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Sammanfattning 
 
Lidköpings kommun planerar att bygga ett nytt bostadsområde intill avloppsrenings-
verket. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum har fått ett uppdrag att 
göra en miljömedicinsk bedömning av eventuella hälsoeffekter. Det finns begränsad 
kunskap om risken för smittspridning runt avloppsreningsverk. Aerosolbildning sker 
ovanför luftningsbassängerna och vätskepartiklarna innehåller mikroorganismer som 
sannolikt kan transporteras upp till 300 meter från reningsverket. Risken för 
hälsopåverkan hos kringboende skulle kunna utgöras av lunginflammation, men även 
lindrigare luftvägsinfektioner eller magtarminfektioner. Risken för hälsopåverkan beror 
på typ av organism och luftkoncentration. Barn och äldre kan utgöra särskilt känsliga 
grupper. Det går inte att kvantifiera denna eventuella risk. Genom en överbyggnad av 
luftningsbassängerna kan sannolikt emissionen av bakterieinnehållande aerosoler 
minskas. Odörer från reningsverket bedöms inte vara farliga, men kan utgöra ett 
betydande komfortproblem beroende intensitet och hur ofta de uppträder, vilket i sin tur 
påverkas av de meteorologiska förhållandena. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Lidköpings kommun planerar att bygga ett nytt bostadsområde nära Vänerns strand, 
Hamnstaden. Mellan Hamnstaden nordväst och Hamnstaden nordost ligger ett avlopps-
reningsverk. Totalt planeras det byggas 1300 lägenheter i området, med inflyttning 
2013. Närmaste avstånd till bostad är 100 meter. Lidköpings kommun önskar en miljö-
medicinsk bedömning av luktproblem och risken för smittspridning till närboende.  
 
Bedömningen baseras på litteraturgenomgång, kontakt med ansvariga personer på 
Boverket, Smittskyddsinstitutet, Enheten för hälsoskydd på Socialstyrelsen, bakteriolo-
giska laboratoriet Eurofins respektive det på Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt 
diskussion med professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin, Göteborg. 
 
 
 
Besök i Lidköping 
 
Vid studiebesöket på reningsverket framkom att 11 000 m3 avloppsvatten passerar 
reningsverket per dygn där 75 % kommer från hushållen. Reningsverket är dimensione-
rat för 45 000 personekvivalenter (pe), men aktuell belastning är 32 000 pe. Avlopps-
vattnet kommer först till grovgallret, passerar sandfånget som tar upp mindre partiklar, 
vidare till försedimenteringen, där större partiklar sjunker till botten och sedan till luft-
ningsbassängerna. Därefter går avloppsvattnet till en mellansedimenteringsbassäng och 
en flockningsbassäng där omrörning sker. Slutsteget är flotation där överskott av orga-
niskt material skummas av innan det renade vattnet slutligen släpps ut i Vänern. Flota-
tionen sker inuti en byggnad, övriga steg utomhus. Från sedimenteringsbassängerna och 
flotationen uppstår slam som centrifugeras för att bilda fast material. Slammet körs i 
lastbil till en avskiljningsplats utanför staden. Frånluften inuti anläggningen leds genom 
en bädd med alspån 10 x 10 x 1,2 meter för att reducera lukt. Ovanför spånfiltret kan 
bara en mycket svag doft förnimmas. 
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Reningsprocessen. 
 
 
Vidare kunde konstateras att risken för smittspridning till omgivningen gäller aerosol-
bildning över luftningsbassängerna, övriga reningssteg utgör inte risk för aerosolbild-
ning. Inte heller bedöms slamhanteringen innebära någon miljömedicinsk risk. Det finns 
två luftningsbassänger à 1760 m3, 4 meter djupa med en sammanlagd yta av 880 m2. 
Bassängerna luftas med sammanlagt 30-50 m3 luft per minut. Styrvärdet är en syrgas-
halt på 3 mg per liter. Temperaturen är relativt konstant över året, 15°C oberoende av 
årstid. Ovanför bassängerna känns en karaktäristisk avloppsdoft som även kan kännas 
50 meter från verket. Det rådde vid tillfället för besöket endast en svag vind. 
 
