT/PCTA 
PCDBTs have been included in two screening studies. The substances have been identi-
fied in STP sewage sludge and in storm water sludge at low contents. No time-series 
conclusions can though be drawn from the few samples. 
 PCTAs have been investigated in STP sewage sludge and storm water sludge at one 
screening occasion where no PCTAs could be identified. 
 
Chlorophenols   See link  Chlorophenols 
Chlorophenols have been investigated thoroughly in both outgoing water and sludge from 
STPs as they are included in the national monitoring programme performed in sewage 
treatment plants annually. 
Only a few samples can though be identified with contents over the detection limits, both 
in outgoing water and in sludge, and no time-trends can be identified. 
 
 
Chlorobenzenes  See link  Chlorobenzenes 
No presence of chlorobenzenes have been seen in out-going water from STPs or in storm 
water when screening studies included them at two occasions. 
Within the national annual monitoring programme of STP sludge, irregular patterns of 
chlorobenzenes at low concentrations are generally seen. 
However there are high contents of trichlorobenzenes, especially 1,2,4-trichlorobenzene, 
that shows a pattern of peaking at high contents in years 2004-2005 followed by a decline 
to a low plateau in year 2013 (figure 2 e). 
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Figure 2 e   Content of 1,2,4-Trichlorobenzene in STP-sludge in years 2004-2013. 

 
 
Figure 2 f   Summated content of ALL Chlorobenzenes in STP-sludge in years 2004-2013. 

 
 
Upon summation of all chlorobenzenes the same pattern can be seen originating from the 
domination in contents from trichlorobenzenes (figure 2 f).  
The chlorobenzenes could with the above identified patterns possibly candidate as 
an environmental indicator for unintentionally produced hazardous substances. 
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Polybrominated dibenzodioxins and dibenzofurans, PBDD/PBDF   
See link  PBDD/PBDF  
Two national screening studies have been performed, in years 2008 and 2011, where 
PBDD/PBDF have been investigated in water and sludge from STPs and in storm water 
sludge. 
Water from STPs has only been included in one study in year 2011 concerning 
PBDD/PBDF-content why no time-line or trends exist. In in- and out-going STP-water 
the polybrominated dibenzofurans dominate almost entirely over the polybrominated 
dibenzodioxins. The polybrominated dioxins, PBDD/PBDF, are found at approximately 
6-7 times higher concentrations than those of the polychlorinated dioxins, PCDD/PCDF. 
This shows of a diffuse influence from house-hold use and wear and tear of brominated 
products brought to the STPs through dust from house-holds and plastic recycling sta-
tions. An STP input of PBDD/PBDF can also take place via waste-burning of products 
containing brominated flame retardants, deposition and leakage into the sewage system. 
  
In Ryaverket STP only a partial decrease of 40 % in total PBDD/PBDF-content is seen in 
out-going water as compared to in-coming water. In Gässlösa ARV,  the PBDD/PBDF-
content is surprisingly even higher in outgoing water than in in-coming water, by approx-
imately 50 %. 
Storm water has not been investigated for content of PBDD/PBDF. 
 
PBDD/PBDF in STP sludge and storm water sludge has been included in two screening 
studies in years 2008 and 2011. The studies show that PBDF dominates highly over 
PBDD in both STP-sludge and in storm water sludge 
 
At the screening in years 2008/2009 very high contents of PBDD/PBDF are however 
identified, approximately 1000 times higher than those of PCDD/PCDF. In the screening 
operation of year 2011 the concentrations of PBDD/PBDF were seen at approximately 
1000 times lower values compared to 2008/2009. 
These extreme differences in PBDD/PBDF-content in sludge within only 2-3 years 
lead me to contact the analysts performing the screening studies. They now suspect 
analysis-anomalies due to disturbance from polybrominated flame retardants in the 
first study, which they now investigate. 
  
With above as explanation no further analysis and conclusions can today be drawn con-
cerning time-trends of PBDD/PBDF in STP sludge.  
It can though be concluded that the polybrominated dibenzodioxins/dibenzofurans are 
present in STP sludge at the same or higher content as those of the polychlorinated diben-
zodioxines/dibenzofurans. Also it can be concluded that the polybrominated dibenzofu-
rans greatly dominates over the polybrominated dibenzodioxins in STP-sludge. 
 
A continuing and increased attention on this group of substances are recommended, pos-
sibly by inclusion of  especially the polybrominated dibenzofurans in the national annual 
monitoring programme of STPs. 
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Bromophenols  see link Bromophenols 
2,4-dibromophenol, 2,4,5-tribromophenol and 2,4,6-tribromophenol are recently intro-
duced into the annual monitoring programme of STP-sludge. The first measurements 
have just started this autumn of year 2014.  
An earlier screening study was performed in year 2001 in which 2,4-dibromophenol, 
2,4,6-tribromophenol and pentabromophenol were investigated 
Water: 2,4 dibromophenol and  2,4,6-tribromophenol were identified at a harbour and 
close to a chemical industry while pentabromophenol not could be identified. 
Sludge: 2,4-dibromophenol was seen in storm water sludge but not in STP-sludge, while 
2,4,6-tribromophenol was detected in a single sample from STP-sludge but not in storm 
water sludge. Pentabromophenol was detected in STP-sludge but not in storm water 
sludge. 
 
 
 
DIFFERENCES BETWEEN SEWAGE TREATMENT PLANTS, STPs  
 
No clear differences between spread and time lines of unintentionally produced substanc-
es can be identified between different STPs with concern to the sludge being fermented or 
not (Bollebygd, Bergkvara and Floda STPs ferment their sludge whereas the others do 
not).  
When generally comparing the pattern of substances and time lines between the STPs, 
Gässlösa STP with several textile and other industries connected shows a very similar 
pattern between all the different dioxin congeners, PCDD/PCDF and dl-PCB. They all 
show rather high peaks in years 2004-2006 after which they all decrease smoothly until 
year 2013. 
In most other STPs the pattern differs between PCDD PCDF and dl-PCB. PCDD most 
often show a peak in years 2004-2005 followed by a decrease until 2011 after which they 
increase again somewhat. PCDF in these STPs show a more or less steady decrease from 
the peaks of years 2004-2006. In Ryaverket STP however one can see a similar pattern as 
for the last above mentioned STPs but differing in the PCDFs for which in years 2012-
2013 increases can be seen in all of the PCDF-congeners.  
Dl-PCB however shows a different more irregular pattern, in several STPs with peaks 
around year 2010, showing of a principally different source than unintentional produc-
tion. In the STPs Henriksdal and Ryaverket an increase of most dl-PCB-congeners can be 
seen, maybe showing of an increased diffuse inflow of dl-PCB from consumer products 
to these major STPs. 
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4 Ordlista och Förkortningar 
ARV    Avloppsreningsverk 
Azarener   Kväve-heterocykliska ämnen, d.v.s. PAH där en kol-atom i ringen   
     ersatts av en kväveatom 
CB     Klorbensener 
CP     Klorfenoler 
Furaner    Syre-heterocykliska ämnen, dvs. PAH där en kolatom i ringen er- 
     satts av en syreatom 
HCB     Hexaklorbensen 
HpCDD   Heptaklordibenso-p-dioxin 
HpCDF   Heptaklordibensofuran 
HxCDD    Hexaklordibenso-p-dioxin 
HxCDF    Hexaklordibensofuran 
TEF     TCDD ekvivalens faktor 
TEQ     Toxiska ekvivalenter, TCDD-ekvivalenter 
Kongen    En individuell PCDD, PCDF, PCB eller PCN. 
Nitro-PAH   PAH där en kvävegrupp ersatt en väteatom 
OCDD    Oktaklordibenso-p-dioxin 
OCDF    Oktaklordibensofuran 
Oxy-PAH   PAH där en syregrupp ersatt en väteatom 
PAH     Polyaromatiska kolväten 
PBDD    Polybromerade dibensodioxiner 
PBDF    Polybromerade dibensofuraner 
PCB     Polyklorerade bifenyler 
PCDD    Polyklorerade dibenso-p-dioxiner 
PCDF    Polyklorerade dibensofuraner 
PCDBT    Polyklorerade dibensotiofener 
PCN     Polyklorerade naftalener 
PCTA    Polyklorerade dibensotiantrener 
PeCDD    Pentaklordibenso-p-dioxin 
PeCDF   Pentaklordibensofuran 
Plana PCB  En grupp plana och därmed dioxinlika PCB-molekyler 
PCP     Pentaklorfenol 
POP     Persistent Organic Pollutants 
STP    Sewage Treatment Plant 
TCDD    Tetraklordibenso-p-dioxin. Ofta refererar man till den mest   
     toxiska dioxinen - 2,3,7,8-TCDD. 
TeCDD    Tetraklordibenso-p-dioxin 
TeCDF    Tetraklordibensofuran 
TEF (TCDD)  Toxisk ekvivalens faktor, relativt TCDD 
TEQ (TCDD)  Toxisk ekvivalens. relativt TCDD 
Tiofener   Svavel-heterocykliska ämnen, dvs. PAH där en svavelatom 
     ersätter en kolatom i ringen. 
WHO   World Health Organization/Världshälsoorganisationen 
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5 Uppdrag 
Projektet är en komplettering av ett påbörjat kartläggningsarbete över rapporterade halt-
data hösten 2013 rörande ”Oavsiktligt bildade ämnen”, OBÄ. 
 Nuvarande rapport har en specifik inriktning mot redovisade halter och halttidstrender 
för OBÄ i slam och vatten från avloppsreningsverk och i dagvatten och dagvattensslam. 
 
Projektet har det övergripande syftet att visa om de hittills redovisade svenska resultaten 
från övervakningen av organiska OBÄ-ämnen i slam och utgående vatten från avloppsre-
ningsverk (ARV), screeningmätningar av slam och vatten i ARV och dagvatten och dag-
vattenslam lämpar sig för att följa och utvärdera måluppfyllandet av den precisering (nr 
3) till miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö (GFM) som avser farliga oavsiktligt bildade äm-
nen (OBÄ). 
 
Följande frågor är belysta i uppdraget: 
Vilka nu övervakade OBÄ-ämnen visar signifikanta tidstrender avseende halt i ARV-
slam från de nio kommunala ARV (tio fram till 2010 då ARV Floda då togs bort) som 
ingår i övervakningen. För klorfenoler, främst pentaklorfenol (PCP), ska även utgående 
vatten från ARV beaktas. 
  Finns det några signifikanta skillnader i tidstrend för ett urval OBÄ för haltdata från 
ARV varifrån rötat slam provtagits i jämförelse med ARV (Floda, Bollebygd, Bergkvara) 
varifrån prover från orötat, stabiliserat slam tagits? 
  Finns det några rumsliga haltskillnader som är beaktansvärda vid jämförelse i slam-
data mellan olika ARV?  T.ex. att eventuellt textilindustrin i Borås (Gässlösa ARV) har 
avvikande resultat? 
   
 
5.1 Bakgrund 
Naturvårdsverket ansvarar för att leverera underlag till Kemikalieinspektionen för upp-
följning respektive fördjupad utvärdering av den precisering (nr 3) till miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö (GFM) som avser farliga ”Oavsiktligt bildade ämnen (OBÄ)”: 
  ”Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och 
uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa 
ämnen och dess nedbrytningsprodukter är tillgängliga”. 
 
Preciseringen för OBÄ har vidare beröring till andra GFM-preciseringar vad gäller OBÄ-
exponering hos människa och miljö, t.ex. preciseringen: 
 ”Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar är inte 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden”  
och har även relevans för uppföljning av vissa etappmål t.ex. ”Resurssnåla och giftfria 
kretslopp”. 
 
För att åstadkomma detta behövs en kartläggning av förekomst av reglerade och nya ore-
glerade OBÄ-ämnen i slam och vatten från avloppsreningsverk och i slam och vatten från 
dagvatten. 
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I kemikaliesamhället utgör reningsverken en central länk mellan teknosfären och den 
yttre miljön. De flesta kemikalierna från samhället inklusive eventuellt oavsiktligt bildade 
föroreningar samlas upp i de kommunala reningsverken, vilket medför att slam och utgå-
ende vatten från kommunala avloppsreningsverk (ARV) är en värdefull matris för att 
följa upp hur miljöarbetet att fasa ut farliga ämnen fortskrider. Därutöver finns ett intresse 
av att kunna återföra ett icke-farligt avloppsreningsslam till produktiv mark i ett krets-
loppsanpassat samhälle vilket också är ett skäl för att följa upp föroreningshalter i av-
loppsreningsslam. Dagvatten påverkas av oavsiktligt bildade ämnen från trafik och depo-
sition av långväga transporterade förbränningsprodukter bidrar också i betydande grad till 
reningsverksslammets sammansättning av OBÄ-ämnen. Avloppsreningsslammet är vi-
dare också en mycket relevant matris att analysera för att upptäcka nya miljöfarliga OBÄ-
ämnen.  
 
Förekomsten av ett antal organiska antropogena substanser, bl.a. ”vissa klassiska” OBÄ, 
undersöks varje år i slam från nio olika kommunala avloppsreningsverk (ARV); Stock-
holm (Henriksdal), Göteborg (Ryaverket), Umeå (Ön), Borås (Gässlösa), Eslöv (Ellinge), 
Alingsås (Nolhaga), Bollebygd, Borlänge och Bergkvara (Torsås) samt Floda reningsverk 
fram till år 2010.  
 Det urval av ”klassiska” OBÄ-ämnen som ingår för närvarande i övervakningen är, 
polyklorerade dibenso-p-dioxiner och – dibensofuraner och PCB: er med dioxinlika ef-
fekter (29 dioxiner/dioxinliknande ämnen totalt), klorbensener (11) samt klorfenoler (19; 
varav särskilt pentaklorfenol är av intresse) och tre bromfenoler. Några av dessa ämnen är 
även kemikalier dvs. avsiktligt framställda. Av ovanstående är det bara fenolerna som 
förutom i slam också analyseras i utgående vatten i ARV. 
De tidstrender av halter av ovan stående ämnen som rapporterats har hittills inte haft en 
särskild inriktning mot att bevaka OBÄ-ämnenas trendutveckling. Den översikt över 
halter och förekomst av OBÄ-ämnen som presenterats i NV rapport 5736 ”Oavsiktligt 
bildade ämnens hälso- och miljöegenskaper – en kunskapsöversikt 2007” (Naturvårds-
verket, 2007) ger heller ingen bild av läget över halter i slam och utgående vatten från 
ARV, utan fokuserar på andra matriser.  Rapporten listar dock ett antal nya typer av 
OBÄ, t.ex. bromerade dibensofuraner och polyklorerade naftalener, som eventuellt skulle 
kunna vara aktuella för framtida övervakning av halter i ARV-slam. 
 
Utöver övervakning av slam och utgående vatten från ARV så förekommer i screeningda-
tabasen (IVL datavärdskap) även värdefulla resultat från nationella och regionala scre-
ening-undersökningar samt data från regionala kommunala avloppsreningsverk som ej 
ingår i den nationella övervakningen och resultat från screening av dagvatten och dagvat-
tenslam.  Se länk  Screeningdatabasen 
 
 
 

  

http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/miljogifteribiologisktmaterialochscreening/databasscreening.4.3175b46c133e617730d80006506.html
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5.2 Miljömål  
Oavsiktligt bildade ämnen ingår som en regerings-precisering inom miljömålet giftfri 
miljö. 
 
Generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, arton etappmål och sexton 
miljökvalitetsmål.  
Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitets-
mål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.  
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i uppföljningen av 
målen.  
 
Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: 
• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen  

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 

• Användningen av särskilt farliga ämnen  
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.  

• Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper  
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten 
och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande 
av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. 

• Förorenade områden 
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön  

• Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper 
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig 
för riskbedömning  

• Information om farliga ämnen i material och produkter 
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor 
är tillgänglig 
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6 Oavsiktligt bildade ämnen med 
farliga egenskaper. 
 
6.1 Bildning, källor, utsläpp och spridning. 
En kartering av oavsiktligt bildade ämnen (OBÄ) utfördes av Naturvårdsverket som ett 
regeringsuppdrag år 2005 (Naturvårdsverket, 2005). Denna kartering var främst inriktad 
på:  
• Polyklorerade dioxiner och furaner (PCDD/PCDF) 
• Polyklorerade bifenyler (PCB) 
• Hexaklorbensen (HCB)  
 
En mer systematisk översikt av OBÄ utfördes av Naturvårdsverket år 2007 (Naturvårds-
verket, 2007) där antalet ämnen som kartlades utökades med: 
  
• Kväve, svavel och syre-heterocykler (azarener, tiofener och furaner) 
• Nitro-PAH 
• Oxy-PAH 
• Polyklorerade naftalener (PCN) 
• Polyklorerade dibensotiofener (PCDBT) och dibensotiantrener (PCTA), 
• Klorbensener 
• Klorfenoler, klorerade fenoxifenoler och difenyletrar 
• Alkylerade aromatiska klorerade kolväten 
• Polybromerade dibensodioxiner (PBDD) och dibensofuraner (PBDF) 
 
Förbrännings och högtemperaturprocesser är de viktigaste utsläppskällorna för oavsiktligt 
bildade ämnen (OBÄ) vilka framförallt emitteras till atmosfären varifrån ämnena sprids i 
miljön. Tidigare var storskalig sopförbränning en stor källa till OBÄ men förbättrade 
processer har lett till lägre OBÄ-utsläpp. 
 Numera dominerar småskalig ved- och biobränsleeldning samt deponibränder bildning 
av OBÄ. Biltrafiken dominerar bildandet av OBÄ i urban miljö och vissa industrier kan 
lokalt vara största OBÄ-källan (Naturvårdsverket, 2005 + 2007). 
 Nya rön visar att också skogsbränder kan vara en stor källa till OBÄ-utsläpp till mil-
jön, särskilt av dioxiner och PAH, varvid långväga lufttransport kan äga rum. I och med 
att utsläppet från tidigare källor minskar har t.ex. dioxinutsläpp från skogsbränder visats 
kunna utgöra över 50 % av utsläppet av dioxiner i USA (Gullett & Touati, 2003; Dioxin-
facts.org., 2005; US EPA, 2006). 
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Naftalen  

 

Antracen 

 

Bens[a]pyren 

 

6.1.1 POLYCYKLISKA AROMATISKA ÄMNEN 
 
6.1.1.1 POLYCYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN (PAH). 
 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en komplex grupp av ämnen 
som består av två eller flera sammansatta aromatiska ringar.  

Ex.                  
 
PAH bildas vid ofullständig förbränning genom antingen sammanslagning av mindre 
kolföreningar (pyrosyntes) eller genom termisk sönderdelning (pyrolys) av större kolför-
eningar. 
Småskalig vedeldning, skogsbränder och vägtrafik är de huvudsakliga källorna till utsläpp 
av PAH i Sverige 
 Brandgaser uppvisar en komplex blandning av olika PAH ämnen 
med dominans av lättare PAH-ämnen som t ex naftalen. Bildning n av PAH-ämnen vid 
brand kan vara hög och ha stor miljöpåverkan (Blomqvist et al., 2002). 
 Utsläpp från biltrafik vid Hornsgatan i Stockholm har visat PAH-halter mellan 100-
200 ng/m3, med fenantren i högst koncentration och bens[a]pyren på 1-2 ng/m3 under 90-
talet emedan bakgrundshalter av PAH i södra Sverige är ca 5 ng/m3 (IMM, 2014). 
 Bens[a]pyren metaboliseras i människa till en cancerogen form och dess toxicitet har 
klassificerats som ca 1/20-del jämfört med den mest toxiska dioxinkongenen 2,3,7,8-
TCDD (Spindler, 1997) Bens[a]pyren har ett rekommenderas hälsobaserat riktvärde på 
0,1 ng/m3 vilket motsvarar en riskökning med ett fall per 100 000 livslångt exponerade 
individ. Fluoranten med ca 20 gånger lägre carcinogen aktivitet än bens[a]pyren påvisas 
vid ca 10 gånger högre halt i utomhusluft i Sverige och rekommenderas ett riktvärde på 2 
ng/m3 (IMM 2014). 
 Övriga PAH att särskilt uppmärksamma är fenantren, metylerade 
fenantrener/antracener och pyren med vanligen höga halter i utomhusluft samt di-
bens[a,h]antracen, bens[b och k]fluoranten och indeno[1,2,3-cd]pyren som är cancer-
framkallande (IMM, 2014).  
Försök har gjorts att införa system med Toxiska Ekvivalensfaktorer (TEF) för PAH-
ämnen med bens[a]pyren med faktorn 1,0 och Naftalen på 0,001 (Nisbet & LaGoy, 1992). 
 
Källor till PAH-utsläpp är värmepannor, förbränningsanläggningar, koksverk, stål- och 
aluminiumsmältverk och motortrafik. Tidigare stadsgasproduktion har gett stenkolstjära 
med stort innehåll av PAH som ofta dumpats vid gasverk. Totalt emitteras ca 150 ton 
PAH årligen, ca 2/3 från vedeldning, 1/3 från biltrafik och endast enstaka ton från indu-
strier och förbränningsanläggningar.  
 PAH är generellt lågflyktiga och hydrofoba ämnen men minsta PAH:n naftalen är 
relativt flyktig och vattenlöslig. Övriga sprids lång väg via luft bundna till partiklar och 
aerosoler och kan så spridas till jord och sediment där de är skyddade lång tid. 
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Dibensotiofen 
 

 

Dibensofuran 
 

 

Karbazol 
 

 

6.1.1.2 NITRERADE POLYCYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN, NITRO-PAH.  
 
Nitro-PAH bildas genom nitrering av PAH: er vid förbränningsprocesser med PAH och 
NO2 närvarande eller atmosfäriskt vid reaktion med fotolytiskt bildade hydroxyl- och 
nitratradikaler. 
Källor till bildande är samma som för PAH. På global nivå är atmosfäriskt bildning van-
ligast. Vintertid med lägre radikalnivå i atmosfären har stadstrafik stor del i bildning av 
nitro-PAH, fr.a. från dieselmotorer med 10 ggr högre bildning än från bensinmotorer 
p.g.a. högre förbränningstemperaturer.  
Utsläpp via rökgaser av nitro-PAH till atmosfären sker i 10-100 ggr lägre halter än av 
PAH. 
Nitro-PAH är persistenta och långväga transport har påvisats ända till Antarktis men 
endast en liten mängd når mark, p.g.a. nedbrytning. [Naturvårdsverket, 2007] 
 
6.1.1.3 OXY-PAH, = KARBONYLSUBSTITUERADE PAH, OXYGENERADE FORMER. 
 
Oxy-PAH bildas på samma sätt som Nitro-PAH vid förbränning och atmosfäriskt vid 
reaktion av PAH med starka oxidanter som ozon- hydroxyl och nitratradikaler vid fotolys.  
 Trafiken dominerar som källa med totalt liknande utsläpp av Oxy-PAH som PAH från 
förbränning och motorer. [Naturvårdsverket, 2007] 
 
6.1.1.4 N-, S-, O-HETEROCYKLISKA AROMATISKA FÖRENINGAR; 
      Azarener, Tiofener, Furaner. 
 
Heterocykliska aromatiska föreningar kan bildas då kväve (N), svavel (S) eller syre (O) 
finns närvarande och inkorporeras i ringstrukturerna under bildning av PAH.  
 
Ex. 
 
 
 
 
 
 
 
Heterocykler återfinns alltidtillsammans med PAH-föreningar vid låga halter, med halter-
na av N-föreningar >S-föreningar >O-föreningar. 
Bildandet av heterocykler sker vid förbränning men de kan även spjälkas av från större 
strukturer under förbränning. Det förekommer dock också heterocykler i petroleum- och 
kolprodukter och dessa heterocykler kan emitteras vid ofullständig förbränning.  
 Svavelhaltig olja som är vanligt i fartygsmotorer ger upphov till betydande utsläpp av 
S-heterocykler som dibensotiofen och benso[b]naftotiofen. 
 Gas- och koksframställning bildar också heterocykler. Stenkolstjära har stort 
N/S/O-innehåll och är en stor källa till heterocykler. Det totala årliga utsläppet av 
heterocykliska aromatiska föreningar är beräknat till ett tiotal ton med merparten från 
kväveföreningar. [Ovan från: Naturvårdsverket, 2007]. 
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grundstruktur 
Dibensodioxin

 

grundstruktur 
Dibensofuran 

 

 

6.1.2 KLORERADE AROMATISKA ÄMNEN 
 
6.1.2.1 DIOXINER; POLYKLORERADE DIBENSO-p-DIOXINER, PCDD, OCH 
 POLYKLORERADE DIBENSOFURANER, PCDF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det vi dagligdags kallar dioxiner består av både polyklorerade dibenso-p-dioxiner 
(PCDD) med ca 75 olika former (= kongener), beroende av kloreringsgrad och bind-
ningsmönster, samt polyklorerade dibensofuraner, (PCDF) med ca 135 olika kongener, 
alltså tillsammans 210 st. Dioxinerna kan innehålla 1-8 klor.  
 Dioxinerna har aldrig producerats avsiktligt men produceras i små mängder i många 
kemiska processer samt vid förbränning. Mycket låga halter släpps ut men föreningarna 
är extremt långlivade samt mycket giftiga.  
 Olika toxicitetsskalor har genom åren tillämpats för dioxinkongenernas giftighet. I 
denna sammanställning tillämpas den senaste skalan enligt WHO år 2005 (Van den Berg 
et al., 2006).  Den mest toxiska kongenen är tetraklor-dibenso-p-dioxin, utifrån toxiciteten 
hos TCDD (som är satt till Toxisk Ekvivalens Faktor, TEF=1,0) är 7 dibensodioxiner, 10 
dibensofuraner, samt 12 dioxinlika PCB-kongener medtagna i WHO2005-skalan (se sekt-
ion 7.3 nedan). 
 
Dioxiner bildas i rökgaserna vid förbränning under avkylningsfasen genom de novo-
syntes från väte, kol, syre och klor i gasfas eller genom sammanslagning av mindre 
kolväteföreningar som klorfenoler och klorbensener.  
 Källorna till utsläpp är många, små och diffusa med små utsläppsmängder.  
Sopförbränning har tidigare varit en stor källa som minskat stort med effektivare proces-
ser och rening. Nu kommer de främsta utsläppen från småskalig vedeldning samt annan 
biobränsleeldning.  
 Ca 10-100 g dioxin/år emitteras via rökgaser från förbränning och ytterligare 20-30 g 
från metallindustrins rökgaser och ca 500 g i aska från sopförbränning deponeras varje år.  
 Tidigare skedde stora utsläpp från klorproduktion samt från klorblekning av pappers-
massa men efter förbättring av dessa processer kommer de största industriutsläppen av 
dioxin nu från metallindustrins högtemperaturprocesser och från smältverk som använder 
skrot med t.ex. plaster. Även utsläpp från tidigare använda produkter sker. t.ex. från klor-
fenolpreparat använda vid träimpregnering som gett dioxiner vid produktion samt utsläpp 
vid eldning av ”gamla brädor”. 
Dioxinerna är extremt lipofila och svårnedbrytbara och binder främst till jord och sedi-
ment, men de lägst klorerade kongenerna återfinns även i vatten och luft.  
Dioxinerna sprids med luft i gas och på partiklar långväga, även till arktiska områden. 
[Ovan i stort från; Naturvårdsverket, 2007]. 
Nyligen utförda undersökningar över dioxinförekomsten i och kring Östersjö i det s.k. 
BalticPOPs-projektet (Wiberg et al., 2013) visar att atmosfärisk deposition är den huvud  
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grundstruktur 
Bifenyl 

 

 

sakliga källan till dioxinförorening av Östersjön och med troligast störst ursprung från 
östra Europa. Detta överensstämmer väl med slutsatser från en tidigare studie 
(Wiberg et al, 2009). Man såg också att dibensofuraner (PCDF) utgör större delen av den 
totala koncentrationen av dioxiner i luft under vintern, vilken är den årstid då koncentrat-
ionerna är som högst. De höga vinterkoncentrationerna indikerar att årstidsbundna källor, 
som icke-industriell förbränning, är huvudorsaken till dioxinföroreningen 
av luften i Östersjöregionen under vintertid. 
 
 
6.1.2.2 POLYKLORERADE BIFENYLER, PCB. 
 
PCB har bifenyl som grundmolekyl och det finns 209 olika kongener med olika klore-
ringsgrad och mönster med 1-8 klormolekyler. 
 
 
  
 
 
 
 

PCB Har producerats avsiktligt under lång tid som; isolator-medium i transformatorer 
och kondensatorer, hydraulolja, flamskyddsmedel, stabilisatorer och mjukgörare i 
trycksvärta, färg och fogmassor (Naturvårdsverket, 2007). 
Dock har denna tidigare omfattande produktion nu i stort upphört i Sverige och mycket 
PCB är sanerat. Läckage sker dock ännu från äldre byggnader och förorenade områden.  
och stort PCB-utsläpp, 300-1000 g, kommer från deponibränder med lagrat PCB som 
ursprung. 
PCB bildas dock även oavsiktligt på liknande sätt som för dioxiner vid förbränning, in-
dustriella högtemperaturprocesser och kemiska processer med klor närvarande. 
Småskalig ved- och biobränsleeldning dominerar tillsammans med metallindustrin. 
och ett beräknat utsläpp beräknas till ca 100 g/år från oavsiktliga källor, i samma stor-
leksordning som för utsläpp av dioxinerna (Naturvårdsverket 2007). Ur risksynpunkt är 
dock dessa oavsiktliga utsläpp av PCB av klart mindre betydelse än utsläppen från de mer 
toxiska dioxinerna och även jämfört med utsläppen av avsiktligt bildade PCBer 
från den tidigare produktionen. De årliga utsläppen av PCB från deponibränder i Sverige 
beräknas till ca 300-1000 g (Naturvårdsverket, 2007).  
PCB-kongener har liknande egenskaper i miljön som dioxiner, lipofila och persistenta. 
 PCB är likt dioxiner mycket toxiska. En del av dess toxiska effekter härrör från en 
grupp PCBer med dioxinlika strukturegenskaper, s.k. ”plana PCB” eller ”dioxin-lika 
PCB”. Då toxiciteten är mycket dioxin-lik för denna grupp finns 12 dioxin-lika PCB-
kongener medtagna i WHO 2005-tabellen för dioxin-toxicitet och dessa kongener inräk-
nas ofta tillsammans med dibensodioxiner och dibensofuraner då man beräknar en total 
dioxin-toxicitet. Dock ligger de toxiska ekvivalens-faktorerna (TEF) betydligt lägre för de 
dioxin-lika PCBerna i jämförelse med dioxinerna (se sektion 7.3 nedan).  
Inom EU har man fastställt ett tolerabelt dagligt intag (TDI) för dioxiner och dioxinlika 
PCB på 2 pg TEQ/kg kroppsvikt och dag. Detta motsvarar den mängd dioxinlika ämnen 
som en människa kan få i sig varje dag under hela livet utan att riskera några negativa 
hälsoeffekter.  
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    Naftalen 

 

grundstruktur 
Dibensotiantren 

 
 

 

 
6.1.2.3 POLYKLORERADE NAFTALENER, PCN. 
 
Polyklorerade naftalener har naftalen som grundmolekyl, har 8 kloreringspositioner och 

75 möjliga kongener.  
 
 
 
 

 
PCN har producerats i stora mängder med en likartad användning som för PCB; som 
isolerings-, flamskydds, impregnerings- och bekämpningsmedel. Användningen har i 
stort upphört men läckage sker från tidigare bruk, gammal utrustning, soptippar och föro-
renade områden (Naturvårdsverket, 2007). 
En oavsiktlig bildning av PCN äger rum liksom för dioxiner och PCB, också med lik-
nande utsläppsmängder; ca 100 g/år.  
PCN-kongenerna är något mer vattenlöslig och flyktiga än PCB men största mängderna 
av PCN återfinns dock i jord och sediment. 
 
 
6.1.2.4 POLYKLORERADE DIBENSOTIOFENER, PCDBT /                                           
 POLYKLORERADE DIBENSOTIANTRENER, PCTA. 
 
PCDBT och PCTA är dåligt kända ämnesgrupper men föreningarna har stora strukturella 
likheter med dibensodioxiner/dibensofuraner dock med svavel i stället för syre i den 

cykliska ringen mellan bensylgrupperna. 1-8 klormolekyler kan inbindas. 
 
Föreningarna har liknande toxicitet, persistens och bioackumulation som dioxiner. 
PCDBT/PCTA bildas vid förbränning, högtemperaturprocesser, cellulosaproduktion samt 
vid klorfenol-framställning. De bildas dock i mycket små mängder, några % jämfört med 
dioxinbildning och har lägre toxicitet varför miljörisken antas vara liten (Naturvårdsver-
ket, 2007). 
 
  

grundstruktur 
Dibensotiofen 
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2-monoklorfenol 
(orto-klorfenol) 

 

6.1.2.5 KLORBENSENER; SÄRSKILT HEXAKLORBENSEN, HCB OCH 
PENTAKLORBENSEN, PeCB. 

1-6 klormolekyler kan inbindas till bensenringen. 
Klorbensener är en biprodukt vid produktion av klor och klorinnehållande ämnen som 
klorerade lösningsmedel, saltsyra och bekämpningsmedel. Klorbensener bildas även i 
förbränningsprocesser. Ca 10-20 kg/år släpps ut från respektive process. 
Bildningen sker antingen genom direkt klorering av bensen vid industriprocesser eller 
genom de novo-syntes vid avsvalning av rökgaser varvid klorbensener även verkar som 
förstadier/prekursorer till dioxin och PCB (Naturvårdsverket, 2007). 
 Tidigare har det också funnits en stor avsiktlig produktion av hexaklorbensen (HCB) 
som bekämpningsmedel och råvara vid olika kemiska processer som nu har upphört i 
Sverige och västvärlden. 
 Klorbensener med enbart en bensengrupp har betydligt högre flyktighet och vattenlös-
lighet i jämförelse med dioxiner, PCB, PCN och PCDBT/PCTA vilka har två bensenring-
ar i skelettet. Med ökad kloreringsgrad av klorbensenerna ökar också lipofila egenskaper  
som för penta- och hexaklorbensen vilka är persistenta och långlivade i miljön. 
 
6.1.2.6 KLORFENOLER, CP. 

 
Klorfenoler liknar klorbensener men har tillägg av en hydroxylgrupp.  
Klorfenoler har producerats avsiktligt i stor skala för bruk som trä-impregnering samt 
som bekämpningsmedel. Klorfenoler har också använts vid produktion av andra bekämp-
ningsmedel, t.ex. fenoxisyror. 
 Klorfenoler bildas dock även oavsiktligt i likhet med hexaklorbensen och andra klor-
organiska föreningar i förbränningsprocesser och kemiska industriprocesser. Oavsiktligt 
bildade klorfenoler ökar i bidrag i och med stoppad produktion av impregneringsmedel 
men en stor produktmängd finns kvar som läcker ut sekundärt.  
Klorfenoler tillhör de klororganiska ämnen som släpps ut i störst mängd. Från förbrän-
ningsprocesser och industriella tillverkningsprocesser uppskattas årliga klorfenolutsläpp 
på ca 100-200 kg. till detta kommer utsläpp från biltrafiken och massablekning. 
  

Hexaklorbensen 

 

Pentaklorfenol 
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Klorfenoler utgör vid förbränningsprocesser liksom klorbensener viktiga prekursorer i 
bildandet av dioxiner, PCBer och andra klororganiska föreningar. 
 Hydroxylgruppen är polär vilket ger ökad löslighet i vatten men minskad flyktighet, 
ökad spridning i miljön men samtidigt mer kortlivade föreningar. [Naturvårdsverket, 
2007] 
 
 
6.1.2.7 POLYKLORERADE DIFENYLETRAR. PCDE, OCH   
 POLYKLORERADE FENOXYFENOLER, PCPP. 
 
Polyklorerade difenyletrar (PCDE) samt polyklorerade fenoxyfenoler (PCPP) liknar PCB 
men har en eterbrygga mellan två bensenringar i difenyletrar samt även en hydroxylgrupp 
i fenoxyfenoler.  

PCDE har tidigare avsiktligt producerats för liknande användning som för PCB. 
PCPP produceras än idag i viss mängd som bakteriedödande medel, fr.a. Triklosan, 5-
klor-2-(2,4-diklorofenoxi)fenol. 
I hänseende till oavsiktlig bildning har PCDE/PCPP har fr.a. utgjort betydande förore-
ningar i klorfenolpreparat, särskilt PCPP upp till procenthalter, som tidigare spridits i 
miljön fr.a. vid träimpregnering. PCDF/PCPP bildas även oavsiktligt vid förbränning och 
industriprocesser vid hög temperatur men i relativt små mängder. [Naturvårdsverket, 
2007] 
 
 
6.1.2.8 ALKYLERADE AROMATISKA KLORERADE ÄMNEN. 
 
Detta är en heterogen grupp bestående av klorerade aromatiska kolväten likt ovan men 
med alkylgrupper påkopplade. 
Dessa föreningar bildas framförallt vid blekning av pappersmassa med klor-kemikalier. 
 
Olika föreningar i denna grupp är: 
• Cymener (CYMS); klorerade metylisopropyl-bensener. 
• Cymenener (CYMD); klorerade metylisopropylen-bensener. 
• Alkylerade klor-naftalener (RPCN). 
• Alkylerade klor-bibenzyler (RPCBB). 
• Alkylerade klor-fluorener (RPCFL). 
• Alkylerade klor-fenantrener (RPCPH). 
 
De har alla återfunnits i recipientvatten samt sediment utanför pappersmassaindustrier. De 
antas vara stabila och kunna orsaka långtidsskador på miljön. 
Alkylkedjan ger ökad lipofilicitet, minskad vattenlöslighet samt minskad flyktighet.  

grundstruktur 
Difenyleter 

 

grundstruktur 
4-Fenoxyfenol 
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6.1.3 BROMERADE AROMATISKA ÄMNEN. 
 
6.1.3.1 POLYBROMERADE DIBENSODIOXINER, PBDD, OCH POLYBROMERADE
 DIBENSOFURANER, PBDF. 
 
Klor och brom kan utbytas mellan varandra i ovanstående föreningar och även före-
komma tillsammans. Tidigare har dock brom varit ovanlig som produktkemikalie. Bro-
merade flamskyddsmedel har dock ökat mängden brom vid avfallsförbränning från 
mindre än en procent till liknande nivå som för klor. 
 De enda oavsiktligt bildade organiska bromföreningar man studerat är PBDD samt 
PBDF samt deras analoger med både klor och brom, (PBCDD/F). 
Dessa har stora likheter med de klorerade dioxinerna och furanerna. 
  
Flamskyddsmedel innehåller ämnen som bromerade bifenyler och difenyletrar m.fl. bro-
merade ämnen vilka har oroande egenskaper för miljö och hälsa. 
Oavsiktlig bildning i förbränningsprocesser av PBDD/PBDF sker likartat som för klore-
rade dioxiner. Mängden brom i bränslet spelar stor roll och mängden bildad PBDF är ca 
10 ggr högre än för PBDD. 
En betydande emission av bromerade dibensodioxiner/-furaner sker från sopförbränning 
av elavfall. 
bromerade dioxiner, PBDD/PBDF, är lika persistenta i jord, sediment och biota som de 
klorerade dioxinerna, PCDD/PCDF. Däremot fotolyseras PBDD/PBDF i hög grad varvid 
omvandling sker till mer stabila klorerade föreningar.[Naturvårdsverket 2007]. 
 
6.1.3.2 BROMFENOLER 
Bromfenoler kan i likhet med klorfenoler (se ovan: 6.1.2.6) bildas oavsiktligt i förbrän-
ningsprocesser där brom finns närvarande, t.ex. vid sopförbränning av produkter innehål-
lande bromerade flamskyddsmedel. 
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7 Metoder - genomförande 
 

7.1 Ämnen som har undersökts 

En årlig uppföljning av farliga kemikalier genomförs årligen i svenska avloppsrenings-
verk. Slam från avloppsreningsverk miljöövervakas sedan år 2004. 
Utgående vatten från avloppsreningsverk har senare inkluderats och övervakas årligen 
från år 2010.  
 
Av de många kemikalier som övervakas i avloppsreningsverken kan ett stort antal äm-
nesgrupper betraktas som helt eller delvis oavsiktligt bildade: 
• Klorfenoler 
• bromfenoler 
• klorbensener 
• polyklorerade dibensodioxiner/dibensofuraner 
• polyklorerade bifenyler, PCB, dioxinlika plana kongener 
 
Av dessa grupper av ämnen är det enbart klorfenolerna som är vattenlösliga och därför 
har mätts i både slam och i utgående avloppsvatten. 
 
7.1.1 EXTRA DATAVALIDERING UTFÖRD! 
Vid insamlandet och sammanställandet av data från miljöövervak-
nings/screeningdatabasen med IVL som datavärd är det högst noterbart att jag uppdagade 
felaktigheter i inlagda data samt upptäckte att en stor mängd data av misstag inte var 
inlagda.  
Detta detektivarbete som krävts i datainsamlandet har varit både tidsödande, mycket om-
ständigt och borde inte ha varit nödvändigt! 
 
Fel inom databasen för miljöövervakning av avloppsslam 
 
Dioxiner/furaner/dioxinlika PCB 
• TCDD var inlagt i årsrapporter men inte i databasen, utom från år 2010 där 8 av 

9 ARV var inlagda. - DATAVÄRDSMISSTAG 
• År 2010 var inte heller övriga PCDD samt PCDF inlagda i databasen, bara i rap-

portdata. - DATAVÄRDSMISSTAG 
• År 2011:s mätdata för dioxinlika PCB-kongener skilde sig mellan rapport och 

inlagda värden i IVL-databasen med generellt en faktor på ca 2, men i ett par till-
fällen ännu högre med upp till 3,4 x! Data för ex. vis Ellinge ARV visade för 
PCB-105 i års-rapporten 800 pg/g TS men i IVL-databasen på 1600 pg/g TS. 
Detsamma gällde för PCB-114, 118, -123, -156, -157, -167 samt -189 =dubbla 
värden i IVL-databasen mot i årsrapporten. Rapportdata visade sig riktiga men 
felaktiga data hade skickats till datavärden. -UTFÖRARMISSTAG 

• Vid diskussion kring år 2006 data för PCDD/PCDF med utföraren visade det sig 
att några data från Nolhaga, Umeå och Henriksdal förväxlats mellan HpCDD och 
OCDD i årsrapport samt i databas. -UTFÖRARMISSTAG 
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Klorfenoler 
• Enda klorfenolen med påvisad halt i avloppsslam år 2012 var pentaklorfenol vid 

6,0 mg/kg TS, 500 ggr högre halt än året innan i samma ARV. Vid kontakt med 
utföraren visade det sig handla om ett prefix-fel, skulle vara 6,0 µg/kg TS, alltså 
1000 ggr lägre. - UTFÖRARMISSTAG 

 
Fel i screening-data 
 
Rapport IVL B2110, ”Screening of Emerging Brominated Flame Retardants (BFRs) and 
Polybrominated dibenzofurans (PBDFs)”. 
• Rapport-data för klorerade dioxiner/furaner i ARV-slam samt i dagvattensslam 

var ej inlagda i databasen. -DATAVÄRDSMISSTAG          
• Bromerade dioxiner/furaner m.fl. bromerade ämnen i slam var inte heller inlagda 

i databasen.  -DATAVÄRDSMISSTAG 
 
Rapport IVL B2002 från år 2011;”Polychlorinated naphthalenes” 
•  29 olika PCN-kongener finns undersökta i rapporten. Av dessa var dock endast 

15 kongener inlagda i databasen, 12 kongener saknades samt summerade total-
data. Detta gällde för alla matriser. Tri-, tetra- och penta-PCN var inlagda medan 
hexa-, hepta, och okta-PCN samt summerade totaldata och summerad toxisk ek-
vivalens, TEQ saknades. - DATAVÄRDSMISSTAG 

 
Rapport B1944 från IVL 2010, “Screening of unintentionally produced organic contami-
nants”. 
• Vid screeningen år 2008/2009 påvisas mycket höga halter av PBDD/PBDF, ca 

1000 ggr högre än för motsvarande slamhalter av de polyklorerade dioxinerna, 
PCDD/PCDF.  
Då senare mätningar år 2011 av PBDD/PBDF i avloppsslam visade ca 1000 ggr 
lägre halter frågade jag utförarna av ovan studie om förklaring. De mätningsan-
svariga misstänker nu analys-anomalier p.g.a. störningar från polybromerade 
flamskyddsmedel (PBDE) i dessa mätningar och utreder f.n. dessa problem. -
UTFÖRARMISSTAG 

 
Alla ovan anförda fel i screeningdatabasen/rapportdata är nu rättade/åtgärdade 
eller under utredning vad gäller sista punkten. 
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7.2 Avloppsreningsverk 
 
Förekomsten av oavsiktligt bildade ämnen har sammanställts från de svenska avloppsre-
ningsverken (ARV): 
• Bergkvara (Torsås) 
• Bollebygd 
• Borlänge 
• Ellinge (Eslöv) 
• Floda 
• Gässlösa (Borås) 
• Henriksdal (Stockholm) 
• Nolhaga (Alingsås) 
• Ryaverket (Göteborg) 
• Ön (Umeå)  

 
Graferna i denna rapport redovisar slamhalterna av olika oavsiktligt bildade ämnen för 
perioden 2004-2013 och utgående vattenhalter för år 2010-2013. 
Bollebygds reningsverk ingick inte i den nationella miljöövervakningen under år 2004 
och Floda reningsverk har fr.o.m. år 2010 ersatts av Borlänge reningsverk och Bergkvara 
reningsverk. 
 
7.2.1 Bergkvara ARV (Torsås) 
Detta reningsverk har tillkommit från år 2010 i övervakningen av slam och vatten i av-
loppsreningsverk. 
Bergkvara reningsverk ligger i Torsås kommun söder om Kalmar. Det är ett litet renings-
verk utan större industriell belastning och processar uteslutande hushållsavlopp.  
Ingen rötning av slammet sker utan det stabiliseras aerobiskt. 
 
7.2.2 Bollebygds ARV 
Bollebygds reningsverk ligger i Bollebygds kommun väster om Borås. Verket är utan 
större industriell belastning men fr.o.m. hösten 2009 renas även processvatten från fär-
gindustrin. 
Ingen rötning av slammet sker utan det stabiliseras aerobiskt. 
 
7.2.3 Borlänge ARV 
Detta reningsverk har tillkommit från år 2009 i övervakningen av slam och vatten i av-
loppsreningsverk. 
Borlänge reningsverk är ett medelstort verk och har små industrier anslutna samt proces-
sar det sanitära vattnet från ett stålverk och ett pappersbruk, samt avloppsvatten från två 
relativt stora verksamheter som bägge producerar kosmetiska produkter och hygienpro-
dukter. Avloppsreningsverket i Borlänge har även ett sjukhus anslutet. 
Slammet rötas under ca 15 dygn. 
 
7.2.4 Ellinge ARV 
Ellinge reningsverk i Eslöv processar en mycket stor andel industriavlopp (64 000 
personekvivalenter (pe) kommer från industri av totalt 74 000 pe = 86 %) nästan uteslu 
  



RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 39 

tande härrörande från livsmedelsindustrin. Verket har även tvätteri anslutet. Följande 
orter är anslutna till reningsverket: Eslöv, Gullarp, Kungshult och Marieholm.  
Slammet rötas i ca 30 dygn. 
 
7.2.5 Floda ARV 
Detta reningsverk ingick fram till år 2009 i övervakningen av slam och vatten i av-
loppsreningsverk. 
Floda reningsverk ligger i Lerums kommun öster om Göteborgs tätort. 
Det är ett litet reningsverk som till övervägande del processar hushållsavlopp men även 
avlopp från en vårdcentral och en mindre plastindustri.  
Ingen rötning av slammet skedde i verket utan det stabiliserades aerobiskt. 
 
7.2.6 Gässlösa ARV (Borås) 
Gässlösa reningsverk behandlar avloppsvatten från Borås centralort och ett flertal kring-
liggande samhällen samt från sjukhus och flera stora textilindustrier. Verket processar 
även avloppsvatten från plast- och kemisk industri. 
Slammet rötas under ca 25 dygn tillsammans med externslam från kommunens övriga 
reningsverk (ca 15 % av totalvolmen). 
 
7.2.7 Henriksdals ARV 
Henriksdals reningsverk är ett av Sveriges största avloppsreningsverk. Reningsverket 
renar avloppsvatten från ca 780 000 människor i framför allt centrala och södra Stock-
holm samt kommunerna Nacka, Tyresö, Haninge och Huddinge. 
En beslutat nedläggning av Bromma reningsverk innebär att Henriksdal i framtiden även 
kommer att processa avloppsvatten från västra Stockholm. 
Reningsverket processar ett blandat avlopp med inslag av industriavlopp och har två 
större sjukhus anslutna, samt har tvätteri och livsmedelsindustri anslutet. 
Slammet rötas under ca 19 dygn.  
 
7.2.8 Nolhaga ARV (Alingsås) 
Nolhaga reningsverk ligger i Alingsås och har diverse industrianslutningar. Ett sjukhus, 
ett större tvätteri och en avfallsdeponi är också anslutna till reningsverket. Avloppsre-
ningsverket i Nolhaga servar Alingsås tätort och Västra Bodarna. 
Slammet rötas i ca 17 dygn.  
 