 
 
Utsläpp och spridning 
 
Det finns begränsat vetenskapligt underlag när det gäller spridning av aerosoler från 
reningsverk. I en omfattande litteratursökning har bara ett fåtal studier hittats. Aerosol-
partiklarna från luftningsbassänger är i genomsnitt 5 µm och därigenom respirabla d.v.s. 
kan nå lungblåsorna och därmed också blodbanan (Hickey 1975b). En annan 
exponeringsväg är via slemhinnorna i mun, näsa och ögon där större droppar fastnar. 
 
Emissionen av bakterier från luftningsbassänger har i en studie beräknats till 440 bakte-
rier per sekund och m2 (Hickey 1975a), i fallet Lidköpings avloppsreningsverk skulle 
det motsvara 400 000 bakterier per sekund. Plymeffekt eller vertikal diffusion har bara 
undersökts upp till 2,4 meter över luftningsbassänger och det är således oklart ifall aero-
soler kan stiga till högre höjd (Hickey 1975b). I litteraturen anges en bakteriekoncentra-
tion i luften på 103-105 organismer mer m3 en meter ovanför en luftningsbassäng 
(Hickey 1975a). Bakterierna färdas i aerosolpartiklarna som aerodynamiskt beter sig 
som fasta partiklar från t.ex. förbränning. Bakteriekoncentrationen i luft reduceras med 
90 % på 30 meters avstånd i vindriktningen. Starkt solljus (UV-strålning) minskar kon-
centrationen, medan hög luftfuktighet ökar den. Modellering av minskad bakteriehalt i 
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luften är komplicerad, men luftkoncentrationen avtar snabbt från källan (Kenline 1972). 
På 200-400 meters avstånd kan halten i luft ha minskat till 100-400 organismer per m3 
(Hickey 1975a). De bakterier som påvisats i aerosoler från avloppsreningsverk är Kleb-
siella, Aerobacter och Escherichia coli som sammantaget utgör 78 %, bland de kvar-
varande arterna återfinns bland annat Shigella (Kenline 1972). I andra studier har dess-
utom Salmonella, Staphylococcus aureus, Mycobakterier och Pseudomonas påvisats 
(Hickey 1975b). Livskraftiga bakterier i aerosoler har påträffats på upp till 300 meters 
avstånd från ett avloppsreningsverk (Hickey 1975b). Enligt Naturvårdsverket anges 
också ett säkerhetsavstånd för kringboende på 300 meter i reningsverk upp till 2 000 pe, 
men främst beroende på luktskäl (Naturvårdsverket 2007). Naturvårdsverket har inga 
riktlinjer för större reningsverk. För Lidköpings reningsverk med 32 000 pe anger där-
emot Boverket ett skyddsavstånd på 1 000 meter (Boverket 1995).  
 
Förekomsten av virus har inte analyserats i aerosoler som härrör från luftnings-
bassänger, men magtarmvirus som t.ex. rotavirus överlever i aerosolform, påverkas inte 
särskilt av luftfuktigheten, men är temperaturkänslig (Stenström 1996). 
 
Vidare kan aerosolerna innehålla proteiner med allergen potential.  
 
Utifrån dessa litteraturuppgifter kan boende upp till 300 meters avstånd utsättas för 
bakterier från reningsverket. Dessutom ligger delar av det planerade vandringsstråket 
inom denna radie. Genom överbyggnad av luftningsbassängerna kan emissionen av 
bakterieinnehållande aerosoler till miljön minskas, med beaktande av att ventilation kan 
kräva särskilt filter för att inte bakterier kan spridas via skorstenen.     
 