7.2.9 Ryaverkets ARV (Göteborg) 
I Göteborg finns Ryaverket som är ett av de två största reningsverken i Sverige och har 
följande orter anslutna: Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Partille. Renings-
verket processar ett blandat avlopp med inslag av industriavlopp, lakvatten och organisk 
material från storkök samt har ett större sjukhus, tvätteri och livsmedelsindustri anslutet.  
Slammet rötas ca 15 dygn.  
 
7.2.10 Öns ARV (Umeå) 
Öns reningsverk är beläget i Umeå, en medelstor stad, som har ett stort sjukhus och ett 
stort universitet anslutet till reningsverket. en mycket liten andel industriellt avloppsvat-
ten processas. 
Slammet rötas i 18 dygn.  
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7.3 Dioxiner i slam från avloppsreningsverk 
Halter för enskilda kongener av; polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD), polyklore-
rade dibensofuraner (PCDF) samt dioxinlika polyklorerade bifenyler (dl-PCB) presente-
ras nedan. 
 
Data presenteras tillsammans med kongenernas TEF-värden, d.v.s. Toxiska Ekvivalens 
Faktorer vilka visar på kongenernas relativa toxicitet relativt den mest toxiska kongenen, 
2,3,7,8-TCDD, med TEF=1,0. 
  
För att få ett slags begrepp om de enskilda kongen-halternas betydelse anges ovan grafen 
ett MAX-TEQ-värde vilket anger maximal toxicitet angiven som TCDD-ekvivalenser 
för kongenen framräknad från kongenens max-halt under den undersökta tidsperioden 
multiplicerad med kongenens TEF-värde. 
 
 

 
 
  

 WHO 2005 TEF Values
Compound WHO 2005 TEF CAS-nr

2,3,7,8-TCDD 1,0 1746-01-6
1,2,3,7,8-PeCDD 1,0 40321-76-4
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,10 39227-28-6
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,10 57653-85-7
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,10 19408-74-3
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 35822-46-9
OCDD 0,00030 3268-87-9

2,3,7,8-TCDF 0,10 51207-31-9
1,2,3,7,8-PeCDF 0,030 57117-41-6
2,3,4,7,8-PeCDF 0,30 57117-31-4
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,10 70648-26-9
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,10 57117-44-9
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,10 72918-21-9
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,10 60851-34-5
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,010 67562-39-4
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,010 55673-89-7
OCDF 0,00030 "GM"-OCDF

3,3´,4,4´-tetraCB                (PCB 77) 0,00010 32598-13-3
3,4,4´,5-tetraCB                 (PCB 81) 0,00030 70362-50-4
3,3´,4,4´,5-pentaCB          (PCB 126) 0,10 57465-28-8
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB       (PCB 169) 0,030 32774-16-6

2,3,3´,4,4´-pentaCB          (PCB 105) 0,000030 32598-14-4
2,3,4,4´,5-pentaCB           (PCB 114) 0,000030 74472-37-0
2,3´,4,4´,5-pentaCB          (PCB 118) 0,000030 31508-00-6
2´,3,4,4´,5-pentaCB          (PCB 123) 0,000030 65510-44-3
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB        (PCB 156) 0,000030 38380-08-4
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB       (PCB 157) 0,000030 69782-90-7
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB       (PCB 167) 0,000030 52663-72-6
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189) 0,000030 39635-31-9

Chlorinated dibenzo-p-dioxins

Chlorinated dibenzofurans

Non-ortho–substituted PCBs

Mono-ortho–substituted PCBs
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7.4 Metoder dioxinförekomst 
Halter av de 29 olika WHO 2005 kongenerna importerades till Excel från Naturvårdsver-
kets screeningdatabas administrerad av datavärden IVL. 
De 29 kongenerna sorterades sedan vid behov i varje fil för att filerna skulle ligga i exakt 
identisk ordning mot varandra i provnummer, årtal, ARV m.m. Kongenerna lades sedan 
samman i ett Excel-ark i nummerordning efter varandra enligt WHO 2005-listan. Kon-
troll, dubbelkontroll och trippelkontroll rekommenderas. 
 En del av kongenerna var dock vid tillfället av misstag ej inlagda i databasen av IVL 
emedan andra var felaktigt insända från rapportör.  Detta uppdagade jag vid dubbelkon-
troll av rapporterade data presenterade i årsrapporter från Umeå Universitet mot innehål-
let i databasen. Efter kontakt med datavärden IVL samt rapportören Peter Haglund vidi-
merades vilka data som var korrekta. Dessa data samt de senast inkomna data gällande år 
2012 och 2013 som ej ännu hunnits läggas in i databasen fick jag lägga in manuellt. Detta 
skedde med utgångspunkt i data från årsrapporter från Peter Haglund m.fl. på Umeå Uni-
versitet, ansvariga för den årliga slam och vattenrapporteringen från avloppsreningsverk. 
 När så Excel-arket var komplett kunde beräkning och grafisk presentation av tidsserier 
för de enskilda kongenerna framställas. 
För detta ändamål sorterades/filtrerades också de enskilda verkens data separat och ge-
mensamt på olika vis för att möjliggöra jämförelse dem emellan. 
 En enkel viktsummering av dibensodioxiner, dibensofuraner, dioxinlika PCB samt 
totalen av alla 29 kongenerna utfördes och presenteras grafiskt. 
 Kanske viktigast ur miljösynpunkt summerades också den samlade dioxin-toxiciteten. 
Genom multiplikation av varje enskild kongens vikt samt toxiska ekvivalensfaktor (TEF) 
kunde en toxisk ekvivalens (TEQ) beräknas motsvarande en viktmängd med samma toxi-
citet som motsvarande vikt av den mest toxiska kongenen TCDD. Sedan summerades 
kongenernas TEQ-värden för alla; dibensodioxiner, dibensofuraner samt dioxinlika PCB 
samt totalt TEQ-värde för alla 29 kongenerna. 
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8 Resultat 
Påvisade halter av oavsiktligt bildade ämnen i slam och utgående vatten från avloppsre-
ningsverk samt i dagvatten funna i Naturvårdsverkets screeningdatabas med IVL som 
datavärd. 
 
8.1 Polycykliska aromatiska kolväten, PAH 
Resultat från nationell övervakning 
Ingen regelbunden nationell övervakning av PAH-ämnen i avloppsreningsverk och i dag-
vatten pågår. 
 
Nationella screeningar 
År 2008 företogs dock en screening av oavsiktligt bildade ämnen av IVL i Naturvårds-
verkets regi. (Brorström-Lundén et al., 2010; Naturvårdsverket, 2011) där 15 PAH-
kongener provtogs i ett flertal matriser, bl.a. slam från avloppsreningsverk och dagvatten. 
 
Tabell 8.1 A  PAH-förekomst i ARV-slam från Henriksdals och Ryaverkets avloppsreningsverk samt i 
dagvattenslam från 3 platser i Göteborg vid nationell screening år 2008. 

 
 
Alla PAH-kongenerna kunde påvisas i alla prov. Dock är det tydligt att de lättare mer 
flyktiga kongenerna som naftalen och antracen påvisades vid lägre halter (tabell 8.1 A; 
figur 8.1 a). För dessa kongener kan man se relativt likstora halter mellan avloppsslam 
och dagvattenslam. Högst PAH-halter uppvisades av fluoranten, pyren och 
bens[ghi]perylen. För dessa kongener ses också en klart högre halt i dagvattenslam än i 
avloppsslam. 
 Som indikator för oavsiktligt bildade ämnen kan det vara av intresse att fortsatt följa 
PAH-ämnenas halter i avloppsslam och dagvattenslam. Ämnena verkar vara stabilt närva-
rande och kan ge ett bra riktmärke på förbränningsprocessers och trafikens spridning till 
miljön. 
  

PAH
ng/g TS

ARV-slam
Henriksdal

ARV-slam
Ryaverket

Dagvattens-
slam 

Gårda

Dagvattens-
slam 

Korsvägen

Dagvattens-
slam 

Odinsplatsen

acenaphthene 12 32 29 41 32
anthracene 29 50 71 90 44
benzo[a]anthracene 120 180 370 380 210
benzo[a]pyrene 110 140 340 310 190
benzo[b]fluoranthene 130 160 430 450 320
benzo[ghi]perylene 210 230 1100 800 500
benzo[k]fluoranthene 64 79 190 200 140
chrysene 150 200 550 610 430
dibenz[a,h]anthracene 35 40 140 120 78
fluoranthene 290 390 1000 1300 810
fluorene 41 63 64 130 65
indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 130 550 460 290
naphthalene 7 52 60 78 28
phenanthrene 200 280 540 770 450
pyrene 350 410 1200 1300 790



RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 43 

Figur 8.1 a  PAH-förekomst i ARV-slam från Henriksdals och Ryaverkets avloppsreningsverk samt i 
dagvattenslam från 3 platser i Göteborg vid nationell screening år 2008. 

 
 
År 2013 företogs en screening av IVL i Naturvårdsverkets regi av dagvattenpåverkan av 
slam och utgående vatten i avloppsreningsverk (Hansson et al., 2014). I denna undersök-
ning provtogs bl.a. PAH-föreningar. De 15 PAH-kongener som undersökts i Henriksdals 
och Ryaverkets ARV år 2008 fanns med i 2013 års screening. Dessa data tillsammans ger 
en kort tidsserie (tabell 8.1 B; figur 8.1 b ). 
 
Tabell 8.1 B PAH-förekomst i ARV-slam samt utgående vatten från avloppsreningsverk vid nationell 
screening år 2008 samt 2013.  

 
 
Under denna tidsperiod finns ingen generell trend även om en tendens till ökade halter ses 
i avloppsslam i båda verken (figur 8.1 b). I Ryaverket ökar 9 st. kongener och 6 st. mins-
kar. I Henriksdal däremot ökar 12 st. kongener och 3 st. minskar. Alla PAH-kongenerna 
kunde påvisas i alla prov. Dock är det tydligt att de lättare mer flyktiga kongenerna som  

PAH
ARV-slam

Henriksdal
ARV-slam
Ryaverket

ARV-slam
Henriksdal

ARV-slam
Ryaverket

Utg vatten
Henriksdal

Utg vatten
Ryaverket

acenaphthene 12 32 61 41 0,8 2
anthracene 29 50 69 86 0 0
benzo[a]anthracene 120 180 240 230 0 0
benzo[a]pyrene 110 140 160 150 0 0
benzo[b]fluoranthene 130 160 94 89 0 0
benzo[ghi]perylene 210 230 110 110 0 0
benzo[k]fluoranthene 64 79 94 89 0 0
chrysene 150 200 170 170 0 0
dibenz[a,h]anthracene 35 40 42 34 0 0
fluoranthene 290 390 420 440 0,8 2,2
fluorene 41 63 120 100 0,7 1,8
indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 130 150 160 0 0
naphthalene 7 52 74 110 3,5 9,3
phenanthrene 200 280 270 260 1,2 3,7
pyrene 350 410 340 340 1,3 1,3

2008 (ng/g TS) 2013 (ng/g TS) 2013 (ng/l)
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acenaften, antracener och naftalen påvisades vid lägre halter. Högst PAH-halter uppvisa-
des av fluoranten, fenantren och pyren. Bens[ghi]perylen var inte lika dominerande som i 
dagvattenproven från 2008, indikerande mindre avtryck från biltrafik i avloppsslam.  
 I utgående avloppsvatten påvisades år 2013 6 st. av 15st. PAH-kongener, lika i både 
Henriksdals ARV och Ryaverket (tabell 8.1 B). Ryaverket uppvisade högst halter med 
naftalen i högst koncentration följt av fenantren, fluoranten, acenaften, fluoren och pyren 
 
Figur 8.1 b PAH-förekomst i ARV-slam samt i utgående vatten från avloppsreningsverk vid nationell 
screening år 2008 samt år 2013. 

 
 
 
Figur 8.1 c  PAH-förekomst i ARV-slam vid screening i Jönköpings län år 1995-2006. 
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Regional övervakning 
Regionala mätningar av PAH i slam har regelbundet förtagits i Jönköpings län. Under-
sökta PAH-kongener är bens[a]pyren, bens[b]fluoranten, bens[ghi]perylen, 
bens[k]fluoranten, fluoranten och indeno[1,2,3-cd]pyren (tabell 8.1 C; figur 8.1 c). 
Under år 1995-2006 kan en trend skönjas mot generellt avtagande PAH-halter. Fluoran-
ten visar dock högre halter än övriga PAH och ses inte minska under perioden.   
 
Tabell 8.1 C PAH-förekomst i avloppsslam vid regional screening 1995-2006 i Jönköpings län. 

  
 
 
Tranås ARV är det avloppsreningsverk som uppvisar längst tidsperiod i övervakningen av 
PAH varför tidstrender tydligare kan påvisas i detta. En trend mot lägre halter mellan 1995-
2002 kan ses av alla PAH utom fluoranten vilken fluktuerar oregelbundet (figur 8.1 d). 
 
  

ARV                      År
benz[a]
pyren

benz[b]
fluoranten

benz[ghi]
perylen

benz[k]
fluoranten

indeno[1,2,3-cd]
pyren

benz[b+k]
fluoranten

Fluoran-
ten

Gnosjö ARV
1997 0,07 0,32 0,07 0,06 0,07
1998 0 0 0 0,1 0

Hillerstorp ARV
1997 0,13 0,27 0,1 0,07 0,09
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1
2001 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
2002 0 0 0 0,1 0

Huskvarna ARV
2006 0,1 0,27 0,06 0,14 0,41

Mullsjö ARV
1997 0,03 0,05 0,03 0,01 0,02 0,09
1999 0 0,03 0 0 0 0,06
2000 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0

Nässjö ARV
2001 0 0 0 0 0 0,3

Simsholmsverket ARV
2006 0,076 0,17 0,054 0,1 0,44

Smålandsstenar ARV
2005 0 0 0 0 0,14
2006 0 0 0 0 0,1

Tranås ARV
1995 0,3 0,27 0,26 0,24 0,24 0,49
1996 0,35 0,32 0,35 0,31 0,3 0,03
1997 0 0 0 0 0 0,55
1998 0 0 0 0 0 0,41
1999 0,14 0,19 0,15 0,13 0,14 0,27
2000 0 0 0 0,31
2001 0 0 0 0,25
2002 0,084 0,07 0,06 0,2 0,31

Habo ARV
1997 0,15
1998 0
1999 0,1
2000 0,1
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Figur 8.1 d PAH-förekomst i ARV-slam från avloppsreningsverk vid regional screening i Tranås ARV 
år 1995-2002. 

 
 
De PAH-kongener som är mätta under hela tidsperioden och samtidigt visar upp en tydlig 
trend i avloppsslam är; bens[a]pyren, bens[ghi]perylen och indeno[1,2,3-cd]pyren (figur 
8.1 e). Under perioden 1995-2002 följs dessa 3 kongener åt rätt väl haltmässigt och mins-
kar till ca 1/3 av sin ursprungsnivå.  
 
Figur 8.1 e  PAH-förekomst i ARV-slam från avloppsreningsverk vid regional screening i Tranås ARV 
år 1995-2002. 

 
 
Bens[a]pyren och indeno[1,2,3-cd]pyren är cancerframkallande och bens[ghi]perylen och 
indeno[1,2,3-cd]pyren är indikatorer för bensinavgaser (IMM, 2014). 
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Därför är det att rekommendera att dessa 3 PAH-kongener fortsatt övervakas i den nat-
ionella övervakningen av slam från avloppsreningsverk som indikatorer för oavsiktligt 
bildade ämnen med farliga egenskaper.  

 
8.1.1 Nitro-PAH 
Nitro-PAH är inte regelbundet övervakat i nationell eller regional övervakning. 
År 2008 företogs dock en screening av oavsiktligt bildade ämnen av IVL i Naturvårds-
verkets regi (Brorström-Lundén et al., 2010; Naturvårdsverket, 2011) varvid Nitro-PAH-
föreningar uppmättes bl.a. i avloppsslam och i dagvattenslam (tabell 8.1.1 A). 
 
Tabell 8.1.1 A  Förekomst av Nitro-PAH-föreningar i ARV-slam från Henriksdals och Ryaverkets 
avloppsreningsverk samt i dagvatten från 3 platser i Göteborg. 

 
  
Mätvärdena av Nitro-PAH från screeningen visar tydligt mycket högre värden i dagvat-
tenslam än i slam från avloppsreningsverk (figur 8.1.1 a), påvisande betydelsen av biltra-
fik. Dinitro-pyren och nitro-fluoranten är de dominerande kongenerna i dagvattenslam 
och syns fr.a. i prover från Gårda i Göteborg. 
 
Figur 8.1.1 a Förekomst av Nitro-PAH-föreningar i ARV-slam från Henriksdals och Ryaverkets 
avloppsreningsverk samt i dagvatten från 3 platser i Göteborg. 

 
 
I slam från avloppsreningsverk dominerar 1-nitro-pyren och 2+3-nitrofluoranten (figur 
8.1.1 b). 
  

Nitro-PAH
ARV-slam

Henriksdal
ARV-slam
Ryaverket

Dagv-slam
Gårda

Dagv-slam
Korsvägen

Dagv-slam
Odinsplatsen Enhet

1,3-Dinitropyrene 0 0 210 0 0 ng/g TS
1,6-Dinitropyrene 0 0 69 0 0 ng/g TS
1-Nitropyrene 4 5,1 1,5 6,6 0,54 ng/g TS
2+3-Nitrofluoranthene 9,9 17 180 0,7 73 ng/g TS
3-Nitrobenzanthrone 0 0 2,9 0 13 ng/g TS
4-Nitropyrene 0,48 0,16 3,3 0,23 1,2 ng/g TS
7-Nitrobenz(a)anthracene 0 0 0,95 0 0 ng/g TS
9-Nitroanthracene 1,1 0,034 0,31 0,6 2,3 ng/g TS
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Figur 8.1.1 b Förekomst av Nitro-PAH-föreningar i ARV-slam från Henriksdals och Ryaverkets 
avloppsreningsverk år 2008/2009. 

  
 
 
 
8.1.2 Oxy-PAH 
Oxy-PAH är inte regelbundet övervakat i nationell eller regional övervakning. 
År 2008 företogs dock en screening av oavsiktligt bildade ämnen av IVL i Naturvårdsverkets 
regi (Brorström-Lundén et al., 2010; Naturvårdsverket, 2011) varvid Oxy-PAH-föreningar 
uppmättes bl.a. i avloppsslam och i dagvattenslam (tabell 8.1.2 A; figur 8.1.2 a). 
 
Tabell 8.1.2 A  Förekomst av Oxy-PAH-föreningar i ARV-slam från Henriksdals och Ryaverkets 
avloppsreningsverk samt i dagvatten från 3 platser i Göteborg. 

 
 
Intressant att notera är att alla Oxy-PAH-föreningar går att påvisa i både ARV-slam och i 
dagvattenslam. Endast ett prov påvisas utan halt. Mängderna varierar dock stort. 
Omvänt mot Nitro-PAH:erna påvisas ett par kongener av Oxy-PAH, 2-metyl-9,10-
antraquinon och 9,10-antraquinon, i mycket högre halter i avloppsreningsverk än i dag-
vattenslam. 
 
  

Oxy-PAH ARV-slam
Henriksdal

ARV-slam
Ryaverket

Dagv-
slam

Gårda

Dagv-slam
Korsvägen

Dagv-slam
Odinsplatsen

Enhet

1,2-Acenaphthendione 1,2 2,1 0,27 0,55 0,13 ng/g TS
1-Hydroxy-9-fluorenone 4,2 3,3 3,5 2,4 2,1 ng/g TS
2-Hydroxy-9-fluorenone 2 2,4 1,7 0 3 ng/g TS
2-Mehtyl-9,10-anthraquinone 540 1000 28 16 38 ng/g TS
4H-Cyclopenta[def]phenanthren-4-one 9,8 12 32 20 18 ng/g TS
6H-Benzo[cd]pyren-6-one 130 110 98 51 86 ng/g TS
7H-Benz(de)anthracene-7-one 100 150 180 95 200 ng/g TS
9,10-Anthraquinone 44 890 140 25 34 ng/g TS
9-Fluorenone 5,6 5,3 8,3 5,7 4,5 ng/g TS
Benz(a)anthracen-7,12dione 30 55 190 47 110 ng/g TS
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Figur 8.1.2 a Förekomst av Oxy-PAH-föreningar i ARV-slam från Henriksdals och 
Ryaverkets avloppsreningsverk samt i dagvatten från 3 platser i Göteborg. 

 
 
 
8.1.3 N-, S-, O-heterocykliska PAH-föreningar; Azarener, Tiofener, Fu-
raner. 
 
Heterocykliska PAH-föreningar är inte regelbundet övervakat i nationell eller regional 
övervakning. År 2008 företogs dock en screening av oavsiktligt bildade ämnen av IVL i 
Naturvårdsverkets regi (Brorström-Lundén et al., 2010; Naturvårdsverket, 2011) varvid 
heterocykliska PAH-föreningar uppmättes bl.a. i avloppsslam och i dagvattenslam (tabell 
8.1.3 A, figur 8.1.3 a). 
 Från dessa data kan slutsatsen dras att N-heterocykler generellt har en stor övervikt 
haltmässigt i dagvattenslam jämfört med i avloppsslam indikerande trafikpåverkan vid 
bildning av N-heterocyklerna. Dock ses ett stort undantag beträffande indol vilken domi-
nerar i avloppsslam i både Henriksdals ARV och i Ryaverket. I Ryaverket är värdet dess-
utom mycket högt indikerande ett annat ursprung för denna kongen. 
 För S- och O-heterocyklerna är halterna också tydligt högre i dagvattenslam än i av-
loppsslam. 
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Tabell 8.1.3 A  Förekomst av Heterocykliska PAH-föreningar i ARV-slam från Henriksdals och 
Ryaverkets avloppsreningsverk samt i dagvatten från 3 platser i Göteborg år 2008/2009. 

 
 
 
Figur 8.1.3 a Förekomst av Heterocykliska PAH-föreningar i ARV-slam från Henriksdals och 
Ryaverkets avloppsreningsverk samt i dagvatten från 3 platser i Göteborg år 2008/2009. 

  

Heterocykliska PAH ARV-slam
Henriksdal

ARV-slam
Ryaverket

Dagv-slam
Gårda

Dagv-slam
Korsvägen

Dagv-slam
Odinsplatsen

Enhet

S-heterocykler
1-Benzothiophene 0,25 0,81 0,74 0,85 0,58 ng/g TS
Benzo(b)naphto(2.1-d)thiophene 75,00 89,00 300,00 190,00 150,00 ng/g TS
dibenzothiophene 18,00 24,00 34,00 54,00 31,00 ng/g TS
O-heterocykler
2.3-Benzofuran 0,00 0,00 0,00 0,35 0,29 ng/g TS
Dibenzofuran 16,00 16,00 27,00 42,00 22,00 ng/g TS
Benzo-(b)naphtofuran 160,00 170,00 410,00 310,00 260,00 ng/g TS
N-heterocykler
Carbazole 40,00 61,00 140,00 170,00 150,00 ng/g TS
5H-Benzo(a)carbazole 66,00 82,00 220,00 160,00 130,00 ng/g TS
7H-Dibenzo(c,g)carbazole 8,30 6,30 9,30 11,00 10,00 ng/g TS
Acridine 25,00 33,00 66,00 90,00 81,00 ng/g TS
Benz(a)acridine 31,00 41,00 120,00 130,00 71,00 ng/g TS
Dibenz(a,h)acridine 0,00 0,00 78,00 66,00 39,00 ng/g TS
Indole 72,00 790,00 53,00 26,00 35,00 ng/g TS
Quinoline 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ng/g TS
Isoquinoline 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ng/g TS
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8.2 Klorerade aromatiska ämnen 
 
8.2.1 Dioxiner i slam och vatten 
 
8.2.1.1 POLYKLORERADE DIBENSO-DIOXINER/FURANER (PCDD/PCDF) I IN- OCH 
UTGÅENDE VATTEN FRÅN AVLOPPSRENINGSVERK, AVLOPPSSLAM SAMT I 
DAGVATTEN, DAGVATTENSLAM OCH BRANDSLÄCKNINGSVATTEN 
 
PCDD/PCDF undersöks inte regelbundet i vatten vid miljöövervakningen av avlopps-
verk. En screeningundersökning av bromerade flamskyddsmedel och polybromerade 
dibenso-dioxiner/furaner utfördes dock år 2011 av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket 
(Remberger et al., 2014) och i den undersöktes även polyklorerade dibenso-
dioxiner/furaner (PCDD/PCDF). Bl.a. screenade man förekomsten i in- och utgående 
vatten från avloppsreningsverk samt i brandsläckningsvatten och även i dagvatten och 
dagvattenslam. 
 
Tabell 8.2.1.1 A Förekomsten av Polyklorerade dibensodioxiner/dibensofuraner, PCDD/PCDF år 
2011 vid nationell screening av dagvatten och dagvattenslam från platser i Göteborg, i in- och utgående 
ARV-vatten samt i ARV-slam från Gässlösa ARV och Ryaverkets ARV samt i släckvatten.  

  

Provplats År sTEQ 
PCDD

sTEQ 
PCDF

sTEQ 
PCDD/F

summa
VIKT

PCDD

summa
VIKT
PCDF

summa
VIKT

PCDD/F
Enhet

Dagvatten 1
Göteborg

2011 286,22 153,03 439,25 1408 2020 3428 pg/l

Dagvatten 2
Göteborg

2011 110,74 35,21 145,95 3524 1069 4593 pg/l

Ryaverkets ARV
Ink vatten

2011 1,09 0,79 1,87 25 14 39 pg/l

Ryaverkets ARV
Utg vatten

2011 0,55 0,28 0,83 15 4,3 20 pg/l

Gässlösa ARV
Ing vatten

2011 0,38 0,16 0,54 10 4,2 15 pg/l

Gässlösa ARV
Utg vatten

2011 0,27 0,13 0,40 2,4 2,8 5,2 pg/l

Släckvatten
damm 1

2011 2,62 3,34 5,96 124 43 167 pg/l

Släckvatten
damm 2

2011 4,14 5,56 9,70 213 74 287 pg/l

Släckvatten
direktbrand 2011 25,78 28,42 54,20 545 335 880 pg/l

Provplats År sTEQ 
PCDD

sTEQ 
PCDF

sTEQ 
PCDD/F

summa
VIKT

PCDD

summa
VIKT
PCDF

summa
VIKT

PCDD/F
Enhet

Göteborg 
dagv-slam 1

2011 1,1355 0,7137 1,8492 55 26 82 pg/g TS

Göteborg 
dagv-slam 2

2011 8,1313 0,55931 8,69061 119 28 146 pg/g TS

Göteborg 
dagv-slam 3

2011 2,6141 1,0996 3,7137 112 28 140 pg/g TS

Ryaverket
slam

2011 8,169 2,0583 10,2273 660 119 778 pg/g TS

Gässlösa
slam 2011 6,508 1,4603 7,9683 760 98 858 pg/g TS
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Resultaten visade totalhalter av PCDD/PCDF i ingående vatten till avloppsreningsverk 
på 39 pg/l (sTEQ=1,87 pg/g TS) vid Ryaverkets ARV och 15 pg/l (sTEQ = 0,54 pg/g TS) 
vid Gässlösa ARV (tabell 8.2.1.1 A; figur 2.1.1. a).  
 I utgående ARV-vatten sågs halter av PCDD/PCDF vid Ryaverket på 20 pg/l (0,83 
pg/g TS), ca halvdelen av ingående, och vid Gässlösa på 5,2 pg/l (sTEQ = 0,4 pg/g TS), 
ca en tredjedel av ingående beträffande vikt men nästan likartat beträffande sTEQ (tabell 
8.2.1.1 A; figur 2.1.1. a).  
  
Skillnaden mellan in och utgående vatten i Gässlösa beträffande vikt beror på att fr.a. 
HpCDD och OCDD med låga TEF-värden dominerar viktmässigt i ingående vatten jäm-
fört med i utgående. I in och utgående prover ligger dock halterna av fr.a. TCDD, 
PeCDD, HxCDD, PeCDF samt HxCDF-kongenerna ungefär likartat och för HxCDF 
t.o.m. högre i utgående vatten. Då dessa kongener har höga TEF-värden leder det till 
likartade sTEQ-halter i in och utgående vatten.   
PCDD dominerar över PCDF i ingående vatten i båda verken. Även i utgående vatten 
dominerar PCDD över PCDF i Ryaverket medan däremot PCDD/PCDF har nästan lika 
halter i det utgående vattnet från Gässlösa, visande på en mer effektiv rening av PCDD. 
Denna diffusa spridning till avloppsreningsverken har troligen störst ursprung i förbrän-
ningsprocesser, lufttransport, deposition och tillrinning till avloppsvattensnätet men del-
vis också från hushållens damm, m.m. Resultaten visar också på en enbart partiell rening 
av dioxinerna.   
 
Figur 8.2.1.1 a  Förekomsten av Polyklorerade dibensodioxiner/dibensofuraner, PCDD/PCDF år 
2011 vid nationell screening av in- och utgående ARV-vatten från Gässlösa ARV och Ryaverkets ARV. 
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Halterna av PCDD/PCDF i avloppsslam domineras också stort av PCDD över PCDF 
både viktmässigt (ca 7-8 ggr.) och beträffande summatoxicitet, sTEQ (4-5 ggr.) (tabell 
8.2.1.1 A; figur 8.2.1.1 b) med totalhalter av PCDD/PCDF kring 800 pg/g TS och sTEQ 
totalt = ca 8-10 pg/g TS. 
 
Figur 8.2.1.1 b Förekomsten av Polyklorerade dibensodioxiner/dibensofuraner, PCDD/PCDF år 
2011 vid nationell screening av ARV-slam från Gässlösa ARV och Ryaverkets ARV.  

 
 
Dagvatten undersöktes i två prover i Göteborg. I prov 1 är halterna av PCDD och PCDF 
rätt likartade viktmässigt, 1408 samt 2020 pg/l med den något högre halten för PCDF 
(tabell 8.2.1.1 A; figur 8.2.1.1 c). Halterna ligger ca 100-200 ggr. högre än de för ingå-
ende vatten till avloppsreningsverk. I prov 2 är halten PCDD 3524 pg/l, ca 3,5 ggr. högre 
än för PCDF på 1069 pg/l. Vid jämförelse av summatoxiciteten mellan proverna domine-
rar dock prov 1 stort med sTEQ = 439 pg/l över prov 2 med sTEQ = 146 pg/l (tabell 
8.2.1.1 A). Detta beror av högre halter av TCDD, PeCDD samt HxCDD-kongener i prov 
1 med höga TEF-värden jämfört med prov 2 som domineras fr.a. av HpCDD och OCDD-
kongener med låga TEF-värden. 
De påvisade höga dioxinhalterna i dagvatten orsakas troligtvis främst av stor trafikpåver-
kan och ev. till viss del från industriell förbränning.  
 
Figur 8.2.1.1 c  Förekomsten av Polyklorerade dibensodioxiner/dibensofuraner, PCDD/PCDF år 
2011 vid nationell screening av dagvatten från två  platser i Göteborg.   

 
  



RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 54 

I dagvattenslam från tre prover i Göteborg ses totalhalter av PCDD + PCDF på 82-146 
pg/g TS (tabell 8.2.1.1 A, figur 8.2.1.1 d), lägre än för avloppsslammet ovan. Alla tre 
proverna domineras av PCDD beträffande både vikt och summerad toxicitet, sTEQ. 
 
Figur 8.2.1.1 d Förekomsten av Polyklorerade dibensodioxiner/dibensofuraner, PCDD/PCDF år 
2011 vid nationell screening av dagvattenslam från tre platser i Göteborg.  

 
 
 
 
Brandsläckningsvatten från brand vid en elektronikavfalls-anläggning undersöktes, dels 
i två dammar med uppsamlat släckvatten och dels i släckvatten uppsamlat direkt vid 
brand. PCDD/PCDF påvisades i de två släckvatten-dammarna vid totalhalter på 167-187 
pg/l (tabell 8.2.1.1 A; figur 8.2.1.1 e), högre halter än i det inkommande avloppsverks-
vattnet men lägre än i dagvattnet. 
 
Figur 8.2.1.1 e  Förekomsten av Polyklorerade dibensodioxiner/dibensofuraner, PCDD/PCDF år 
2011 vid nationell screening av släckvatten från bränder.  
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I släckvattnet från direktbrand påvisades en totalhalt av PCDD/PCDF på 880 pg/l, 4-5 
ggr. högre än från dammarna. Detta visar tydligt på ett stort ursprung av PCDD/PCDF 
från förbränningsprocesser. 
 
De klorerade dibensodioxinerna, PCDD, dominerar viktmässigt över de klorerade di-
bensofuranerna, PCDF, i släckvattnet. PCDD uppvisar ca 3 gånger högre halt viktmässigt 
än PCDF i de två släckvattendammarna men endast ca 1,5 ggr. högre halt i släckvattnet 
från direktbrand. Detta visar på en ökning av PCDF vid direktbrand.  
  
Vid jämförelse av summerad toxicitet, sTEQ, i släckvattenproverna ser man dock en 
något högre sTEQ för PCDF både från släckvattendammarna och i släckvattnet från di-
rektbrand, trots den viktmässiga dominansen från PCDD. Vid en kongen-analys ses detta 
bero på att PCDD domineras av HpCDD och OCDD med låga TEF-faktorer och därmed 
låg toxicitet medan PCDF har relativt höga halter av de mer toxiska TCDF, PeCDF och 
HxCDF-kongenerna med högre TEF-faktorer.  
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8.2.1.2 DIOXINER I SLAM FRÅN AVLOPPSRENINGSVERK  
-Värden för alla 29 WHO 2005 kongenerna, dels separat och 
dels med totalsummor i vikt samt i toxiska ekvivalenser, TEQ 

 
 
8.2.1.2.1 Polyklorerade dibenso-p-dioxiner, PCDD 
 
Värt att beakta är att det förekommit vissa störningar vid analys år 2006 av PCDD-
kongenerna 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD samt OCDD.  
Detta har som följd att mätdata för dessa två kongener är utelämnade år 2006 för av-
loppsreningsverken; Bollebygd, Ellinge och Gässlösa. 
För Henriksdal, Nolhaga och Umeå ARV är 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD utelämnad år 2006. 
Kringliggande år har dock inte haft dessa analysstörningar enligt utföraren. 
Detta påverkar naturligtvis data för PCDD när totalmängden redovisas nedan, både totala 
vikt-mängden av PCDD samt totala TEQ-halten skulle varit högre om dessa data funnits 
att tillgå.   
   
 
2,3,7,8-TCDD                MAX-TEQ = 5,4 pg/g TS 

 
En hög maxtopp kan identifieras år 2013 i Nolhaga på 5,4 pg/g TS.  
Antydan i ökning även i Ryaverket 2012-2013. 
Henriksdal visar en hög topp år 2010 och förhöjning år 2013. 
Umeå visar tendens till minskning.  
Max år 2013 = 5,4 pg/g TS i Nolhaga. 
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1,2,3,7,8-PeCDD                MAX-TEQ = 3,8 pg/g TS 

 
1,2,3,7,8-PeCDD uppvisar en tydlig nedgång 2004-2013 i halter från max-toppar 2005 
på 3,8 pg/g TS. Tydligast trender i Nolhaga och Umeå. År 2007 kan en kraftig dipp ses, i 
alla verk med mätdata.  
Max år 2013 = 0,93 pg/g TS i Ryaverket. 
 
 
1,2,3,4,7,8-HxCDD               MAX-TEQ = 0,5 pg/g TS  

Generellt kan toppar ses genomgående i alla ARV år 2004 och 2006, med max-topp år 
2004 i Ryaverket på 5 pg/g TS varefter halterna sedan visar en minskande eller avpla-
nande tendens.  
Max år 2013 = 1,4 pg/g TS i Ryaverket. 
 
 
  



RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 58 

1,2,3,6,7,8-HxCDD               MAX-TEQ = 2,3 pg/g TS 

 
Ellinge uppvisar en max-topp år 2005 på 23 pg/g TS.  
Max år 2013 = 5,2 pg/g TS i Ryaverket. 
 
 
1,2,3,7,8,9-HxCDD               MAX-TEQ = 13 pg/g TS 

 
Ellinge kraftig topp år 2005. 
Floda max-topp år 2006 på 130 pg/g TS. 
En svag antydan till vikande tendens syns generellt, tydligast i Gässlösa.  
Max år 2013 = 2,7 pg/g TS i Ryaverket och Bergkvara. 
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1,2,3,4,6,7,8-HpCDD              MAX-TEQ = 9,6 pg/g TS 

 
Ämnet är ej detekterat i Bollebygd, Ellinge, Gässlösa, Henriksdal, Nolhaga och Umeå år 
2006 p.g.a. mätstörningar. 
Höga haltvärden generellt kring 100-200 pg/g TS med särskilt kraftiga toppar år 
2004/2006 i flera ARV; Ellinge, Floda, Gässlösa, Henriksdal och Umeå med max-topp i 
Floda år 2006 på 320 pg/g TS. Antydan till ökande trend år 2012-2013 i flera verk. 
Max år 2013 = 210 pg/g TS i Nolhaga. 
 
OCDD                  MAX-TEQ = 0,48 pg/g TS 

 
Ämnet är ej detekterat i Bollebygd, Ellinge och Gässlösa år 2006 p.g.a. mätproblem. 
OCDD uppvisar de högsta halterna av de klorerade dibensodioxinerna, PCDD. 
Generellt mycket höga halter med max-topp år 2005 i Nolhaga på 1600 pg/g TS. 
Generella toppår, i alla ARV med mätdata, år 2004-2005. Generell tendens till minskning 
fram till 2011 för att åter stiga i de flesta verk år 2012-2013, tydligast i Umeå.  
Max år 2013 = 1500 pg/g TS i Nolhaga.  
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8.2.1.2.2 Polyklorerade dibenso-furaner, PCDF 
 
2,3,7,8-TCDF                MAX-TEQ = 1,3 pg/g TS 

 
Max-halt 13 pg/g TS i Henriksdal år 2005. Generellt max-toppar år 2004-2006 för att 
sedan tydligt minska och plana ut.  
Max år 2013 = 3,4 pg/g TS i Ryaverket. 
 
1,2,3,7,8-PeCDF                MAX-TEQ = 0,26 pg/g TS 

 
Max-toppar på 8,5 pg/g TS år 2006 samt närstora toppar 2004 i alla ARV utom Rya-
verket med maxtopp år 2004 men ej år 2006. Efter toppåren syns en klar och tydlig konti-
nuerlig nedgång fram till år 2013 i alla ARV. Ryaverket stor uppgång år 2012. 
Max år 2013 = 2,0 pg/g TS i Ryaverket.  
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2,3,4,7,8-PeCDF                MAX-TEQ = 2,1 pg/g TS 

 
Ingen tydlig tendens. Ryaverket stor uppgång år 2012. 
Max-topp i Ryaverket år 2012 på 7 pg/g TS.  
Max år 2013 = 3,6 pg/g TS i Ryaverket. 
 
 
 
1,2,3,4,7,8-HxCDF               MAX-TEQ = 1,5 pg/g TS 

 
Generellt höga toppar år 2006 i alla ARV med mätdata för att sedan gå ned och plana ut. 
Max-topp år 2006 i Ryaverket på 15 pg/g TS. 
Inga klara trender utom i Gässlösa där en uppgång till maxtopp år 2006 följs av en konti-
nuerlig minskning. Ryaverket stor uppgång år 2012. 
Max år 2013 = 3,6 pg/g TS i Ryaverket. 
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1,2,3,6,7,8-HxCDF               MAX-TEQ = 0,9 pg/g TS 

 
Kraftiga toppar år 2006 i alla ARV med mätdata. Max-topp i Ryaverket år 2006 på 9 
pg/g TS. Från toppåret 2006 en minskning i alla ARV till en lägre platå i de flesta ARV, 
möjligen tendens till kontinuerlig nedgång i Gässlösa och möjligen även i Umeå. Rya-
verket stor uppgång år 2012. 
Max år 2013 = 4,1 pg/g TS i Ryaverket. 
 
 
1,2,3,7,8,9-HxCDF               MAX-TEQ = 0,4 pg/g TS 

 
Toppar år 2004 följda av max-toppar i alla ARV med mätdata år 2006 på 3,6 pg/g TS. 
Efter topparna följer en kontinuerlig nedgång, i en del ARV med mellantoppar kring år 
2009-2010. Tydligast mönster i Umeå. Ryaverket stor uppgång år 2012. 
Max år 2013 = 1,8 pg/g TS i Ryaverket. 
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2,3,4,6,7,8-HxCDF               MAX-TEQ = 1,1 pg/g TS 

Höga toppar i alla ARV år 2006 för att sedan minska kontinuerligt i de flesta ARV som 
i Ellinge. Liknande mönster i Gässlösa, Nolhaga och Umeå förutom en spike år 2009. I 
Ryaverket ses en ny topp år 2012 med max-värdet 11 pg/g TS. Max år 2013 = 3,9 pg/g 
TS i Ryaverket. 
 
 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF              MAX-TEQ = 1,4 pg/g TS 

 
Toppvärden år 2004-2006 för att sedan kontinuerligt minska i alla ARV till år 2013. Tyd-
ligast i Gässlösa och Henriksdal. Ryaverket stor uppgång år 2012. 
Max-värde år 2006 i Bollebygd på 140 pg/g TS.  
Max år 2013 = 34 pg/g TS i Ryaverket. 
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1,2,3,4,7,8,9-HpCDF              MAX-TEQ = 0,1 pg/g TS 

 
Höga toppar visas i alla ARV med mätdata år 2006 för att sedan generellt minska fram till 
avplaning på en lägre nivå år 2012-2013. I Ellinge och Nolhaga uppvisas ytterligare top-
par år 2008-2009. År 2007 ses en kraftig dipp i alla ARV utom Ryaverket. Ryaverket 
uppgång år 2012. Maxtopp syns i Ryaverket år 2006 på 12 pg/g TS.  
Max år 2013 = 2,3 pg/g TS i Ryaverket. 
 
 
OCDF                   MAX-TEQ = 0,2 pg/g TS 

 
OCDF uppvisar de högsta halt-värden för de polyklorerade dibenso-furanerna, PCDF. 
Generellt en tydlig kontinuerlig nedgång i alla ARV från toppvärden år 2004, men även 
höga värden år 2004-2006. Maxvärde i Bollebygd år 2006 på 750 pg/g TS. Max år 
2013 = 121 pg/g TS i Nolhaga.  
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8.2.1.2.3 Dioxinlika polyklorerade bifenyler, dl-PCB 
 
De 12 st. plana dioxinlika PCB-kongenerna, dl-PCB, har en delvis oavsiktlig bildning vid 
fr.a. förbränningsprocesser i likhet med PCDD/PCDF. 
Dock förväntas deras främsta utsläpp komma från PCB-innehållande artiklar som tidigare 
producerats och nu fortfarande läcker ut i miljön från teknosfären samt från deponerat 
PCB. 
Dock bidrar dl-PCB stort till den totala dioxintoxiciteten vilken är av stort intresse att 
monitorera.  
Framförallt är dock dl-PCB-kongenerna medtagna som referens till PCDD/PCDF för att 
jämföra utbredningsmönster i tid och rum. 
 
Det är tydlig i nedanstående grafer att utbredningsmönstret generellt är ett annat för dl-
PCB än för PCDD/PCDF. Den kraftiga toppen kring 2004-2006 för PCDD/PCDF, följt 
av minskande halter syns inte för de flesta dl-PCB utan halterna är oftast mer jämna eller 
ökar för en del kongener och många av dl-PCB kongenerna toppar kring år 2010. Sam-
mantaget visar detta på att huvudkällan för dl-PCB är en annan än för PCDD/PCDF, som 
diskuterat ovan.  
 
 
PCB 77                  MAX-TEQ = 0,05 pg/g TS 

 
En trend mot ökande halter från år 2008/2010 kan ses i flertalet ARV. 
Maxhalt ses i Ellinge år 2010 på 500 pg/g TS.  
Max år 2013 = 340 pg/g TS i Henriksdal. 
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PCB 81                 MAX-TEQ = 0,005 pg/g TS 

 
Tydlig generell öknings-trend i alla ARV med hela serier. Låga halter från år 2004-2007, 
kraftig topp år 2008 följd av dipp år 2009 och sedan höga värden fram till år 2013. Anty-
dan till minskning från högsta värden år 2008/2010 fram till år 2013. Max-topp i Hen-
riksdal år 2010 på 18 pg/g TS.  
Max år 2013 = 15 pg/g TS i Henriksdal. 
 
 
PCB 126                  MAX-TEQ = 5,1 pg/g TS 

 
Ökning fram till år 2006-2011 i flera ARV för att sedan minska igen fram till år 2013. 
Tydligt i Gässlösa, Henriksdal, Nolhaga och Umeå. 
Max-topp år 2008 i Floda på 51 pg/g TS.  
Max år 2013 = 30 pg/g TS i Ellinge 
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PCB 169                  MAX-TEQ = 0,3 pg/g TS 

 
Tendenser syns i flera ARV till minskande halter från toppar år 2004-2008 fram till år 
2013. Tydligast mönster i Gässlösa.  
Max-topp i Ellinge år 2004 på 9 pg/g TS.  
Max år 2013 = 3,2 pg/g TS i Ellinge och Gässlösa. 
 
 
PCB 105                  MAX-TEQ = 0,2 pg/g TS 

 
Generellt höga halter kring 1 000 pg/g TS eller över. Höga toppar fr.a. år 2006 och år 
2008, i Henriksdal och Ryaverket även år 2010, varefter en tendens till nedgång syns i 
flera ARV. Tydligast i Bollebygd, Ellinge, Gässlösa och Nolhaga. Henriksdal och Rya-
verket uppvisar uppgång år 2013. Max-topp i Gässlösa år 2006 på 5 900 pg/g TS.  
Max år 2013 = 1 900 pg/g TS i Henriksdal. 
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PCB 114                  MAX-TEQ = 0,02 pg/g TS 

 
Minskande trender från toppar fr.a. år 2006/2008/2010. Henriksdal och Ryaverket uppvi-
sar uppgång år 2013. 
Max-topp år 2006 i Gässlösa på 520 pg/g TS.  
Max år 2013 = 110 pg/g TS i Henriksdal. 
 
 
PCB 118                  MAX-TEQ = 0,6 pg/g TS 

 
Högsta halterna av alla 29 dioxinkongenerna, med alla ARV i spannet 2 000-8 000 pg/g 
TS. Höga halter år 2006/2008/2010 för att sedan generellt minska. I fr.a. Henriksdal och 
Ryaverket ses dock en uppgång år 2013. 
Maxtopp år 2006 i Gässlösa på 19 000 pg/g TS. 
Max år 2013 = 6 400 pg/g TS i Henriksdal. 
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PCB 123                 MAX-TEQ = 0,005 pg/g TS 

 
Högst halter år 2004 för att sedan avta, tydligt i Ellinge, Gässlösa och Umeå. 
Max-värde år 2004 i Ryaverket på 170 pg/g TS. 
Max år 2013 = 89 pg/g TS i Henriksdal. 
 
 
PCB 156                 MAX-TEQ = 0,13 pg/g TS  

 
Generellt högst halter år 2006 för att därefter avta, tydligt i Ellinge och Gässlösa.  
Henriksdal och Ryaverket uppvisar uppgång år 2013. I Henriksdal syns en max-
topp år 2010 på 4 200 pg/g TS.  
Max år 2013 = 1 300 pg/g TS i Henriksdal. 
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PCB 157                 MAX-TEQ = 0,03 pg/g TS 

 
Höga toppar fr.a. år 2004/2006/2008/2010, som i Ellinge, Gässlösa och Ryaver-
ket, för att sedan avta. Henriksdal och Ryaverket uppvisar uppgång år 2013.  
Max-topp i Henriksdal år 2010 på 850 pg/g TS.  
Max år 2013 = 250 pg/g TS i Henriksdal. 
 
 
PCB 167                 MAX-TEQ = 0,06 pg/g TS 

Toppar år 2006-2008 som i de flesta ARV följt av en nedgång/avplaning. I Hen-
riksdal och Ryaverket dessutom toppar år 2009-2010. Henriksdal och Ryaverket 
uppvisar uppgång år 2013.  
Max-topp i Henriksdal år 2010 på 1 900 pg/g TS. 
Max år 2013 = 620 pg/g TS i Henriksdal.  
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PCB 189                 MAX-TEQ = 0,04 pg/g TS 

 
Max-topp i Borlänge år 2006 på 1 300 pg/g TS. I flera verk syns toppar år 2006 
följt av nedgång/avplaning, tydligt i Nolhaga. 
Max år 2013 = 170 pg/g TS i Ellinge 
 
8.2.1.2.4 Summerade vikt-data 
 
Summerad vikt för Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 
En generell trend för total-PCDD synes vara att det är höga halter år 2004-2005 som 
minskar fram till 2011 och sedan ökar igen från år 2012. 
Bollebygd, Ellinge och Gässlösa ARV saknar helt mätdata för HpCDD/OCDD för år 
2006 varför totala PCDD år 2006 för dessa är mycket lågt. Henriksdal, Nolhaga och 
Umeå saknar HpCDD-data år 2006 och uppvisar därför för låga total-PCDD. 
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Summerad vikt för Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 
För total-PCDF är mönstret tydligt, med höga halter i början av mätperioden år 2004, 
särskilt år 2006, som minskar fram till år 2013. Nolhaga ökar igen år 2013 och Ryaverket 
visar en liten uppgång år 2012-2013beroende av en uppgång av alla PCDF-kongener i 
just Ryaverket. 
 