 
 
Hälsorisker hos yrkesexponerade 
 
Epidemiologiska studier på reningsverksarbetare har, trots att dessa personer är de kraf-
tigast exponerade för bioaerosoler, inte visat några tydliga medicinska effekter. Ökad 
förekomst av immunisering av hepatit A finns hos avloppsreningsarbetare. I vissa 
undersökningar har man visat ökad förekomst av luftvägsinfektioner och luftvägs-
symptom (Glas 2001, Thorn 2001). Magtarmsymptom är mer vanligt bland avlopps-
reningsarbetare än normalbefolkningen (Giusti 2009, Thorn 2001). Någon säker risk-
ökning för cancer i denna yrkesgrupp har inte kunnat fastställas (Thorn 2001).  
 
 
 
Hälsorisker för närboende 
 
Det finns ett fåtal exponeringsstudier inklusive modellering av exponeringen för mikro-
organismer, men det saknas epidemiologiska undersökningar på hälsoeffekter för 
boende kring avloppsreningsverk. Men utifrån bakteriesammansättningen och protein-
innehåll i aerosoler kan ökad risk för luftvägsinfektioner och allergiska reaktioner inte 
uteslutas, där barn och gamla kan förväntas ha ökad känslighet. Mikroorganismernas 
förmåga att ge upphov till infektion beror förutom på aerosolens ålder, ursprung och 
koncentration, på meteorologiska förhållandena, aerosolens fysikaliska egenskaper, 
partikelstorlek och partikelsammansättning (Stenström 1996). Infektionsdosen för olika 
arter bakterier och virus har inte undersökts i fältstudier.  
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En tänkbar hälsorisk är magtarminfektioner efter inandning av aerosolpartiklar och som 
med luftvägarnas flimmerhår transporteras upp till svalget och sväljs. Talande för att det 
senare kan vara en mekanism är att reningsverksarbetare har ökad förekomst av mag-
tarmsymptom jämfört med normalbefolkningen. Det är oklart ifall det kan förekomma 
en immunisering av reningsverksarbetare eller kringboende till följd av låggradig expo-
nering för mikroorganismer. 
 
 
 
Luktproblem 
 
Vid avloppsreningsverk kan ofta luktolägenhetsproblem uppstå. Avloppslukt finns 
ovanför bassängerna i de olika reningsstegen samt i anläggningens frånluftssystem. I 
biologiska filter (jord, kompost, bark) kan gasformiga illaluktande ämnen absorberas 
och brytas ned av mikrofloran. Det saknas kemiska analysmetoder för att karaktärisera 
vilka ämnen som orsakar den dåliga lukten. Ibland används svavelväte som en indikator 
på odör då det utgör en av odörens huvudkomponenter och är relativt lätt att mäta i låga 
luftkoncentrationer, men intensiteten bestäms inte bara av koncentrationen. Andra 
luktande ämnen kan ha en annan lukttröskel än svavelväte och olika illaluktande 
föreningar kan ha både synergisk som antagonistisk effekt (Gostelow 2001). Ibland 
använder man därför istället s.k. luktpaneler; en grupp personer där var och en får 
beskriva odören. Fyra dimensioner av odör brukar anges: koncentration (fysisk 
koncentration av odorant), intensitet (magnitud av upplevd sensation), karaktär (i 
jämförelse med andra odörer) och hedonistisk ton (behaglig eller obehaglig) (Gostelow 
2001). Genom att på detta sätt beskriva en odör avspeglar det bättre det obehag som 
människan upplever. Både tröskelnivån - den lägsta koncentrationen vid vilken obehag 
uppstår - som den interindividuella variationen kan på detta sätt beskrivas. Odörer är 
sällan toxiska i sig, men flera illaluktande gaser som t.ex. svavelväte kan vid exponering 
för höga koncentrationer vara farliga. Koncentrationen av sådana gaser späds ofta 
snabbt från en utsläppskälla, men en ickeskadlig odör kan uppträda på flera hundra 
meters avstånd. En oangenäm doft kan därför historiskt sett ha kunnat utgöra en 
varningssignal. I ett reningsverk kan odörer uppstå vid varje reningssteg (tabell 1). 
 