 
Summerad vikt för Polyklorerade dibensodioxiner + dibensofuraner, PCDD/PCDF 

 
Totalbilden av de samlade PCDD/PCDF-kongenerna är en hög halt år 2004-2006 som 
minskar fram till ca år 2011 för att sedan öka något år 2012-2013 (beroende av ökad 
PCDD). 
Bollebygd, Ellinge och Gässlösa ARV saknar helt mätdata för HpCDD/OCDD för år 
2006 varför totala PCDD/PCDF år 2006 är för lågt. Henriksdal, Nolhaga och Umeå sak-
nar HpCDD-data år 2006 och uppvisar därför likaså för lågt total-PCDD/PCDF. 
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Summerad vikt för Dioxinlika polyklorerade bifenyler, dl-PCB 

 
Den allmänna bilden av de dioxinlik PCBerna, dl-PCB, är något olik den för 
PCDD/PCDF. Inget generellt mönster ses utom möjligen förhöjda halter år 2006-2010 
som sedan avtar. Gässlösa uppvisar mycket hög topp år 2006. Henriksdal och Ryaverket 
visar också indikation på en ökning av totala dl-PCB år 2013 som även har observerats 
för flertalet enskilda dl-PCB-kongener. 
 
 
Summerad vikt för Polyklorerade;  
dibensodioxiner + dibensofuraner + dioxinlika bifenyler, PCDD/PCDF/dl-PCB 

 
Bilden av de sammanlagda vikterna för alla dioxiner/dioxinlika PCB, PCDD/PCDF/dl-
PCB, liknar nästan helt bilden för enbart dl-PCB. Detta beror på att dl-PCB dominerar 
mycket stort viktmässigt (maxvärden på ca 30 000 pg/g TS) över PCDD/PCDF (maxvär-
den på ca 2000 pg/g TS). 
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8.2.1.2.5 Summerade toxiska ekvivalenter, TEQ, (RELATIVT TCDD) 
 
För att få en bild av inte bara mängd utan också dioxinernas toxicitet har de olika konge-
nernas toxiska ekvivalens räknats ut, utgående från förekomst i vikt multiplicerat med 
deras TEF-faktorer. 
På så sätt uppvisas alla dioxinkongeners toxicitet motsvarande den för den mest toxiska 
kongenen 2,3,7,8-TCDD. Denna toxicitet har sedan summerats för PCDD-kongenerna, 
PCDF-kongenerna, dl-PCB-kongenerna samt även summerat för PCDD/PCDF samt total-
summerat PCDD/PCDF/dl-PCB. 
 
 
Summerad TEQ för Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 
Generellt syns högst halter år 2005-2006 för sen summerade toxiciteten av polyklorerade 
dibensodioxiner, PCDD, för att sedan avta eller plana ut, ex. vis som i Gässlösa. Flera 
verk visar dock nästan U-formade grafer med höga halter 2004-2006 som sedan minskar 
för att återigen öka från år 2012-2013. I Nolhaga syns en ny topp år 2013. Henriksdal, 
Ryaverket och Umeå har ökat från en dipp år 2007 fram till nu. 
Bollebygd, Ellinge och Gässlösa ARV saknar helt mätdata för HpCDD/OCDD för år 
2006 varför totala sTEQ-PCDD för dessa år 2006 är mycket lågt. Henriksdal, Nolhaga 
och Umeå saknar HpCDD-data år 2006 och uppvisar därför för låga total-sTEQ-PCDD. 
Max-halt för toxicitet i Floda år 2006 på sTEQ = 21 pg/g TS. 
Max-värde år 2013 i Nolhaga på sTEQ = 8,9 pg/g TS. 
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Summerad TEQ för Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

För den summerade toxiciteten av polyklorerade dibensofuraner, sTEQ-PCDF, är mönst-
ret tydligt, med höga halter i början av mätperioden år 2004, särskilt år 2006, som sedan 
minskar fram till år 2013. Ryaverket visar en stor uppgång i sTEQ år 2012 beroende på 
en generell ökning av alla PCDF-kongener i just Ryaverket år 2012. 
 
 
Summerad TEQ för Polyklorerade dibensodioxiner + dibensofuraner, PCDD/PCDF 

 
Totalbilden av den samlade toxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF-kongenerna är en hög 
toxicitets-halt år 2004-2006 som minskar fram till ca år 2011 för att sedan öka något år 
2012-2013 (beroende fr.a. av ökad PCDD). 
Bollebygd, Ellinge och Gässlösa ARV saknar helt mätdata för HpCDD/OCDD för år 
2006 varför totala sTEQ för PCDD/PCDF år 2006 är för lågt. Henriksdal, Nolhaga och 
Umeå saknar HpCDD-data år 2006 och uppvisar därför likaså för lågt totalt sTEQ för 
PCDD/PCDF.  
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Summerad TEQ för Dioxinlika polyklorerade bifenyler, dl-PCB 

 
Den allmänna bilden av sTEQ för de dioxinlika PCBerna, dl-PCB, är något olik den för 
PCDD/PCDF. Inget generellt mönster ses utom möjligen förhöjda sTEQ toxicitets-halter 
år 2006-2010 som sedan avtar. Gösslösa uppvisar mycket hög topp år 2006 för att sedan 
avta kontinuerligt. Henriksdal och Ryaverket uppvisar en liten förhöjning avtotala sTEQ 
för dl-PCB år 2013 i analogi med den påvisade uppgången i halter av flera dl-PCB-
kongener i dessa ARV år 2013 (se ovan). 
 
Summerad TEQ för Polyklorerade;  
dibensodioxiner + dibensofuraner + dioxinlika bifenyler, PCDD/PCDF/dl-PCB 

 
Bilden av den sammanlagda toxiciteten, sTEQ, för alla samlade dioxiner, 
PCDD/PCDF/dl-PCB, liknar i mycket bilden för PCDD+PCDF.  
Detta beror på att även om dl-PCB dominerar mycket stort viktmässigt över PCDD/PCDF 
så är kongenernas toxicitet betydligt högre för PCDD/PCDF. 
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8.2.1.2.6 Sammanfattning av kongen-genomgång för PCDD/PCDF/dl-PCB 
i avloppsslam 
 
Majoriteten av de polyklorerade dioxin/furan-kongenerna har en generellt vikande ten-
dens från toppår kring år 2004-2006 fram till år 2013. TCDD visar dock ett mycket högt 
värde år 2013 i Nolhaga ARV och 2,3,4,7,8-PeCDF uppvisar ett toppvärde år 2012 i 
Ryaverket (tabell 8.2.1.2.6 A).  
 
Tabell 8.2.1.2.6 A Sammanfattning av halter och trender för de olika PCDD/PCDF/dl-PCB WHO 2005 
dioxin-kongenerna undersökta i avloppsslam mellan år 2004-2013 i den nationella miljöövervakningen. 

 
 

De dioxinlika PCB-kongenerna ses avvika från mönstret med 7 av 12 kongener med 
toppår 2008-2010. 
OCDD, OCDF samt PCB 118 är viktmässigt de helt dominerande kongenerna inom varje 
grupp både gällande max-halt under perioden 2004-2013 samt år 2013.  
Beträffande maximal toxicitet, TEQ, uppvisar 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD högst max-halt för 
dibensodioxinerna, 2,3,4,7,8-PeCDF högst max-halt för dibensofuranerna samt PCB 126 
högst max-halt för de dioxinlika PCB:erna. 
År 2013 uppvisade 2,3,7,8-TCDD, 2,3,4,7,8-PeCDF samt PCB 126 högst TEQ-värden 
inom respektive grupp. 
 
  

Compound
WHO 2005 TEF

Trend
Max-halt
pg/g TS

Max-TEQ
pg/g TS

År
Max-halt

2013
pg/g TS

Max-TEQ
2013

pg/g TS

2,3,7,8-TCDD 1,0 5,4 5,4 2013 5,4 5,4
1,2,3,7,8-PeCDD 1,0 Minskande 3,8 3,8 2005 0,93 0,93
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,10 Minskande 5 0,5 2004 1,4 0,14
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,10 23 2,3 2005 5,2 0,52
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,10 130 13 2006 2,7 0,27
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 Ökande? 960 9,6 2006 210 2,1
OCDD 0,00030 Ökande? 1 600 0,48 2005 1 500 0,45

2,3,7,8-TCDF 0,10 Minskande 13 1,3 2005 3,4 0,34
1,2,3,7,8-PeCDF 0,030 Minskande 8,5 0,255 2006 2 0,06
2,3,4,7,8-PeCDF 0,30 Minskande 7 2,1 2012 3,6 1,08
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,10 Minskande 15 1,5 2006 3,6 0,36
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,10 Minskande 9 0,9 2006 4,1 0,41
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,10 Minskande 3,6 0,36 2006 1,8 0,18
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,10 Minskande! 11 1,1 2012 3,9 0,39
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,010 Minskande 140 1,4 2006 34 0,34
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,010 Minskande 12 0,12 2006 2,3 0,023
OCDF 0,00030 Minskande! 750 0,225 2006 121 0,0363

3,3´,4,4´-tetraCB                (PCB 77) 0,00010 500 0,05 2010 340 0,034
3,4,4´,5-tetraCB                 (PCB 81) 0,00030 ?? Trendbrott 18 0,0054 2010 15 0,0045
3,3´,4,4´,5-pentaCB          (PCB 126) 0,10 Minskande 51 5,1 2008 30 3
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB       (PCB 169) 0,030 Minskande 9 0,27 2004 3,2 0,096

2,3,3´,4,4´-pentaCB          (PCB 105) 0,000030 Minskande 5 900 0,177 2006 1 900 0,057
2,3,4,4´,5-pentaCB           (PCB 114) 0,000030 Minskande 520 0,0156 2006 110 0,0033
2,3´,4,4´,5-pentaCB          (PCB 118) 0,000030 Minskande 19 000 0,57 2006 6 400 0,192
2´,3,4,4´,5-pentaCB          (PCB 123) 0,000030 170 0,0051 2004 89 0,00267
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB        (PCB 156) 0,000030 Minskande 4 200 0,126 2010 1 300 0,039
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB       (PCB 157) 0,000030 850 0,0255 2010 250 0,0075
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB       (PCB 167) 0,000030 Minskande 1 900 0,057 2010 620 0,0186
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189) 0,000030 1 300 0,039 2006 170 0,0051

Chlorinated dibenzo-p-dioxins

Chlorinated dibenzofurans

Non-ortho–substituted PCBs

Mono-ortho–substituted PCBs
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8.2.1.3 DIOXIN-FÖREKOMST UPPDELAT I OLIKA AVLOPPSRENINGSVERK 
 
Nedan presenteras data gällande förekomst av PCDD, PCDF samt dl-PCB presenterat 
separat för de olika avloppsreningsverk (ARV) som ingår i den nationella miljöövervak-
ningen av avloppsslam. 
För varje ARV presenteras data för PCDD, PCDF och dl-PCB separata för sig med de 
ingående kongenernas halter visade. För att belysa resultaten bättre så visas de kongener 
som uppvisar låga halter också mer högupplöst för att kunna se även deras tidsmönster 
tydligt. 
Slutligen visas också de summerade toxicitetsvärdena, sTEQ, för dioxingrupperna, dels 
separat dels med grupperna sammanslagna. 
 
8.2.1.3.1 Bergkvara ARV (Torsås) 
Bergkvara ARV ingår från år 2010 i övervakningen av slam och vatten i avloppsrenings-
verk, ligger söder om Kalmar, har uteslutande hushållsavlopp och rötar ej slammet. 
 
Bergkvara ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD samt fr.a. OCDD dominerar stort för PCDD-kongenerna. En ök-
ning av de flesta kongener ses under perioden år 2010-2013 med undantag av de lägst 
förekommande kongenerna som påvisas nära detektionsgränsen.  
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Bergkvara ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
1,2,3,4,6,7,8-Hp-CDF samt fr.a. OCDF dominerar stort PCDF-kongenerna, en liten ök-
ning antyds mot år 2013 efter en mindre dipp år 2011/2012. 
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Bergkvara ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
dl-PCB-kongenerna domineras av fr.a. PCB 118 följt av PCB 156, PCB 105, PCB 167 
och PCB 189. Dessa kongener ser ut att avta under perioden. Ett liknande mönster syns 
för kongenerna med lägre halter undantaget PCB 177 vilken ökar igen år 2013.  
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Bergkvara ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Den summerade toxiciteten, sTEQ, för PCDD ökar klart under perioden medan sTEQ för 
PCDF är mer stabilt. 
 
 
 
Bergkvara ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till sum-
merade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Totalhalten för summerad toxicitet, sTEQ, av PCDD/PCDF har antydan att öka mot slutet 
av perioden, mest beroende av en ökning av sTEQ för PCDD.  
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Bergkvara ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Den summerade toxiciteten, sTEQ, för dl-PCB är relativt stabilt under perioden. sTEQ för 
de totala dioxinerna, PCDD/PCDF/dl-PCB, ökar från år 2011-2013, i stort sett följande 
samma mönstret som hos det dominerande PCDD. 
 
 
Bergkvara ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat 
PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den summerade toxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF dominerar över dl-PCB, särskilt för 
år 2012/2013. 
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8.2.1.3.2 Bollebygds ARV 
Bollebygds reningsverk ligger väster om Borås, har liten industriell belastning men på-
verkan från färgindustri från år 2009, slammet rötas ej. 
 
Bollebygds ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
För PCDD-kongenerna föreligger stor dominans från OCDD följt av den något lägre 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD. En hög starthalt ses år 2004, följt av indikation om avtagande hal-
ter som återigen ökar år 2013, dock med en liten extratopp för år 2010. 
Värden för dessa två kongener saknas för år 2006 p.g.a. störd analys. 
Övriga kongener visar mer oregelbundna mönster förutom 1,2,3,7,8-PeCDD som uppvi-
sar en mer eller mindre kontinuerlig minskning från år 2005. 
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Bollebygds ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
PCDF-kongenerna domineras av OCDF följt av den något lägre 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
vilka båda toppar år 2006 för att sedan avta men med en liten topp igen år 2009. Detta 
mönster upprepas också i stort för de andra kongenerna, dock med en liten förhöjning 
även år 2008.  
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Bollebygds ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
Dl-PCB-kongenerna domineras av PCB 118, följt av PCB 105, PCB 156 och PCB 167. 
För dessa kongener syns en topp år 2006 följt av nya oregelbundna toppar år 2008/2009 
och 2012. Ett liknande mönster uppvisas av kongenerna med lägre halter. 
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Bollebygds ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Den summerade toxiciteten, sTEQ, för PCDD syns mer eller mindre minska från en hög 
topp år 2005. En dipp ses år 2007 och antydan till ökning år 2013. Det ska dock noteras 
att PCDD saknar de två dominerande kongenerna OCDD samt 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD i 
mätningarna för år 2006 varför det totala sTEQ för PCDD egentligen torde ha uppvisat 
högre värde detta år. sTEQ för PCDF uppvisar en topp år 2006 följt av en dipp år 2007 
och avtar från år 2008 fram till år 2012 då en liten uppgång återigen ses. 
 
Bollebygds ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till sum-
merade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Mönstret för sTEQ för PCDD/PCDF uppvisar en topp år 2005/2006, en dipp år 2007 följt 
av en nedgång från år 2008-2012 varefter en liten uppgång ses. År 2006 saknas dock 
värden för OCDD samt 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD varför sTEQ för PCDD/PCDF egentligen 
torde ha varit högre.  
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Bollebygds ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
I detta ARV syns ett rätt likartat mönster för alla dioxintyper. En svag topp i sTEQ för dl-
PCB ses år 2006 följt av svag nedgång eller platå. 
De totala dioxinerna, PCDD/PCDF/dl-PCB, uppvisar likartat sTEQ som PCDD/PCDF. 
 
Bollebygds ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat 
PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
I detta ARV syns ett rätt likartat mönster för alla dioxintyper. Mönstret för den totala 
dioxin-toxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB, är likartat det för PCDD/PCDF. 
  



RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 88 

8.2.1.3.3 Borlänge ARV 
Borlänge ARV är från år 2009 med i övervakningen av slam i avloppsreningsverk och  
är medelstort med små industrier, stålverk, pappersbruk, kosmetika/hygien-fabriker samt 
ett sjukhus anslutet. Slammet rötas. 
 
Borlänge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
För PCDD-kongenerna dominerar fr.a. OCDD följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD vilka uppvi-
sar jämna värden år 2009-2013 med en liten förhöjning år 2012. Kongenerna med lägre 
halter uppvisar ett liknande mönster. 
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Borlänge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
För PCDF-kongenerna dominerar fr.a. OCDF följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF med toppar år 
2012 och lägre värden för år 2013.  PCDF-kongenerna med lägre halter följer ett likartat 
mönster med förhöjda värden år 2012 för 2,3,7,8-TCDF m.fl., följt av en nedgång år 
2013. 
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Borlänge ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
För dl-PCB-kongenerna dominerar fr.a. PCB-118 följt av PCB 105, PCB 156, PCB 167 
samt PCB 189. Dessa kongener toppar alla år 2009 för att sedan kontinuerligt avta i hal-
ter. Kongenerna med lägre halter visar ett avvikande mönster; PCB 77 visar högst halt år 
2010, PCB 114 toppar år 2012 och PCB 123 år 2013.  
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Borlänge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofu-
raner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
För både PCDD samt PCDF syns en uppgång i summerad toxicitet, sTEQ, år 2012 med 
särskilt stor uppgång i sTEQ för PCDD. 
 
 
 
Borlänge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofu-
raner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till summerade 
toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Mönstret för den summerade toxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF tillsammans följer rätt 
väl det för fr.a. sTEQ för PCDD med sin höga topp år 2012.  
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Borlänge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Vid jämförelse av sTEQ för dl-PCB med PCDD/PCDF följs sTEQ-halterna åt relativt väl 
under denna tidsperiod. Uppgången i sTEQ för dl-PCB år 2012 är dock inte lika tydlig 
som för PCDD/PCDF. 
 
 
Borlänge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat 
PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den totala toxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB följer mest tydligt den för PCDD.  
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8.2.1.3.4 Ellinge ARV 
Ellinge ARV i Eslöv processar ett mycket stort industriavlopp fr.a. från livsmedelsindu-
strin men även från tvätteri och hushåll. Slammet rötas. 
 
Ellinge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
För PCDD-kongenerna föreligger en stor dominans från OCDD följt av den något lägre 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD. Från en topp år 2004 ses avtagande halter/en platå som återigen 
ökar år 2013. 
Värden för dessa två kongener saknas för år 2006 p.g.a. störd analys. 
För övriga kongener visar 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD och 1,2,3,7,8,9-HxCDD 
förhöjda värden år 2005 för att sedan avta ned till platåvärden. 
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Ellinge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
För PCDF-kongenerna dominerar fr.a. OCDF följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF med höga 
värden år 2004-2006 samt år 2008, följt av minskande värden.  PCDF-kongenerna med 
lägre halter följer ett likartat mönster med förhöjda värden år 2006 samt år 2008-2010, 
följt av sjunkande värden.  
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Ellinge ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
Dl-PCB-kongenerna domineras av PCB 118, följt av PCB 105, PCB 156 och PCB 167. 
För dessa kongener syns toppar år 2006 och 2008 följt av en nedgång fram till år 2012. 
Kongenerna med lägre halter avviker från ovan mönster med t.ex. PCB 77 som toppar år 
2010.  
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Ellinge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofu-
raner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
För den samlade toxiciteten, sTEQ, av PCDD syns en topp i toxicitetsekvivalenter år 
2005 och för PCDF år 2006. 
Det ska dock noteras att PCDD saknar de två dominerande kongenerna OCDD samt 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD i mätningarna för år 2006 varför det totala sTEQ för PCDD egent-
ligen torde ha uppvisat högre värde detta år. 
 
Bergkvara ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till sum-
merade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
De totala toxicitets-ekvivalenterna, sTEQ, för PCDD/PCDF toppar år 2005/2006, uppvi-
sar en dipp år 2007 för att sedan avta från år 2008. År 2006 saknas dock mätvärden för 
OCDD och 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD varför även värdet av sTEQ för PCDD/PCDF år 2006 
påverkats och egentligen torde varit högre detta år.  
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Ellinge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofuraner, 
PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Vid jämförelse av sTEQ för dl-PCB med PCDD/PCDF ses ett något avvikande mönster 
med toppar både år 2006 samt 2011, då sTEQ för dl-PCB dominerar över sTEQ för 
PCDD/PCDF. 
 
 
Ellinge ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofuraner, 
PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + 
PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den totala dioxintoxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB följer rätt väl den för 
PCDD/PCDF men påverkas år 2011 av toppen från dl-PCB. 
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8.2.1.3.5 Floda ARV 
Floda ARV ingick till år 2009 i den nationella miljöövervakningen av slam. 
Floda reningsverk ligger i Lerums kommun öster om Göteborgs och är ett litet renings-
verk som fr.a. processar hushållsavlopp men även avlopp från en vårdcentral och en 
mindre plastindustri. Ingen rötning av slammet. 
 
Floda ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
PCDD-kongenerna domineras fr.a. av OCDD följt av 1,2,3,4,5,7,8-HpCDD, med höga 
halter år 2004-2006 följda av en nedgång till år 2009. För kongenerna med lägre halter 
sticker 1,2,3,7,8,9-HxCDD ut med en hög topp år 2006. 
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Floda ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
För PCDF-kongenerna dominerar fr.a. OCDF följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF med toppvär-
den år 2004 för att sedan avta till år 2009 följt av minskande halter.  PCDF-kongenerna 
med lägre halter uppvisar förhöjda värden år 2006 som sedan avtar.  
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Floda ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
Dl-PCB-kongenerna domineras av PCB 118, följt av PCB 105, PCB 156 och PCB 167 
med toppar främst år 2008. För kongenerna med lägre halter ses ett likartat mönster, var-
vid PCB 189 uppvisar högst halt. 
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Floda ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofura-
ner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Den summerade toxiciteten, sTEQ, för PCDD och PCDF uppvisar toppar i toxicitetsekvi-
valenter år 2006 för att sedan avta. 
 
 
Floda ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofura-
ner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till summerade tox-
iska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Den samlade toxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF toppar år 2006 för att sedan avta.  
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Floda ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofuraner, 
PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Vid jämförelse av sTEQ för dl-PCB med PCDD/PCDF ses sTEQ för dl-PCB öka år 2008 
och dominera över sTEQ för PCDD/PCDF detta år. 
 
 
Floda ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofuraner, 
PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + 
PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den totala dioxintoxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB följer rätt väl den för 
PCDD/PCDF men påverkas år 2008 av toppen från dl-PCB. 
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8.2.1.3.6 Gässlösa ARV (Borås) 
Gässlösa ARV behandlar avloppsvatten från Borås samt från sjukhus, stora textilindu-
strier samt plast- och kemisk industri. Slammet rötas.  
 
Gässlösa ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
För PCDD-kongenerna föreligger stor dominans från OCDD följt av den något lägre 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, med höga halter år 2004 följt av något avtagande halter och indi-
kation om en svag uppgång igen år 2012-2013. Värden för dessa två kongener saknas 
dock för år 2006 p.g.a. störd analys. 
Övriga kongener visar mer oregelbundna mönster, dock ses generell minskning från år 
2004 fram till år 2013. 
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Gässlösa ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
För PCDF-kongenerna dominerar fr.a. OCDF följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, med topp-
värden år 2004 för att sedan avta kontinuerligt, dock med en liten förhöjning kring år 
2009.  PCDF-kongenerna med lägre halter ses med förhöjda värden år 2006 som sedan 
avtar samt förhöjda toppar år 2008/2009 av främst 2,3,4,6,7,8-HxCDF och 1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF.  
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Gässlösa ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
Dl-PCB-kongenerna domineras av PCB 118, följt av PCB 105, PCB 156 och PCB 167, 
med toppar år 2006 följt av en minskning fram till år 2013, dock med en förhöjning år 
2008. För kongenerna med lägre halter ses ett likartat mönster med en ökning år 2008 
samt år 2010 av bl.a. PCB 77, PCB 123 och PCB 157.  
Det bör noteras att år 2005 saknas mätvärden för 8 av 12 dl-PCB-kongener (de mono-
orto-substituerade). 
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Gässlösa ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofu-
raner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
För PCDD syns en topp i toxicitets-ekvivalenter, sTEQ, år 2005 och för PCDF år 2006. 
Det ska dock noteras att PCDD saknar de två dominerande kongenerna OCDD samt 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD i mätningarna för år 2006 varför det totala sTEQ för PCDD egent-
ligen torde ha uppvisat högre värde detta år. 
Det syns för PCDD en dipp i sTEQ år 2007 följt av en kontinuerlig nedgång från år 2008-
2011 och sedan en ökning igen år 2012-2013. sTEQ för PCDF fortsätter däremot att 
minska kontinuerligt från år 2008-2013. 
 