 
 
Miljömedicinsk riskbedömning 
 
Det finns begränsad kunskap om risken för smittspridning runt avloppsreningsverk. 
Aerosolbildning sker ovanför luftningsbassängerna och vätskepartiklarna innehåller 
mikroorganismer som sannolikt kan transporteras upp till 300 meter från reningsverket. 
Risken hälsopåverkan på kringboende skulle kunna utgöras av lunginflammation, men 
även lindrigare luftvägsinfektioner eller magtarminfektioner. Det går inte att kvantifiera 
denna eventuella risk. Genom en överbyggnad av luftningsbassängerna kan sannolikt 
emissionen av bakterieinnehållande aerosoler till miljön minskas. Odörer från 
reningsverket bedöms inte vara farliga, men utgöra ett betydande komfortproblem 
beroende intensitet och hur ofta de uppträder, vilket i sin tur bland annat påverkas av de 
meteorologiska förhållandena. 
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Bilder 
 

 

100 m 

De planerade bostäderna i blått, reningsverket mitt i ringen. 
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De båda luftningsbassängerna. 
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De båda luftningsbassängerna. 
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Frånluften från reningsverket. 
 

 
Filter av alspån för reduktion av lukt i frånluften från reningsverket. 
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Tabell 1. Odörer beskrivna från avloppsreningsverk 
(Gostelow 2001). 
Class    Compound    Formula   Character   

 
Sulphurous    Hydrogen sulphide    H2S    Rotten eggs   
    Dimethyl sulphide    (CH3)2S    Decayed vegetables, garlic   
    Diethyl sulphide    (C2H5)2S    Nauseating, ether   
    Diphenyl sulphide    (C6H5)2S    Unpleasant, burnt rubber   
    Diallyl sulphide    (CH2CHCH2)2S    Garlic   
    Carbon disulphide    CS2    Decayed vegetables   
    Dimethyl disulphide    (CH3)2S2    Putrification   
    Methyl mercaptan    CH3SH    Decayed cabbage, garlic   
    Ethyl mercaptan    C2H5SH    Decayed cabbage   
    Propyl mercaptan    C3H7SH    Unpleasant   
    Butyl mercaptan    C4H9SH    Unpleasant   
    tButyl mercaptan    (CH3)3CSH    Unpleasant   
    Allyl mercaptan    CH2CHCH2SH    Garlic   
    Crotyl mercaptan    CH3CHCHCH2SH    Skunk, rancid   
    Benzyl mercaptan    C6H5CH2SH    Unpleasant   
    Thiocresol    CH3C6H4SH    Skunk, rancid   
    Thiophenol    C6H5SH    Putrid, nauseating, decay   
    Sulphur dioxide    SO2    Sharp, pungent, irritating 

   
Nitrogenous    Ammonia    NH3    Sharp, pungent   
    Methylamine    CH3NH2    Fishy   
    Dimethylamine    (CH3)2NH    Fishy   
    Trimethylamine    (CH3)3N    Fishy, ammoniacal   
    Ethylamine    C2H5NH2    Ammoniacal   
    Diethylamine    (C2H5)2NH2     
    Triethylamine    (C2H5)3N     
    Diamines, i.e. Cadaverine    NH2(CH2)5NH2    Decomposing meat   
    Pyridine    C6H5N    Disagreeable, irritating   
    Indole    C8H6NH    Faecal, nauseating   
    Scatole or Skatole    C9H8NH    Faecal, nauseating 

   
Acids    Acetic (ethanoic)    CH3COOH    Vinegar   
    Butyric (butanoic)    C3H7COOH    Rancid, sweaty   
    Valeric (pentanoic)    C4H9COOH    Sweaty   

 
Aldehydes  Formaldehyde    HCHO    Acrid, suffocating   
and ketones  Acetaldehyde    CH3CHO    Fruit, apple   
    Butyraldehyde    C3H7CHO    Rancid, sweaty   
    Isobutyraldehyde    (CH3)2CHCHO    Fruit   
    Isovaleraldehyde   (CH3)2CHCH2CHO    Fruit, apple   
    Acetone    CH3COCH3    Fruit, sweet   
    Butanone    C2H5COCH3    Green apple   
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