Gässlösa ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofu-
raner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till summerade 
toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
De totala toxicitets-ekvivalenterna, sTEQ, för PCDD/PCDF toppar år 2004-2006, uppvi-
sar en dipp år 2007 för att sedan avta från år 2008. År 2006 saknas dock mätvärden för 
OCDD och 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD varför även sTEQ-värdet för PCDD/PCDF år 2006 
påverkats och egentligen torde varit högre detta år. Från år 2012 avstannar minskningen 
av det totala sTEQ för PCDD/PCDF beroende på att sTEQ för PCDD då ökar.  
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Gässlösa ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Vid jämförelse av sTEQ för dl-PCB med PCDD/PCDF följer grupperna varandra relativt 
nära. Dock för år 2007 samt 2012-2013 ses dl-PCB öka något i sTEQ relativt mot sTEQ 
fr.a. för PCDF. År 2005 saknas mätdata för 8 av 12 dl-PCB kongener varför dl-PCB sak-
nar sTEQ-värde för detta år. År 2006 saknas mätvärden för OCDD samt 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD vilket orsakar en lägre sTEQ-PCDD-halt samt lägre totalt sTEQ för 
PCDD/PCDF än torde ha varit fallet. 
 
 
Gässlösa ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat 
PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den totala dioxintoxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB följer rätt väl den för 
PCDD/PCDF.  
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8.2.1.3.7 Henriksdals ARV 
Henriksdals ARV är ett av Sveriges största avloppsreningsverk och renar avloppsvatten 
från ca 780 000 människor, industriavlopp, större sjukhus, tvätteri och livsmedelsindustri. 
Slammet rötas.  
 
Henriksdals ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 
För PCDD-kongenerna föreligger stor dominans från OCDD som följs av något lägre 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, med högst halter år 2005 följt av något avtagande halter och indi-
kation om en svag uppgång igen år 2012-2013. Värdet för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD saknas 
dock för år 2006 p.g.a. störd analys. Övriga kongener visar mer oregelbundna mönster.  
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Henriksdals ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
För PCDF-kongenerna dominerar fr.a. OCDF följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF vilka båda 
visar toppvärden år 2004 för att sedan avta kontinuerligt och nå en platå kring år 2012-
2013. PCDF-kongenerna med lägre halter ses med förhöjda värden år 2005/2006 för att 
sedan minska men visar även förhöjda toppar år 2010.  
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Henriksdals ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
Dl-PCB-kongenerna domineras av PCB 118, följt av PCB 105, PCB 156 och PCB 167. 
Dl-PCB-kongenerna visar ett oregelbundet mönster. De toppar delvis år 2006 men ökar 
sedan igen från år 2007 till en hög topp år 2010, minskar så igen och ökar igen år 2013. 
För kongenerna med lägre halter ses ett likartat mönster med en ökning till år 2010. 
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Henriksdals ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
PCDD och PCDF visar båda toppar i toxicitets-ekvivalenter, sTEQ, år 2006. 
Det ska dock noteras att PCDD saknar värden för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD i mätningarna för 
år 2006 varför det totala sTEQ för PCDD egentligen torde ha uppvisat något högre värde 
detta år. PCDD och PCDF följer varandra nära i sTEQ-halterna med en dipp år 2007 följt 
av en uppgång år 2010 samt från år 2011 nedgång av PCDF men uppgång igen för 
PCDD.  
 
Henriksdals ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till sum-
merade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
De totala toxicitets-ekvivalenterna, sTEQ, för PCDD/PCDF toppar år 2006, uppvisar en 
dipp år 2007 för att sedan öka till år 2010 och sedan åter avta. År 2006 saknas mätvärden 
för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD. Från år 2012 ökar det totala sTEQ för PCDD/PCDF beroende 
på att sTEQ för PCDD då ökar fast sTEQ för PCDF är på en stabil nivå.  
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Henriksdals ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofu-
raner, PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Vid jämförelse av sTEQ för dl-PCB med PCDD/PCDF följer grupperna varandra relativt 
nära. Dock, från år 2007 ses dl-PCB öka något i sTEQ relativt sTEQ för PCDD och 
PCDF och visar då högre sTEQ än PCDD eller PCDF separat jämfört med år 2004-2006 
då sTEQ för dl-PCB var lägre än den för PCDD eller PCDF.  
År 2006 saknas mätvärden för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD. 
 
Henriksdals ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofu-
raner, PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat 
PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den totala dioxintoxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB följer rätt väl den för 
PCDD/PCDF fram till år 2006 för att sedan ha större påverkan från sTEQ för dl-PCB, 
särskilt år 2007 och år 2009.  
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8.2.1.3.8 Nolhaga ARV (Alingsås) 
Nolhaga reningsverk ligger i Alingsås och har diverse industrianslutningar. Ett sjukhus, 
ett större tvätteri och en avfallsdeponi är också anslutna till reningsverket samt Alingsås 
tätort och Västra Bodarna. Slammet rötas.  
 
Nolhaga ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
För PCDD-kongenerna föreligger stor dominans från OCDD följt av den något lägre 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, med högst halter år 2005 följt av något avtagande halter och indi-
kation om en uppgång igen år 2013. Värden för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD saknas dock för år 
2006 p.g.a. störd analys. Övriga kongener visar mer oregelbundna mönster. 
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Nolhaga ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
För PCDF-kongenerna dominerar fr.a. OCDF följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, med topp-
värden år 2005 för att sedan avta mer eller mindre kontinuerligt, dock med en liten för-
höjning kring år 2009/2010.  PCDF-kongenerna med lägre halter ses med förhöjda värden 
år 2006 som sedan avtar samt förhöjda toppar år 2008/2009 av främst 2,3,4,6,7,8-HxCDF 
och 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF. 
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Nolhaga ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
Dl-PCB-kongenerna domineras av PCB 118, följt av PCB 105, PCB 156 och PCB 167, 
med toppar år 2006 och år 2008 följt av en minskning fram till år 2013. För kongenerna 
med lägre halter ses ett likartat mönster.  
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Nolhaga ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofu-
raner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
PCDD toppar år 2005 och PCDF år 2006 i toxicitet, sTEQ. Det ska dock noteras att PCDD 
saknar värden för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD i mätningarna för år 2006 varför det totala sTEQ för 
PCDD egentligen torde ha uppvisat något högre värde detta år. sTEQ för PCDD visar en 
dipp år 2007 följt av en minskning från år 2008-2011 samt från år 2012 en ny uppgång med 
hög topp år 2013. sTEQ för PCDF däremot uppvisar inte uppgång år 2012-2013.  
 
Nolhaga ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofu-
raner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till summerade 
toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
De totala toxicitets-ekvivalenterna, sTEQ, för PCDD/PCDF toppar år 2005/2006, uppvi-
sar en dipp år 2007 för att sedan avta från år 2008. År 2006 saknas dock mätvärden för 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD. Från år 2012 avstannar minskningen av det totala sTEQ för 
PCDD/PCDF beroende på att sTEQ för PCDD då ökar.  
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Nolhaga ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofuraner, 
PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Vid jämförelse av sTEQ för dl-PCB med PCDD/PCDF följer grupperna varandra relativt 
nära. Dock för år 2007 samt år 2010-2011 ses dl-PCB öka något i sTEQ relativt mot 
sTEQ fr.a. för PCDF. År 2006 saknas mätvärden 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD vilket orsakar en 
lägre PCDD-halt samt lägre totalt PCDD/PCDF än torde ha varit fallet. 
 
Nolhaga ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofuraner, 
PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + 
PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den totala dioxintoxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB följer rätt väl den för 
PCDD/PCDF fram till år 2006 för att sedan ha större påverkan från sTEQ för dl-PCB, 
särskilt år 2007-2011.  
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8.2.1.3.9 Ryaverket ARV (Göteborg) 
Ryaverkets ARV i Göteborg är ett av de två största reningsverken i Sverige och processar 
ett blandat avlopp med inslag av industriavlopp, lakvatten, organisk material från storkök, 
större sjukhus, tvätteri och livsmedelsindustri. Slammet rötas.  
 
Ryaverkets ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
För PCDD-kongenerna föreligger stor dominans från OCDD följt av den något lägre 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, med högst halt år 2005 följt av något avtagande halter och indikat-
ion om en uppgång igen år 2013. Flera av övriga kongener visar ett liknande mönster som 
ovan. 
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Ryaverkets ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
För PCDF-kongenerna dominerar fr.a. OCDF följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, med topp-
värden år 2004 för att sedan avta mer eller mindre kontinuerligt till en platå år 2013 eller 
möjligen åter öka något.  PCDF-kongenerna med lägre halter ses med förhöjda värden år 
2006 som sedan avtar samt förhöjda toppar år 2012. 
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Ryaverkets ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
Dl-PCB-kongenerna domineras av PCB 118, följt av PCB 105, PCB 156 och PCB 167, 
vilka alla ökar fram till år 2008/2010 för att sedan avta. För kongenerna med lägre halter 
ses ett likartat mönster. 
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Ryaverkets ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
PCDD toppar år 2005 och PCDF år 2006 i toxicitets-ekvivalenter, sTEQ. 
PCDD och PCDF visar en dipp år 2007 följt av en minskning från år 2008-2010/2011 
samt från år 2011/2012 en ny uppgång med hög topp år 2012-2013.  
 
 
Ryaverkets ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och di-
bensofuraner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till sum-
merade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
De totala toxicitets-ekvivalenterna, sTEQ, för PCDD/PCDF toppar år 2006, uppvisar en 
dipp år 2007 för att sedan avta från år 2008. Från år 2011 avstannar minskningen av det 
totala sTEQ för PCDD/PCDF beroende på att sTEQ för PCDD och PCDF då ökar.  
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Ryaverkets ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofu-
raner, PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Vid jämförelse av sTEQ för dl-PCB med PCDD/PCDF följer grupperna varandra relativt 
nära. Dock för år 2007-2010 ses dl-PCB öka något i sTEQ relativt mot sTEQ. 
 
 
 
Ryaverkets ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofu-
raner, PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat 
PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den totala dioxintoxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB följer rätt väl den för 
PCDD/PCDF fram till år 2006 för att sedan ha större påverkan av sTEQ för dl-PCB, sär-
skilt år 2007-2011. 
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8.2.1.3.10 Öns ARV (Umeå) 
Öns reningsverk är beläget i Umeå, en medelstor stad, som har ett stort sjukhus och ett 
stort universitet anslutet till reningsverket. en mycket liten andel industriellt avloppsvat-
ten processas. Slammet rötas. 
 
Umeå ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD 

 

 
För PCDD-kongenerna föreligger stor dominans från OCDD följt av den något lägre 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, med högst halter år 2004 följt av kontinuerlig nedgång till år 2011. 
År 2012-2013 ses en uppgång. Värden för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD saknas dock för år 2006 
p.g.a. störd analys. Flera av övriga kongener visar ett liknande mönster som ovan. 
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Umeå ARV, förekomst av Polyklorerade dibensofuraner, PCDF 

 

 
För PCDF-kongenerna dominerar fr.a. OCDF följt av 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, med topp-
värden år 2005 för att sedan avta kontinuerligt fram till en platå kring år 2010-2013.  
PCDF-kongenerna med lägre halter ses med förhöjda värden år 2006 som sedan avtar 
samt något förhöjda toppar år 2009 av främst 2,3,4,6,7,8-HxCDF och 1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF. 
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Umeå ARV, förekomst av dioxinlika PCB, dl-PCB 

 

 
Dl-PCB-kongenerna domineras av PCB 118, följt av PCB 105, PCB 156 och PCB 167, 
med toppar år 2006 och 2008 följt av en minskning fram till år 2013. För kongenerna med 
lägre halter ses ett likartat mönster. 
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Umeå ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofura-
ner, PCDF. Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
PCDD toppar år 2005 och PCDF år 2006 i toxicitets-ekvivalenter, sTEQ. 
PCDD och PCDF visar en dipp i sTEQ år 2007 följt av en minskning från år 2008/2009 
samt från år 2012 en ny uppgång av PCDD men ej av PCDF. Det ska dock noteras att 
PCDD saknar värden för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD i mätningarna för år 2006 varför det totala 
sTEQ för PCDD egentligen torde ha uppvisat något högre värde detta år. 
 
 
Umeå ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofura-
ner, PCDF, samt summerat PCDD + PCDF. Halter omräknade till summerade tox-
iska ekvivalenter, sTEQ. 

 
De totala toxicitets-ekvivalenterna, sTEQ, för PCDD/PCDF toppar år 2004-2006, uppvi-
sar en dipp år 2007 för att sedan avta från år 2009. Från år 2012 ökar det totala sTEQ för 
PCDD/PCDF beroende på att sTEQ för PCDD då ökar. 
År 2006 saknas dock mätvärden för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD. 
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Umeå ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofuraner, 
PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ. 

 
Vid jämförelse av sTEQ för dl-PCB med PCDD/PCDF följer grupperna varandra relativt 
nära. Dock för år 2007-2011 ses dl-PCB öka något i sTEQ relativt mot sTEQ. 
År 2006 saknas mätvärden för 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD. 
 
 
Umeå ARV, förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofuraner, 
PCDF, summerat PCDD + PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD + 
PCDF + dl-PCB.  
Halter omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ 

 
Den totala dioxintoxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB följer rätt väl den för 
PCDD/PCDF fram till år 2006 för att sedan ha större påverkan av sTEQ från dl-PCB, 
särskilt år 2007-2011. 
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8.2.1.3.11 Dioxin-förekomst summerat alla tio ARV 
 
Nedan presenteras resultat efter att alla förekomstdata från de tio olika undersökta av-
loppsreningsverken lagts samman beträffande de olika dioxin-/dioxinlika grupperna, 
PCDD, PCDF och dl-PCB. Separata samt sammanlagda data för de olika grupperna visas. 
Förekomst-data är omräknade till summerade toxiska ekvivalenter, sTEQ.  
Data är presenterade med standardavvikelser (SD) med n=10.  
 
Sammanslagen förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, och dibensofu-
raner, PCDF, i ARV-slam från tio olika avloppsreningsverk mellan år 2004-2013, sum-
merade efter toxiska ekvivalenter, TEQ. 

 
För de sammanslagna värdena från alla undersökta ARV syns det totala sTEQ för PCDF 
med en topp år 2005, en dipp år 2007 och sedan en platå/minskning fram till år 2011, 
varefter en ökning sker år 2012-2013. Mönstret för PCDD är likartat förutom att sTEQ 
för PCDF inte visar ökning år 2012-2013. Detta ger alltså en samlad bild för dioxin-
toxiciteten i slam i Sveriges avloppsreningsverk. 
 
Sammanslagen förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF samt summerat PCDD/PCDF i ARV-slam från tio olika avloppsreningsverk 
mellan år 2004-2013, summerade efter toxiska ekvivalenter, TEQ. 

 
De sammanlagda sTEQ-värdena för PCDD/PCDF följer nära mönstret för de enskilda 
grupperna med en topp år 2006, en dipp år 2007 samt en platå och viss nedgång år 2011. 
Dock påverkas mönstret år 2012-2013 då en uppgång ses grundat i uppgången i sTEQ för 
PCDD.   



RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 129 

Sammanslagen förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat PCDD/PCDF/dl-PCB i ARV-
slam från tio olika avloppsreningsverk mellan år 2004-2013, summerade efter toxiska 
ekvivalenter, TEQ. 
 

 
Vid sammanslagningen av toxicitetsdata från alla undersökta ARV uppvisar sTEQ för dl-
PCB ett likartat mönster som i de flesta verken diskuterade ovan. Fram till år 2006 syns 
en dominans av sTEQ från PCDD och PCDF men från år 2007 ökar inflytandet på toxici-
teten av sTEQ från dl-PCB fram till år 2011 för att därefter avta igen. 
 
 
Sammanslagen förekomst av Polyklorerade dibensodioxiner, PCDD, dibensofura-
ner, PCDF, sammanslaget PCDD/PCDF, dioxinlika PCB, dl-PCB samt summerat 
PCDD/PCDF/dl-PCB i ARV-slam från tio olika avloppsreningsverk mellan år 2004-
2013, summerade efter toxiska ekvivalenter, TEQ. 

 
Den totala dioxin-toxiciteten, sTEQ, för PCDD/PCDF/dl-PCB sammanslaget för alla 
undersökta ARV följer rätt väl den för PCDD/PCDF fram till år 2006 för att sedan ha 
större påverkan från dl-PCB, särskilt år 2007-2011. 
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8.2.2 Polyklorerade naftalener, PCN. 
 
Inga tidsserier finns att tillgå för polyklorerade naftalener (PCN) i avloppsslam, i varken 
nationell eller regional screeningverksamhet. 
En nationell screening av PCN utfördes dock år 2010 av IVL i Naturvårdsverkets regi 
(Haglund et al., 2011). 
I denna uppmättes halter av PCN i bl.a. avloppsslam från 9 olika avloppsreningsverk i 
Sverige. Summan av di-, tri- och tetraklornaftalen samt 24 olika PCN-kongener från tetra-
, penta-, hexa-, hepta- och okta-kloronaftalen uppmättes. 
Totalhalten av PCN varierade mellan ca 130-700 pg/g TS i de olika avloppsreningsverken 
med högst halter i de minsta verken, Ellinge och Bergkvara. Tri-, tetra- och penta-PCN-
kongener dominerade haltmässigt. Slutsatsen var att PCN-kongenmönstret i avloppsslam 
liknade det i luft vilket indikerar att PCN framförallt når avloppsverken via dagvattensy-
stemet. 
 
8.2.3 Polyklorerade dibensotiofener (PCDBT) och polyklorerade di-
bensotiantrener (PCTA) 
 
8.2.3.1 POLYKLORERADE DIBENSOTIOFENER. 
 
Polyklorerade dibensotiofener (PCDBT) undersöks inte regelbundet inom nationell över-
vakning men en screening genomfördes år 2004/2005 i Naturvårdsverkets regi (Haglund, 
2006) där förekomsten av PCDBT undersöktes bl.a. i avloppsslam. Ytterligare screening 
av PCDBT företogs år 2008/2009 då oavsiktligt bildade ämnen screenades av IVL i Na-
turvårdsverkets regi (Brorström-Lundén et al, 2010; Naturvårdsverket, 2011).  
 Halterna av PCDBT varierar år 2004 mellan 19-54 pg/g TS i 7 olika avloppsrenings-
verk med högst värde uppmätt i Gässlösa ARV med koppling till textilindustri (tabell 
8.2.3.1 A).  
 
Tabell 8.2.3.1 A Förekomst av Polyklorerade dibensotiofener (PCDBT) i avloppsslam från screening 
år 2004 samt 2008/2009 och jämförelse med Polyklorerade dibenso-dioxiner/furaner PCDD/PCDF. 

 
 
Vid screeningen år 2008/2009 mättes PCDBT enbart vid Henriksdal ARV i Stockholm 
samt Ryaverket i Göteborg. I Henriksdals ARV visade PCDBT endast en marginell  
  

Provplats
ARV

Summa 
PCDD/F 

VIKT

sTEQ PCDD/F 
WHO 2005

Summa 
PCDD/F 

VIKT

sTEQ 
PCDD/F 

WHO 2005
Enhet

År 2004 2008*/2009
Ellinge 19 990 5,5 pg/g TS
Floda 29 1252 6,6 pg/g TS
Gässlösa 54 2206 9,7 pg/g TS
Henriksdal 34 39* 1588 7,0 829 4,1 pg/g TS
Nolhaga 23 1653 6,9 pg/g TS
Ryaverket 42 23 1531 7,8 996 6,6 pg/g TS
Umeå 25 1721 7,0 pg/g TS
(a) = Data kommer från 2004 års prover inom nationell miljöövervakning.
(b) = Data kommer från 2008 resp 2009 års prover inom nationell miljöövervakning.

Summa
PCDBT
VIKT

2004a 2008*/2009b
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ökning från 34 till 39 pg/g TS, medan halten i Ryaverket närapå halverades från 42 till 23 
pg/g TS. 
Vid jämförelse med polyklorerade dibenso-dioxiner/furaner (PCDD/PCDF) från samma 
period är halterna av PCDBT mycket lägre, ca 2-5 %, jämfört med PCDD/PCDF. Mest 
noterbart är att PCDBT halten ökade mellan år 2004-2008 medan PCDD/PCDF närapå 
halverades. För Ryaverket minskar båda ämnesgrupperna mer likartat under perioden 
2004-2009.  
PCDBT förekommer också i dagvattenslam i screeningen år 2008/2009 vid relativt låga 
summahalter på; Gårda (5,9 pg/g TS), Korsvägen (29 pg/g TS) och Odinsplatsen (3,8 
pg/g TS). Generellt verkar PCDBT finnas spritt brett i miljön med kongenerprofiler lik-
nande dem från luft och förbränningsprover (Brorström-Lundén et al, 2010). 
PCDBT har stora strukturella likheter med dibensodioxiner/dibensofuraner och en förvän-
tad liknande toxicitet. Då ämnena förekommer i mycket låga halter ger de inte i sig upp-
hov till överhängande fara men toxiciteten bör dock ses som additiv tillsammans med 
övriga dioxiner och dioxinlika ämnen. 
 
8.2.3.2 POLYKLORERADE DIBENSOTIANTRENER. 
 
Förekomsten av polyklorerade dibensotiantrener (PCTA) har enbart undersökts vid en 
nationell screening utförd av IVL år 2008 på uppdrag av Naturvårdsverket (Brorström-
Lundén et al, 2010; Naturvårdsverket, 2011). I denna screening undersöktes PCTA i av-
loppsslam samt i dagvattenslam men kunde inte detekteras i något prov. 
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8.2.5 Klorfenoler i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk. 
Klorfenoler ingår i den regelbundna nationella miljöövervakningen av klorfenoler. Hal-
terna av klorfenoler i utgående vatten och avloppsslam är generellt mycket låga och ofta 
påvisade vid detektionsgränsen. 
 
8.2.5.1 KLORFENOLER I UTGÅENDE AVLOPPSRENINGSVERKS-VATTEN 
 
Från år 2010 är klorfenoler i nationell miljöövervakning av avloppsverk även medtagna i 
prover på utgående vatten (tabell 8.2.5.1 A). 
 
Tabell 8.2.5.1 A  Förekomst av Klorerade fenoler i utgående vatten från avloppsreningsverk vid 
nationell miljöövervakning av avloppsreningsverk år 2010-2013. 

 
 
Monoklorfenoler; Endast p-klorfenol påvisas, med ett fåtal återfynd vid låga halter nära 
detektionsgränsen och utan tidstrend. 
Diklorfenoler; Påvisas i få prover, främst 2,4/2,5-diklorfenol, vid låga halter och utan 
tydliga tidstrender. Dock kan det ses en klar nedgång från år 2010-2013 i Ryaverket, och 
en nedgång möjligen indikerad även i Henriksdals ARV samt Nolhaga ARV (figur 
8.2.5.1 a). 
Triklorfenoler; Påvisas i endast 1 av 6 undersökta triklorfenoler, 2,4,6-triklorfenol. Ing-
en tydlig tidstrend ses, möjligen en uppgång i fyndfrekvens fram till år 2012 som sedan 
avtar kraftigt år 2013. 
Tetraklorfenoler; Ett fåtal prover detekteras, av enbart 2,3,4,6-tetaklorfenol, vid låga 
halter och endast vid två tidspunkter som uppvisar antydan till halvering av halter mellan 
2010-2012. 
Pentaklorfenol; Påvisas år 2010 och 2012 varvid halten år 2012 var påtagligt högre i ett 
prov från Öns ARV i Umeå.  
 
 
  

ARV-
fynd

Halt
µg/l

ARV-
fynd

Halt
µg/l

ARV-
fynd

Halt
µg/l

ARV-
fynd

Halt
µg/l

o-Klorfenol - - - -
m-Klorfenol - - - -
p-Klorfenol 2/9 0,01 - 1/9 0,011 2/9 0,01-0,014
2,3-Diklorfenol - - 1/9 0,015 -
2,4/2,5-Diklorfenol 4/9 0,02-0,09 3/9 0,018-0,023 3/9 0,012-0,033 3/9 0,011-0,015
2,6-Diklorfenol 2/9 0,02-0,04 - 1/9 0,011 1/9 0,019
3,4-Diklorfenol 1/9 0,07 - - -
3,5-Diklorfenol - - - -
2,3,4-Triklorfenol - - - -
2,3,5-Triklorfenol - - - -
2,3,6-Triklorfenol - - - -
2,4,5-Triklorfenol - - - -
2,4,6-Triklorfenol 2/9 0,01-0,02 4/9 0,017-0,059 5/9 0,013-0,036 1/9 0,024
3,4,5-Triklorfenol - - - -
2,3,4,5-Tetraklorfenol - - - -
2,3,4,6-Tetraklorfenol 1/9 0,03 - 2/9 0,011-0,015 -
2,3,5,6-Tetraklorfenol - - - -
Pentaklorfenol 3/9 0,01 - 3/9 0,014-0,058 -

2010
(LOD=0,01)

2011
(LOD=0,01)

2012
(LOD=0,01)

2013
(LOD=0,01)KLORFENOLER

I utgående vatten
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Figur 8.2.5.1 a  Förekomst av Diklorfenoler i utgående vatten från avloppsreningsverk vid nationell 
miljöövervakning av avloppsreningsverk år 2010-2013. 
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8.2.5.2 KLORFENOLER I AVLOPPSRENINGSVERKS-SLAM 
Klorfenoler finns från år 2004 medtagna i den nationella årliga miljöövervakningen av 
avloppsslam (tabell 8.2.5.2 A). 
 
Mono-klorfenoler; Ett fåtal prover har detekterats och då främst p-klorfenol, med ett 
fåtal återfynd vid låga halter nära detektionsgränsen och utan tidstrend. Inga återfynd år 
2012/2013. 
Di-klorfenoler; Främst påvisas 2,4/2,5-diklorfenol, vid måttliga halter och en tydlig topp 
för år 2008 följt av avtagande halter (figur 8.2.5.2 a). Inga återfynd år 2012/2013. 
 
Figur 8.2.5.2 a  Förekomst av 2,4- + 2,5-Diklorfenol i slam från avloppsreningsverk vid nationell 
miljöövervakning av avloppsreningsverk år 2004-2013. 

 
 
 
Tri-klorfenoler; År 2004-2007 påvisas inga tri-klorfenoler. Mellan år 2008-2011 kan 
endast ett fåtal prover uppvisa detekterbara halter av tri-klorfenoler och då främst 2,3,5- 
och 3,4,5-triklorfenol dock vid låg fyndfrekvens samt vid halter nära detektionsgränsen. 
Ingen tidstrend ses. Inga återfynd år 2012/2013. 
Tetra-klorfenoler; År 2004-2007 påvisas inga tetra-klorfenoler. Mellan år 2008-2010 
sågs endast ett fåtal prover med detekterbara halter av tetra-klorfenoler, vid låg fyndfre-
kvens samt alla vid halter nära detektionsgränsen. Ingen tidstrend ses. Inga återfynd år 
2012/2013. 
Penta-klorfenol; År 2004-2007 påvisas ingen penta-klorfenol. År 2008-2011 detekteras 
penta-klorfenol i ett antal prov med flest fynd år 2009, alla med låga halter. År 2012 de-
tekteras endast ett prov, med halt vid detektionsgränsen, och år 2013 sågs inget prov med 
halt. Inga tidstrender kan utläsas. 
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Tabell 8.2.5.2 A  Förekomst av Klorerade fenoler i slam från avloppsreningsverk vid nationell miljöövervakning av avloppsreningsverk år 2004-2013.  

 
 
 
 

ARV-
fynd

Halt
mg/kg TS

ARV-
fynd

Halt
mg/kg TS

ARV-
fynd

Halt
ARV-
fynd

Halt
ARV-
fynd

Halt
mg/kg TS

ARV-
fynd

Halt
mg/kg TS

ARV-
fynd

Halt
mg/kg TS

ARV-
fynd

Halt
mg/kg TS

ARV-
fynd

Halt
mg/kg TS

ARV-
fynd

Halt

o-Klorfenol 3/7 0,022-0,036 - - - 1/8 0,005 - - - - -
m-Klorfenol - - - - 1/8 0,005 - - - - -
p-Klorfenol - - - - 4/8 0,005-0,11 2/10 0,008-0,019 1/9 0,009 1/9 0,009 - -
2,3-Diklorfenol - - - - 1/8 0,005 - - - - -
2,4/2,5-Diklorfenol 6/7 0,021-0,070 8/8 0,03-0,1 - - 8/8 0,035-0,27 10/10 0,020-0,63 8/9 0,011-0,04 9/9 0,022-0,059 - -
2,6-Diklorfenol 3/7 0,022-0,036 1/8 0,036 - - 2/8 0,005-0,022 3/10 0,006-0,016 2/9 0,013-0,017 2/9 0,007-0,014 - -
3,4-Diklorfenol - - - - 6/8 0,005-0,013 3/10 0,006-0,008 7/9 0,005-0,022 2/9 0,005-0,009 - -
3,5-Diklorfenol - - - - 3/8 0,008-0,011 3/10 0,006-0,013 3/9 0,011-0,027 - - -
2,3,4-Triklorfenol - - - - 1/8 0,005 - - - - -
2,3,5-Triklorfenol - - - - 2/8 0,005-0,013 1/10 0,006 1/9 0,008 2/9 0,007-0,010 - -
2,3,6-Triklorfenol - - - - 1/8 0,005 - - - - -
2,4,5-Triklorfenol - - - - 1/8 0,005 - - - - -
2,4,6-Triklorfenol - - - - 1/8 0,005 - - - - -
3,4,5-Triklorfenol - - - - 3/8 0,01-0,02 2/10 0,012-0,027 2/9 0,014-0,019 2/9 0,014-0,016 - -
2,3,4,5-Tetraklorfenol - - - - 2/8 0,005 - - - - -
2,3,4,6-Tetraklorfenol - - - - 1/8 0,005 1/10 0,005 1/9 0,006 - - -
2,3,5,6-Tetraklorfenol - - - - 1/8 0,005 - - - - -
Pentaklorfenol - - - - 3/8 0,005-0,019 6/10 0,005-0,02 2/9 0,006-0,017 3/9 0,002-0,012 1/9 0,006 -

2013
(LOD=0,05)

2008
(LOD=0,005)

2009
(LOD=0,005)

2010
(LOD=0,005)

2011
(LOD=0,005)

2012
(LOD=0,05)KLORFENOLER

i avloppsslam

2004      
(LOD=0,02)

2005     
(LOD=0,02)

2006    
 (LOD=0,1)

2007
(LOD=0,1)
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8.2.6 Klorbensener i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk 
 
8.2.6.1 FÖREKOMST AV KLORBENSENER I AVLOPPSVERKSVATTEN SAMT I 
DAGVATTEN 
 
Klorbensener är flyktiga och ej vattenlösliga. En screening av utgående avloppsverksvat-
ten utfördes år 2008 av IVL i Naturvårdsverkets regi (Lilja et al., 2010). I denna under-
sökning kunde inga klorbensener påvisas i utgående avloppsvatten. 
En ytterligare screening, av dagvatten och dagvatten-sediment (slam), utfördes år 2009 av 
SWECO i Naturvårdsverkets regi (SWECO, 2009). Man fann i denna screening inga 
klorbensener i dagvatten men kunde påvisa hexaklorbensen i dagvatten-sediment. 
 
8.2.6.2 FÖREKOMST AV KLORBENSENER I SLAM FRÅN AVLOPPSRENINGSVERK. 
 
Elva olika klorbensener undersöks från år 2004 regelbundet i slam i miljöövervakningen 
av avloppsreningsverk. 

 
• 1,2-diklorbensen 
• 1,3-diklorbensen 
• 1,4-diklorbensen 
• 1,2,3-triklorbensen 
• 1,2,4-triklorbensen  
• 1,3,5-triklorbensen  
• 1,2,3,4-tetraklorbensen 
• 1,2,3,5-tetraklorbensen 
• 1,2,4,5-tetraklorbensen 
• Pentaklorbensen  
• Hexaklorbensen  
 
Den samlade genomgången av klorbensen-förekomsten i de olika avloppsreningsverken 
presenteras nedan; dels för de enskilda klorbensenerna, dels sammanställt för di-, tri-, 
tetra-, penta- och hexaklorbensener, dels för alla klorbensener sammanlagt (tabell 8.2.6.2 
A+B). 
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Tabell 8.2.6.2 A-1  Förekomst av Klorbensener i avloppsslam år 2004-2013. 

 
 
 
  

År ARV 1,2-diCB 1,3-diCB 1,4-diCB
1,2,3-
triCB

1,2,4-
triCB

1,3,5-
triCB

1,2,3,4-
tetraCB

1,2,3,5-
/1,2,4,5-
tetraCB

pentaCB hexaCB
Vikt-

summa 
diCB

Vikt-
summa

triCB

Vik-
tsumma
tetraCB

Vikt-
summa
ALLA CB

2010 Bergkvara 3,1 0,41 2,4 0,18 1,6 0,11 0,16 0,1 0,72 1,3 5,91 1,89 0,26 10,08
2011 Bergkvara 3,9 1 3,5 0,93 4,9 0,35 0,32 0,25 0,69 2,1 8,4 6,18 0,57 17,94
2012 Bergkvara 7,3 0 5,3 0 4,9 0,00 0 0 1,1 3,5 12,6 4,90 0 22,10
2013 Bergkvara 8,1 0 4,4 0 8,1 0,00 0 0 1,8 5,8 12,5 8,10 0 28,20

2005 Bollebygd 0 0 0,5 0 16 0,00 1,2 0,3 0,6 1,4 0,5 16,00 1,5 20,00
2006 Bollebygd 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
2007 Bollebygd 0 3,3 0 0 37 0,00 4,7 0 0 0 3,3 37,00 4,7 45,00
2009 Bollebygd 3,1 0 1,2 0,6 2,3 0,20 0,23 0,3 0,57 1,5 4,3 3,10 0,53 10,00
2008 Bollebygd 2,5 1,4 0,62 0,34 2 0,10 0,087 0,12 0,48 1,2 4,52 2,44 0,207 8,84
2011 Bollebygd 3,1 1,4 0,92 0,34 2,3 0,20 0,23 0,23 0,59 1,4 5,42 2,84 0,46 10,71
2010 Bollebygd 4,1 0 2,1 0,32 1,8 0,33 0,19 0,2 0,72 1,8 6,2 2,45 0,39 11,56
2012 Bollebygd 4,0 0 3,6 0 3,3 0,00 0 0 1,6 2,4 7,6 3,30 0 14,90
2013 Bollebygd 4,5 0 4,2 0 7,8 0,00 0 0 1,9 5,6 8,7 7,80 0 24,00

2009 Borlänge 7,4 1 14 0,9 5,1 0,50 0,28 0,9 2,7 22,4 6,50 0,28 32,78
2010 Borlänge 5,5 0,94 4,3 0,29 3,4 1,00 0,17 0,3 0,82 2,8 10,74 4,69 0,47 19,52
2011 Borlänge 6,6 0,97 5,4 0,6 4,3 1,00 0,84 0,71 1,3 3,5 12,97 5,90 1,55 25,22
2012 Borlänge 8,1 1,1 7,7 0 6,9 0,00 0 0 1,5 5,0 16,9 6,90 0 30,30
2013 Borlänge 7,6 0 3,7 0 6,0 0,00 0 0 1,8 4,3 11,3 6,00 0 23,40

2004 Ellinge 0 0 0 150 540 0,00 4 5 1 6 0 690,00 9 706,00
2005 Ellinge 0 62 3 0 140 0,00 12 1,3 1,2 4 65 140,00 13,3 223,50
2007 Ellinge 9,5 0 4,2 0 130 0,00 4,9 4,9 0 17 13,7 130,00 9,8 170,50
2006 Ellinge 0 2,3 1,1 0 51 0,00 0 0 0 22 3,4 51,00 0 76,40
2008 Ellinge 1,6 0,25 2,1 1,6 8,4 0,11 0,21 0,36 1,4 7,6 3,95 10,11 0,57 23,63
2009 Ellinge 6,3 2,2 10 1,9 17 1,50 0,3 0,7 1,2 6,7 18,5 20,40 1 47,80
2011 Ellinge 6,5 2,2 3,6 1,8 51 0,63 2,8 0,73 1,6 8,5 12,3 53,43 3,53 79,36
2010 Ellinge 6,7 1,7 7,5 1,3 11 0,62 0,66 0,6 1,8 8,7 15,9 12,92 1,26 40,58
2012 Ellinge 9,7 2,0 7,8 0 20,0 0,00 0 0 1,6 5,7 19,5 20,00 0 46,80
2013 Ellinge 28 3,3 19,0 2,2 31,0 1,90 1,4 1,5 3,6 15,0 50,3 35,10 2,9 106,90

2004 Floda 0 0 0 0 0 0,00 0 1 1 4 0 0,00 1 6,00
2005 Floda 0 0 2,1 0 42 0,00 15 0,9 1,5 2,7 2,1 42,00 15,9 64,20
2007 Floda 4,8 0 3,4 0 14 0,00 2,3 0 0 2,4 8,2 14,00 2,3 26,90
2006 Floda 0 0 0,7 0 100 0,00 4,7 0,8 1,4 0 0,7 100,00 5,5 107,60
2008 Floda 2,1 0,18 0,74 0,33 3 0,16 0,19 0,26 0,72 2,2 3,02 3,49 0,45 9,88
2009 Floda 4,3 0,94 2,2 0,54 4,8 0,19 0,48 0,5 0,71 1,3 7,44 5,53 0,98 15,96

2004 Gässlösa 79 0 0 0 0 0,00 0 4,1 3 20 79 0,00 4,1 106,10
2007 Gässlösa 100 0 24 0 140 0,00 7,5 0 0 2,5 124 140,00 7,5 274,00
2006 Gässlösa 0 0,2 0,8 0 350 0,00 8,4 1,1 2,1 5,5 1 350,00 9,5 368,10
2005 Gässlösa 0 0,4 1,3 0 170 0,00 5,8 1,6 2,2 6,8 1,7 170,00 7,4 188,10
2008 Gässlösa 11 0,52 5,5 5 8,1 0,39 0,64 0,95 1,1 5,6 17,02 13,49 1,59 38,80
2009 Gässlösa 88 22 22 11 53 1,30 3,2 3,6 1,9 4,2 132 65,30 6,8 210,20
2010 Gässlösa 53 2,1 18 1,8 13 1,90 1,1 1,9 1,5 4,2 73,1 16,70 3 98,50
2011 Gässlösa 79 0,5 18 5 95 1,30 4,5 1,8 1,9 5,5 97,5 101,30 6,3 212,50
2012 Gässlösa 65 0 25 3,0 31,0 1,80 2,3 2,5 1,8 7,7 90 35,80 4,8 140,10
2013 Gässlösa 48 0 8,0 4,5 22,0 1,50 0 0 1,8 5,3 56 28,00 0 91,10
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Tabell 8.2.6.2 A-2  Förekomst av Klorbensener i avloppsslam år 2004-2013. 

 
 
 
 
 
 
  

År ARV
1,2-diCB 1,3-diCB 1,4-diCB

1,2,3-
triCB

1,2,4-
triCB

1,3,5-
triCB

1,2,3,4-
tetraCB

1,2,3,5-
/1,2,4,5-
tetraCB pentaCB hexaCB

Vikt-
summa 

diCB

Vikt-
summa

triCB

Vik-
tsumma
tetraCB

Vikt-
summa
ALLA CB

2004 Henriksdal 7 0 0 0 0 0,00 0 0,9 0,4 4 7 0,00 0,9 12,30
2007 Henriksdal 0 0 0 0 120 0,00 5,2 0 0 9,1 0 120,00 5,2 134,30
2008 Henriksdal 1,7 0,26 2,8 0,28 2 0,16 0,11 0,16 0,56 4,2 4,76 2,44 0,27 12,23
2006 Henriksdal 0 2,5 1,4 0 50 0,00 1,7 0 1,4 4,4 3,9 50,00 1,7 61,40
2005 Henriksdal 0 1,1 1,7 0 73 0,00 4,1 0,5 1 3,2 2,8 73,00 4,6 84,60
2010 Henriksdal 9,9 1,7 18 0,58 6,4 0,88 0,28 0,3 1 3,6 29,6 7,86 0,58 42,64
2009 Henriksdal 47 69 69 3,6 27 2,30 0,49 0,6 1,6 4,4 185 32,90 1,09 224,99
2011 Henriksdal 8,4 1,4 11 0,58 39 0,90 1,1 0,48 1 4,2 20,8 40,48 1,58 68,06
2012 Henriksdal 12 1,3 9,1 0 8,3 0,00 0 0 1,3 6,0 22,4 8,30 0 38,00
2013 Henriksdal 13 1,4 9,6 0 8,8 0,00 0 0 1,4 6,3 24 8,80 0 40,50

2004 Nolhaga 2 0 0 0 0 0,00 0 1 1 6 2 0,00 1 10,00
2005 Nolhaga 0 0,7 0,3 0 95 0,00 4 0,5 0,9 1,9 1 95,00 4,5 103,30
2007 Nolhaga 0 0 0 0 0 0,00 3,5 0 0 4,7 0 0,00 3,5 8,20
2006 Nolhaga 0 1,2 0,5 0 67 0,00 4 1,8 0 3,8 1,7 67,00 5,8 78,30
2009 Nolhaga 60 17 63 2,3 20 1,80 0,42 0,9 1,5 2,5 140 24,10 1,32 169,42
2008 Nolhaga 3,3 0,9 18 0,65 5,4 0,33 0,23 0,33 0,9 2,4 22,2 6,38 0,56 32,44
2011 Nolhaga 6,2 1,5 14 0,65 15 1,80 2 0,69 1 2,6 21,7 17,45 2,69 45,44
2010 Nolhaga 9,1 1 9,4 0,38 5 2,50 0,52 0,4 1,2 2,6 19,5 7,88 0,92 32,10
2012 Nolhaga 5,8 0 4,2 0 3,9 0,00 0 0 1,2 2,8 10 3,90 0 17,90
2013 Nolhaga 13 1,4 9,6 0 8,7 0,00 0 0 1,8 6,3 24 8,70 0 40,80

2004 Ryaverket 3 0 5 0 0 0,00 0 1 0,5 9 8 0,00 1 18,50
2007 Ryaverket 0 0 0 0 0 0,00 5,5 1,3 0 28 0 0,00 6,8 34,80
2006 Ryaverket 0 0,6 0,3 0 92 0,00 4,5 3 6,2 16 0,9 92,00 7,5 122,60
2005 Ryaverket 0 0,3 0,3 0 190 0,00 7 0,5 1,6 4 0,6 190,00 7,5 203,70
2010 Ryaverket 7,8 2,1 24 0,37 5 2,70 1 1 1,8 5,7 33,9 8,07 2 51,47
2008 Ryaverket 2,2 0,25 4,5 0,64 3,5 0,28 1,2 1,5 2,2 10 6,95 4,42 2,7 26,27
2009 Ryaverket 35 6,5 28 0,9 11 0,91 1,2 1 2,1 5,7 69,5 12,81 2,2 92,31
2011 Ryaverket 5,5 0,65 20 0,65 11 0,90 2,9 1 2,1 9,4 26,15 12,55 3,9 54,10
2012 Ryaverket 9,0 0 6,5 0 6,0 0,00 0 0 1,2 4,3 15,5 6,00 0 27,00
2013 Ryaverket 14 0 10,0 0 9,2 0,00 0 0 2,6 6,6 24 9,20 0 42,40

2004 Umeå 0 0 0 0 0 0,00 0 1 1 9 0 0,00 1 11,00
2007 Umeå 0 0 0 0 110 0,00 4,6 0 0 16 0 110,00 4,6 130,60
2005 Umeå 0 0 0 0 110 0,00 3,5 0,4 1 14 0 110,00 3,9 128,90
2006 Umeå 0 0,2 0,3 0 140 0,00 3 0,4 1 27 0,5 140,00 3,4 171,90
2009 Umeå 16 5 5 0,78 7,5 0,47 0,36 0,7 1,3 2,7 26 8,75 1,06 39,81
2008 Umeå 2,6 0,14 2,4 0,57 3,6 0,15 0,11 1,1 0,81 20 5,14 4,32 1,21 31,48
2011 Umeå 6,4 0,15 3,2 0,57 5,9 0,45 0,7 0,54 0,91 8,7 9,75 6,92 1,24 27,52
2010 Umeå 6,4 0,66 3,2 0,27 3,7 0,45 0,24 0,4 0,92 2,3 10,26 4,42 0,64 18,54
2012 Umeå 7,9 0 5,8 0 5,3 0,00 0 0 1,0 3,8 13,7 5,30 0 23,80
2013 Umeå 8,3 0 6,0 0 5,5 0,00 0 0 1,8 4,0 14,3 5,50 0 25,60
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8.2.6.2.1 Diklorbensener 
 
1,2-Diklorbensen 
Inga klara trender. Oregelbundna mönster mellan verken. Höga halter i Gässlösa. 

 
 
 
1,3-Diklorbensen 
Inga klara trender. Höga halter år 2009 i flera verk. 
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1,4-Diklorbensen 
Inga klaras trender. Måttliga halter. Oregelbundna mönster mellan verken. I Henriksdal, 
Nolhaga och Ryaverket syns dock minskande trender från höga halter år 2009. 

 
 
 
ALLA DIKLORBENSENER SUMMERADE 
Oklara mönster. Dock uppvisar Henriksdal, Nolhaga och Ryaverket minskande hal-
ter/platå efter toppar år 2009. På andra plats haltmässigt (efter triklorbensenerna nedan). 
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8.2.6.2.2 Triklorbensener 
 
1,2,3-Triklorbensen 
I stort sett obefintliga halter utom en spike år 2004 i Ellinge. 

 
 
 
1,2,4-Triklorbensen 
Högst halt av alla klorbensener i avloppsslam. Rätt klara mönster i flera verk med avta-
gande halter från år 2004/2005/2006/2007. 
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1,3,5-Triklorbensen  
Högre halter år 2008-2001 för att sedan ”försvinna” i flera verk. Dock halter även år 2013 
i Ellinge och Gässlösa. 

 
 
 
ALLA TRIKLORBENSENER SUMMERADE 
Sammantaget ser triklorbensenerna ut att avta i alla verk som uppvisar halter en bit över 
detektionsnivån. Dominerande halter jämfört med de andra klorbensenerna. Ellinge och 
Gässlösa dominerar. 
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8.2.6.2.3 Tetraklorbensener 
 
1,2,3,4-Tetraklorbensen 
Oregelbundna mönster men ändå en generell bild av avtagande halter under perioden. 

 
 
 
1,2,3,5-Tetraklorbensen/1,2,4,5-Tetraklorbensen 
Oklara mönster, ingen trend klart skönjbar. Låga halter 
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ALLA TETRAKLORBENSENER SUMMERADE 
Sammantaget oklara mönster även om en antydan till avtagande halter kan ses i flera verk. 
Måttliga halter. 

 
 
 
8.2.6.2.4 Pentaklorbensen 
Inget klart mönster tydligt. Låga halter. 

 
 
 
  



RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 145 

8.2.6.2.5 Hexaklorbensen 
Oklara mönster, låga halter. 

 
 
 
 
 
8.2.6.2.6 Total vikt-summering av alla klorbensener 
Låga halter genomgående i Bergkvara och Borlänge med korta tids-serier men även i 
Bollebygd. Alla andra verk visar höga halter 2004-2006 för att sedan avta. Ellinge och 
Gässlösa dominerar. 
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8.3 BROMERADE AROMATISKA ÄMNEN 
  
8.3.1 Polybromerade dibensodioxiner, PBDD, och Polybromerade di-
bensofuraner, PBDF. 
 
Två nationella screeningar där polybromerade dibenso-dioxiner/furaner (PBDD/PBDF) 
har undersökts, i bl.a. avloppsslam och avloppsreningsverksvatten samt dagvattenslam, 
har utförts av IVL i Naturvårdsverkets regi, år 2008/2009 samt 2011 (Brorström-Lundén 
et al., 2010, Naturvårdsverket, 2011; Remberger et al, 2014). 
 
Undersökningarna visar att de polybromerade dibenso-furanerna, PBDF, dominerar 
mycket stort över de polybromerade dibenso-dioxinerna, PBDD i avloppsslam och dag-
vattenslam (tabell 8.3.1 A). 
 
Tabell 8.3.1 A Förekomst år 2008/2009 saamt år 2011 av Polybromerade dibenso-dioxiner/furaner, 
PBDD/PBDF i slam från tre avloppsreningsverk; Gässlösa ARV, Henriksdals ARV och Ryaverkets ARV, 
samt i dagvattenslam från fyra platser i Göteborg; Gårda, Korsvägen, Linnégatan samt Odinsplatsen. 

 
  

PBDD/PBDF
pg/g TS

ARV-slam
Henriksdal

ARV-slam
Ryaverket

Dagv-slam
Gårda

Dagv-slam
Korsvägen

Dagv-slam
Odinsplatsen

ARV-slam
Ryaverket

ARV-slam
Gässlösa

Dagv-slam
Gårda

Dagv.slam
Odinsplatsen

Dagv-slam
Linnégatan

2008-01-01 2009-01-29 2009-02-23 2009-02-23 2009-02-23 2011-11-10 2011-11-16 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

1278-TeBDD 0 0 0 0 0 0,14 0,22 0,3 0,27 0,41
Sum TeBDD 22 0 56 11 0 2,6 2,4 1,6 0,91 1,3
12378-PeBDD 0,48 <0.5 0,56 0,66 0,49
Sum PeBDD 0 0 0 0 0 0 0 0,87 1,2 0,8
123478+123678-
HxBDD 1,7 0 0 1,9 0,59

123789-HxBDD 3,4 2,6 0 0 0
Sum HxBDD 23 24 0 0 0 28 21 0 0 0
1234678-HpBDD 4,2 5 0 0 0
Sum HpBDD 0 10000 0 0 0 13 15 0 0 0
OBDD 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0
SumPBDD 0 0 0 0 0 57 51 - - -

2,3,7,8-TeBDF 4,3 5,6 190 31 88 0,89 0,95 0,95 1 0,89
Sum TeBDF 50 130 3400 890 1000 50 38 34 26 13
12378-PeBDF 6,1 1,3 3,5 0,83 0,34
23478-PeBDF 1,4 0,97 1,3 1,5 0,61
Sum PeBDF 110 390 880 1300 700 110 64 68 110 22
123478-HxBDF 9,3 5 0 1,3 2,3
Sum HxBDF 130 400 1100 1600 850 170 79 150 150 61
1234678-HpBDF 140 97 69 82 23
Sum HpBDF 11000 <20 1600 5200 1300 140 97 95 110 43
OBDF 700000 740000 3300 130000 6700 - - -
Sum PBDF 710000 750000 10000 140000 11000 470 280 350 400 140
SUMMA
PBDD + PBDF 710045 760024 10056 140011 11000 526,6 331,4 352,47 402,11 142,1
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Vid screeningen år 2008/2009 påvisas mycket höga halter av PBDD/PBDF, ca 1000 ggr 
högre än för motsvarande slamhalter av de polyklorerade dioxinerna, PCDD/PCDF. 
PBDD/PBDF visar dock år 2011 mer ”normala slamhalter, liknande som för 
PCDD/PCDF. 
Denna uppseendeväckande förändring på ca 2-3 år föranledde mig att kontakta 
utförarna av mätningarna år 2008. De mätningsansvariga misstänker nu analys-
anomalier p.g.a. störningar från polybromerade flamskyddsmedel (PBDE) i dessa 
mätningar och utreder f.n. dessa problem. 
 
Med ovan som förklaring kan inga vidare analyser och slutsatser dras om ev. tidsföränd-
ring av PBDD/PBDF i avloppsslam. Det kan dock konstateras att mängden polybrome-
rade dioxiner förekommer i lika stor eller större omfattning i avloppsslam som de po-
lyklorerade dioxinerna. Också kan det konstateras att de polybromerade dibenso-
furanerna dominerar stort över de polybromerade dibenso-dioxinerna. 
 Vatten från avloppsreningsverk är enbart screenat vid ett tillfälle beträffande 
PBDD/PBDF varför ingen trend kan utläsas.  I in- och utgående vatten från avloppsre-
ningsverk dominerar de polybromerade dibenso-furanerna nästan helt över de polybrome-
rade dibenso-dioxinerna (tabell 8.3.1 B), i likhet med i avloppsslammet. 
  
Tabell 8.3.1 B Förekomst av Polybromerade dibenso-dioxiner/furaner, PBDD/PBDF i in- och 
utgående vatten från två avloppsreningsverk, Gässlösa ARV och Ryaverkets ARV.  

 
  

PBDD/PBDF
pg/l

ARV-vatten
inkommande

Ryaverket

ARV-vatten
utgående
Ryaverket

ARV-vatten
inkommande

Gässlösa

ARV-vatten
utgående
Gässlösa

2011-11-10 2011-11-10 2011-11-16 2011-11-16

1278-TeBDD 0,15 0,038 0 0,051
Sum TeBDD 1,1 0,31 1,2 0,48
12378-PeBDD 0 0 0 0,068
Sum PeBDD 0 0 0 0
123478+123678-
HxBDD 0 0 0 0

123789-HxBDD 0 0 0 0
Sum HxBDD 0 0 0 6,4
1234678-HpBDD 0 0 0 0
Sum HpBDD 0 0 0 0
OBDD 2,5 0 0 0
SumPBDD - - - 6,9

2,3,7,8-TeBDF 2,8 1 1,8 2,6
Sum TeBDF 93 32 45 110
12378-PeBDF 0,59 0,4 0,64 0,48
23478-PeBDF 0,73 0,46 0,67 1
Sum PeBDF 65 48 69 96
123478-HxBDF 5 2 3,1 2,4
Sum HxBDF 70 36 40 38
1234678-HpBDF 34 13 22 14
Sum HpBDF 36 28 22 14
OBDF

Sum PBDF 260 170 180 260
SUMMA
PBDD + PBDF 263,6 170,31 181,2 266,88
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Halterna av PBDD/PBDF ligger ca 6-7 ggr högre än halterna av de polyklorerade dioxi-
nerna PCDD/PCDF (se ovan: tabell 8.2.1.1 A), påvisande diffus påverkan från hushållens 
produktanvändning av bromerade produkter synligt i höga halter av PBDD/PBDF i t.ex. 
hushållsdamm och damm frånåtervinningsstationer för plastprodukter (Remberger et al., 
2014). En annan förklaring är påverkan/tillrinning till avloppsverken av dagvatten inne-
hållande föreningar från sopförbränning av produkter med bromerade flamskyddsmedel 
(Remberger et al, 2014). 
 
I Ryaverket ses en minskning av totala PBDD/PBDF-halterna kring 40 % i utgående 
vatten jämfört med ingående vatten. I Gässlösa däremot är halten PBDD/PBDF förvå-
nansvärt ca 50 % högre i utgående vatten än i inkommande. 
Dagvatten har inte undersökts beträffande PBDD/PBDF. 
 
 
 
8.3.2 Bromfenoler i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk 
 
År 2001 utfördes i Naturvårdsverkets regi ”Screening av triclosan och vissa bromerade 
fenoliska ämnen i Sverige (Remberger et al., 2002). 
I denna screening ingick undersökning av tre bromfenoler: 
 
• 2,4-Dibromfenol 
• 2,4,6-Tribromfenol 
• Pentabromfenol 
 
I vatten detekterades 2,4 dibromfenol i 2 av 2 prover från en hamn samt i 2 av 2 prov från 
en hamn utanför en kemisk industri (figur 8.2: a). 
2,4,6-tribromfenol kunde påvisas i 1 av 2 prov från en hamn. 
Pentabromfenol påvisades inte alls i vatten. 
 
Tabell 8.4 A Bromfenoler undersökta i slam vid screening år 2001. 

 
  

Fynd
Halt
µg/l

2,4-Dibromfenol (LOD=0,005)
Badplats 0/2
Hamn 2/2 0,008-0,035
Hamn/kemindustri 2/2 0,021-0,041
2,4,6-Tribromfenol (LOD=0,002)
Badplats 0/2
Hamn 1/2 0,080
Hamn/kemindustri 0/2
Pentabromfenol (LOD=0,002)
Badplats 0/2
Hamn 0/2
Hamn/kemindustri 0/2

Bromfenoler
i vatten

2001
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I slam påvisades 2,4-dibromfenol i 2 av 2 prov från dagvattenslam men ej i slam från 
avloppsreningsverk. 
2,4,6-tribromfenol kunde endast detekteras i 1 av 4 slamprover från avloppsreningsverk 
men inte i dagvattenslam. 
Pentabromfenol detekterades 3 av 4 slamprover från avloppsreningsverk men inte i dag-
vattenslam. 
 
Tabell 8.4 B Bromfenoler undersökta i vatten vid screening år 2001. 

 
 
 
I Naturvårdsverkets miljöövervakning av slam och utgående vatten från avloppsrenings-
verk är det planerat med regelbunden provtagning av bromfenoler. 
Dessa provtagningar startar under hösten 2014 och inkluderar. 
 
• 2,4-Dibromfenol 
• 2,4,5-Tribromfenol 
• 2,4,6-Tribromfenol 
  

Fynd
Halt

mg/kg TS
2,4-Dibromfenol (LOD=0,003)
ARV-slam 0/4
Dagvatten-slam 2/2 0,004-0,011
2,4,6-Tribromfenol (LOD=0,002)
ARV-slam 1/4 0,028
Dagvatten-slam 0/2
Pentabromfenol (LOD=0,002)
ARV-slam 3/4 0,029-0,083
Dagvatten-slam 0/2

Bromfenoler
I slam

2001



RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 150 

9 Källförteckning 
Blomqvist P, Persson B & Simonson M, 2002. Utsläpp från bränder till miljön - Utsläpp av 

dioxin, PAH och VOC till luften. Räddningsverket. 
URL: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ca
d=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frib.msb.se%2FFiler%2Fpdf%
255C18193.pdf&ei=3YBaVMibJ4XR7QbzmIGABw&usg=AFQjCNE8F3M848858JIhJ
VbrzGzGTCPw_w  

Brorström-Lundén E, Remberger M, Kaj L, Hansson K, Palm-Cousins A, Andersson H, 
Haglund P, Ghebremeskel M & Schlabach M, 2010. Results from the Swedish national 
screening programme 2008. Subreport 4: Screening of unintentionally produced organic 
contaminants. Report B1944 from the Swedish Environmental Research Institute, IVL, 
September 2010, on assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, 
Naturvårdsverket.  

Dioxinfacts.org, 2005. Forest Fires: A Major Source of 
ins. http://www.dioxinfacts.org/sources_trends/forest_fires2.html  

Gullett BK & Touati A, 2003. PCDD/F emissions from forest fire simulations, Atmospheric 
Environment 37, p. 803-13. 

Haglund P, 2006. Screening av polyklorerade dibensotiofener. Screeningrapport till Natur-
vårdsverket. URL: http://www3.ivl.se/miljo/projekt/dvss/pdf/PCDBTscreening.pdf  

Haglund P & Olofsson U. Kemiska institutionen vid Umeå universitet på uppdrag av Natur-
vårdsverket. 
2007. Miljöövervakning av slam. Redovisning av resultat från 2004, 2005 och 2006 års 

provtagningar. 
2008. Miljöövervakning av slam. Redovisning av resultat från 2007 års provtagning. 
2010. Miljöövervakning av slam. Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (in-

klusive en sammanfattning av åren 2004-2008). 
2011a. Miljöövervakning av slam. Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (in-

klusive en sammanfattning av åren 2004-2009). 
2011b. Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk. 

Resultat från år 2010 och en sammanfattning av slamresultaten för åren 2004-2010 
2013. Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk. Re-

sultat från år 2011 och en sammanfattning av slamresultaten för åren 2004‐2011. 
2014. Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk. Re-

sultat från år 2012 och 2013 och en sammanfattning av slamresultaten för åren 2004-
2013. 

Haglund P, Kaj L & Brorström-Lundén E, 2011. Results from the Swedish national screen-
ing programme 2010: Subreport 1. Polychlorinated naphthalenes (PCNs). Report B2002 
from the Swedish Environmental Institute, IVL, on assignment from the Swedish Envi-
ronmental Protection Agency, Naturvårdsverket. 

Hansson K, Rahmberg, M, Kaj L & Brorström-Lundén E, 2014. Screening 2013; Assess-
ment of the occurrence of storm water related substances in sewage sludge and effluent 
water. Report B2212 from the Swedish Environmental Institute, IVL, on assignment from 
the Swedish Environmental Protection Agency, Naturvårdsverket. 

IMM, 2014. PAH (Polycykliska aromatiska kolväten). Institutet för miljömedicin, Karo-
linska Institutet. URL: (sidan uppdaterad 2014-09-10) http://ki.se/imm/pah-polycykliska-
aromatiska-kolvaten   

  

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frib.msb.se%2FFiler%2Fpdf%255C18193.pdf&ei=3YBaVMibJ4XR7QbzmIGABw&usg=AFQjCNE8F3M848858JIhJVbrzGzGTCPw_w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frib.msb.se%2FFiler%2Fpdf%255C18193.pdf&ei=3YBaVMibJ4XR7QbzmIGABw&usg=AFQjCNE8F3M848858JIhJVbrzGzGTCPw_w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frib.msb.se%2FFiler%2Fpdf%255C18193.pdf&ei=3YBaVMibJ4XR7QbzmIGABw&usg=AFQjCNE8F3M848858JIhJVbrzGzGTCPw_w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frib.msb.se%2FFiler%2Fpdf%255C18193.pdf&ei=3YBaVMibJ4XR7QbzmIGABw&usg=AFQjCNE8F3M848858JIhJVbrzGzGTCPw_w
http://www.dioxinfacts.org/sources_trends/forest_fires2.html
http://www3.ivl.se/miljo/projekt/dvss/pdf/PCDBTscreening.pdf
http://ki.se/imm/pah-polycykliska-aromatiska-kolvaten
http://ki.se/imm/pah-polycykliska-aromatiska-kolvaten


RAPPORT Tjus BioEko-1 
OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 

i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie. 

 151 

Lilja K, Remberger M, Kaj L, Allard A-S, Andersson H and Brorström-Lundén E, 2010. 
Chemical and biological monitoring of sewage effluent water. Report B1897 from the 
Swedish Environmental Institute, IVL, on assignment from the Swedish Environmental 
Protection Agency, Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket, 2005. Kartläggning av källor till oavsiktligt bildade ämnen, rapport till 
regeringen 2005-03-31. URL: http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5400/91-620-5462-7/  

Naturvårdsverket, 2007. Oavsiktligt bildade ämnens hälso- och miljörisker - en kunskaps-
översikt. Rapport 5736, oktober 2007. URL: http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5700/91-620-5736-7/ 

Naturvårdsverket, 2011. Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från 
miljöövervakningens screeningprogram 2008-2010. Rapport 6445: 58-71. 
URL: http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6400/978-91-620-6445-7/  

Nisbet ICT & LaGoy PK, 1992. Toxic equivalency factors (TEFs) for polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs). Regulatory Toxicology and Pharmacology 16, 290-300 (1992). 

Remberger M, Sternbeck J & Strömberg K, 2002. Screening av triklosan och vissa brome-
rade fenoliska ämnen i Sverige. Rapport B1477-2 från IVL, Svenska Miljöinstitutet AB 
på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Remberger M, Kaj L, Hansson K, Momina B, Brorström-Lundén E, Haglund P, Liljelind P, 
Bergek S, Andersson R & Kitti-Sjöström A, 2014. Screening of emerging brominated 
flame retardants (BFRs) and polybrominated dibenzofurans (PBDFs). Report B2110 from 
the Swedish Environmental Institute, IVL, on assignment from the Swedish Environmen-
tal Protection Agency, Naturvårdsverket. 

Spindler EJ, 1997.  Soot from fires - a risk assessment. Chemische Technik 49 (4), 193-196). 
US EPA, 2006. PCDD/F Emissions from Forest Fire Simulations. US Environmental Protec-

tion Agency. URL: http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=55505  
Van den Berg M, Birnbaum LS, Denison M, DeVito M, Farland W, Feeley M, Fiedler H, 

Hakansson H, Hanberg A, Haws L, Rose M, Safe S, Schrenk D, Tohyama C, Tritscher A, 
Tuomisto J, Tysklind M, Walker N & Peterson RE, 2006. Review: the 2005 world health 
organization reevaluation of human and mammalian toxic equivalency factors for dioxins 
and dioxin-like compounds. Toxicological Sciences 93, 223-241. 
URL: http://scholar.google.se/scholar_url?hl=sv&q=http://www.who.int/entity/foodsafety
/chem/2005_WHO_TEFs_ToxSci_2006.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm02J1s_-
eTLq2asWP-
yy9WMKkq4pA&oi=scholarr&ei=o49fVNnyDIn1asflgtgP&ved=0CB4QgAMoADAA  

Wiberg K, McLachlan MS, Jonsson P, Johansson N, Josefsson S, et al. 2009. Sources, 
transport, reservoirs and fate of dioxins, PCBs and HCB in the Baltic Sea environment. 
Naturvårdsverket, Rapport 5912.  

Wiberg K, Assefa AT, Sundqvist KL, Cousins IT, Johansson J, Mc Lachlan MS, Sobek A, 
Cornelissen G, Miller A, Hedman J, Bignert A, Peltonen H, Kiljunen M, Shatalov V & 
Cato I, 2013. Managing the dioxin problem in the Baltic region with focus on sources to 
air and fish. Naturvårdsverket, rapport 6656, May 2013. 
URL: http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6566-9/  

SWECO, 2009. Broad substance screening of storm water runoff. SWECO Environment 
Screening Report 2009:2, on assignment from the Swedish Environmental Protection 
Agency, Naturvårdsverket. 

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5400/91-620-5462-7/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5400/91-620-5462-7/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5700/91-620-5736-7/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5700/91-620-5736-7/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6400/978-91-620-6445-7/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6400/978-91-620-6445-7/
http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=55505
http://scholar.google.se/scholar_url?hl=sv&q=http://www.who.int/entity/foodsafety/chem/2005_WHO_TEFs_ToxSci_2006.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm02J1s_-eTLq2asWP-yy9WMKkq4pA&oi=scholarr&ei=o49fVNnyDIn1asflgtgP&ved=0CB4QgAMoADAA
http://scholar.google.se/scholar_url?hl=sv&q=http://www.who.int/entity/foodsafety/chem/2005_WHO_TEFs_ToxSci_2006.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm02J1s_-eTLq2asWP-yy9WMKkq4pA&oi=scholarr&ei=o49fVNnyDIn1asflgtgP&ved=0CB4QgAMoADAA
http://scholar.google.se/scholar_url?hl=sv&q=http://www.who.int/entity/foodsafety/chem/2005_WHO_TEFs_ToxSci_2006.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm02J1s_-eTLq2asWP-yy9WMKkq4pA&oi=scholarr&ei=o49fVNnyDIn1asflgtgP&ved=0CB4QgAMoADAA
http://scholar.google.se/scholar_url?hl=sv&q=http://www.who.int/entity/foodsafety/chem/2005_WHO_TEFs_ToxSci_2006.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm02J1s_-eTLq2asWP-yy9WMKkq4pA&oi=scholarr&ei=o49fVNnyDIn1asflgtgP&ved=0CB4QgAMoADAA
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6566-9/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6566-9/

	OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie.
	Förord
	1 Innehåll
	11TUOAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie.U11T 2
	11TUOAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie.U11T 2
	11TU5.1U11T 11TUBakgrundU11T 24
	11TU5.2U11T 11TUMiljömålU11T 26
	11TU6.1U11T 11TUBildning, källor, utsläpp och spridning.U11T 27
	11TU7.1U11T 11TUÄmnen som har undersöktsU11T 36
	11TU7.2U11T 11TUAvloppsreningsverkU11T 38
	11TU7.3U11T 11TUDioxiner i slam från avloppsreningsverkU11T 40
	11TU7.4U11T 11TUMetoder dioxinförekomstU11T 41
	11TU8.1U11T 11TUPolycykliska aromatiska kolväten, PAHU11T 42
	11TU8.2U11T 11TUKlorerade aromatiska ämnenU11T 51
	11TU8.3U11T 11TUBROMERADE AROMATISKA ÄMNENU11T 146

	2 Sammanfattning
	3 Summary
	4 Ordlista och Förkortningar
	5 Uppdrag
	5.1 Bakgrund
	5.2 Miljömål

	6 Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper.
	6.1 Bildning, källor, utsläpp och spridning.
	6.1.1 POLYCYKLISKA AROMATISKA ÄMNEN
	6.1.1.1 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH).
	6.1.1.2 Nitrerade polycykliska aromatiska kolväten, Nitro-PAH.
	6.1.1.3 Oxy-PAH, = Karbonylsubstituerade PAH, oxygenerade former.
	6.1.1.4 N-, S-, O-heterocykliska aromatiska föreningar;

	6.1.2 KLORERADE AROMATISKA ÄMNEN
	6.1.2.1 Dioxiner; Polyklorerade dibenso-p-dioxiner, PCDD, och  Polyklorerade dibensofuraner, PCDF.
	6.1.2.2 Polyklorerade bifenyler, PCB.
	6.1.2.3 Polyklorerade naftalener, PCN.
	6.1.2.4 Polyklorerade Dibensotiofener, PCDBT /                                            Polyklorerade Dibensotiantrener, PCTA.
	6.1.2.5 Klorbensener; särskilt Hexaklorbensen, HCB och Pentaklorbensen, PeCB.
	6.1.2.6 Klorfenoler, CP.
	6.1.2.7 Polyklorerade difenyletrar. PCDE, och    Polyklorerade fenoxyfenoler, PCPP.
	6.1.2.8 Alkylerade aromatiska klorerade ämnen.

	6.1.3 BROMERADE AROMATISKA ÄMNEN.
	6.1.3.1 Polybromerade dibensodioxiner, PBDD, och Polybromerade dibensofuraner, PBDF.
	6.1.3.2 Bromfenoler



	7 Metoder - genomförande
	7.1 Ämnen som har undersökts
	7.1.1 EXTRA DATAVALIDERING UTFÖRD!

	7.2 Avloppsreningsverk
	7.2.1 Bergkvara ARV (Torsås)
	7.2.2 Bollebygds ARV
	7.2.3 Borlänge ARV
	7.2.4 Ellinge ARV
	7.2.5 Floda ARV
	7.2.6 Gässlösa ARV (Borås)
	7.2.7 Henriksdals ARV
	7.2.8 Nolhaga ARV (Alingsås)
	7.2.9 Ryaverkets ARV (Göteborg)
	7.2.10 Öns ARV (Umeå)

	7.3 Dioxiner i slam från avloppsreningsverk
	7.4 Metoder dioxinförekomst

	8 Resultat
	8.1 Polycykliska aromatiska kolväten, PAH
	8.1.1 Nitro-PAH
	8.1.2 Oxy-PAH
	8.1.3 N-, S-, O-heterocykliska PAH-föreningar; Azarener, Tiofener, Furaner.

	8.2 Klorerade aromatiska ämnen
	8.2.1 Dioxiner i slam och vatten
	8.2.1.1 Polyklorerade dibenso-dioxiner/furaner (PCDD/PCDF) i in- och utgående vatten från avloppsreningsverk, avloppsslam samt i DAGvatten, DAGvattenslam och brandsläckningsvatten
	8.2.1.2 Dioxiner i slam från avloppsreningsverk
	8.2.1.2.1 Polyklorerade dibenso-p-dioxiner, PCDD
	8.2.1.2.2 Polyklorerade dibenso-furaner, PCDF
	8.2.1.2.3 Dioxinlika polyklorerade bifenyler, dl-PCB
	8.2.1.2.4 Summerade vikt-data
	8.2.1.2.5 Summerade toxiska ekvivalenter, TEQ, (relativt TCDD)
	8.2.1.2.6 Sammanfattning av kongen-genomgång för PCDD/PCDF/dl-PCB i avloppsslam

	8.2.1.3 Dioxin-förekomst uppdelat i olika avloppsreningsverk
	8.2.1.3.1 Bergkvara ARV (Torsås)
	8.2.1.3.2 Bollebygds ARV
	8.2.1.3.3 Borlänge ARV
	8.2.1.3.4 Ellinge ARV
	8.2.1.3.5 Floda ARV
	8.2.1.3.6 Gässlösa ARV (Borås)
	8.2.1.3.7 Henriksdals ARV
	8.2.1.3.8 Nolhaga ARV (Alingsås)
	8.2.1.3.9 Ryaverket ARV (Göteborg)
	8.2.1.3.10 Öns ARV (Umeå)
	8.2.1.3.11 Dioxin-förekomst summerat alla tio ARV


	8.2.2 Polyklorerade naftalener, PCN.
	8.2.3 Polyklorerade dibensotiofener (PCDBT) och polyklorerade dibensotiantrener (PCTA)
	8.2.3.1 Polyklorerade dibensotiofener.
	8.2.3.2 polyklorerade dibensotiantrener.

	8.2.4
	8.2.5 Klorfenoler i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk.
	8.2.5.1 Klorfenoler i Utgående avloppsreningsverks-vatten
	8.2.5.2 Klorfenoler i avloppsreningsverks-Slam

	8.2.6 Klorbensener i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk
	8.2.6.1 Förekomst av klorbensener i avloppsverksvatten samt i dagvatten
	8.2.6.2 Förekomst av klorbensener i slam från avloppsreningsverk.
	8.2.6.2.1 Diklorbensener
	8.2.6.2.2 Triklorbensener
	8.2.6.2.3 Tetraklorbensener
	8.2.6.2.4 Pentaklorbensen
	8.2.6.2.5 Hexaklorbensen
	8.2.6.2.6 Total vikt-summering av alla klorbensener



	8.3 BROMERADE AROMATISKA ÄMNEN
	8.3.1 Polybromerade dibensodioxiner, PBDD, och Polybromerade dibensofuraner, PBDF.
	8.3.2 Bromfenoler i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk


	9 Källförteckning


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


