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Ny klimatsmart teknologi i Mälardalen. 
Rapport från studieresan 14 till 15 juni 2019 med Ingenjörer och Läkare 

för Miljön 

 
De glada resenärerna 

 

Inledning - programplan 

Dag 1  Fredag 14 juni. 

- Besök på Askölaboratoriet utanför Trosa 

- Besök på Scania utvecklingslaboratorium i Södertälje                     

Övernattning på Sigtunastiftelsen. 

 

Dag 2 Lördag 15 juni. 

- Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

- Bee Urban.på Östermalm i Stockholm 
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Dag 1 fredag 14 juni 
Vi startar från parkeringen vid Södertälje Syd med avfärd kl 08. Vi åker i 3 minibussar samt 
ett par privatbilar mot Askö laboratoriet.  

       

 

Askölaboratoriet… 

Ligger på Askö söder om Trosa och drivs av Stockholms Universitet. Vi åker med turbåtar 
från Uttervikshamnen kl 09 

Besök på Askö Östersjöcenter  
 

Historik – Hur började det hela? 

Östersjöcentret ligger på ön Askö i södra delen av Trosa skärgård. Vi tog oss dit med båtar 

från Uttervik. 

Tina Elfwing, föreståndare på Östersjöcentrat, tog emot oss och berättade lite om hur 

forskningscentret på Askö kom till: 

Ett nedlagt skärgårdsjordbruk, gjorde att ön var till salu mot slutet av 50 talet. Lars Silén, 

verksam vid Zoologiska institutionen vid Stockholms Universitet, arbetade hårt på för ön 

skulle användas till en fältstation för forskning om det marina livet i Östersjön. 

Domänverket var ägare till ön och via en arrendator villiga att hyra ut ön för att etablera en 

forskningsstation som startade 1961. Därmed etablerades en fältstation för intresserade 

forskare att bedriva forskning och lite semesterliv på familjen på ön. Fältstationen fick inga 

speciella driftsbidrag utan byggdes långsamt upp, med donationer och ideellt arbete. 

Matförsörjningen med konserver donerades till en början av lokala livsmedelshandlare. 

Sommaren 1964 drogs en elkabel över till Askö som välsignades av den lokale pastorn. 

En bastu anlades i slutet av 60-talet för att värma nedkylda dykare/forskare. Från 1970 

talet fick Asköcentret disponera ett överskott från Wallenbergstiftelsen för investeringar och 

därför kunnat bygga ut för åndamålsenliga forskarrum, övernattningsrum, laboratorier och 
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undervisningslokaler. Så småningom fick forskningscentrat statliga pengar för moderna 

laboratorier, bostäder och undervisningslokaler. 

1995 ville dåvarande statliga bolaget Assi-Domän sälja Askö. En aktion bland forskarna 

ville garantera att verksamheten kunde fortsätta och utvecklas. 1996 Kontaktades därför 

Wallenberg-stiftelsen som köpte ön och skänkte den som en gåva till Kungens 50 årsdag. 

Askö i dag – Östersjöcentrum vid Stockholms universitet 
Östersjöcentrum på Askö idag fungerar i dag så att forskarteamen får hyra in sig under en 

viss tid, på centret för provtagning, som därefter analyseras på Stockholms eller 

Helsingsfors Universitet, som är de stora användarna av centret. Helsingfors Universitet 

har en egen tidigt anlagd forskningsstation ”Tvärminne” på Hangö 

Vilket havsområde innefattas i Östersjön? 

Den geografiska bestämningen av Östersjön är havsområdet söder om Åland fram till 

Öresund och de danska öarna. Finska viken och Rigabukten ingår i Östersjöns 

havsområde. 

Hur mår Östersjön? 

Det finns inget entydigt svar, eftersom Östersjön är ett hav som är ungefär lika stort som 

Sveriges area. Forskarna gav ett antal svar: 

1. Siktdjupet har förbättrats under senare år, vilket är en viktig positiv förändring 

2. Blåstången, som är en nyckelart för både mikroliv och fiskar, försvann på djupare vatten 

tidigare p g a siktdjupet eftersom de är beroende av solljus i sin fotosyntes. De har börjat 

etablera sig på allt djupare vatten med förbättrat siktdjup. 

3. Blåstången är nu fylld med simmande Spigg i stället för som tidigare var dominerad av 

rovfisken Abborre. Detta tolkas som ett tecken på övergödning av Östersjön. Det blir därför 

ett hårt tryck på småkryp som är Spiggens basföda, eftersom avsaknaden av rovfisk som 

har Spiggen som föda är sällsynt. Detta ger Spiggen stort livsutrymme, varmed 

Spiggpopulationen ökat kraftigt.  

4. Östersjötorsken är starkt hotad. Tina menade att fiskenäringen har alldeles för stort 

inflytande på de fiskekvoter som tillåts, som utarmar torskbeståndet. 

5. Det finns stora områden med syrefattiga biologiskt döda bottnar, som släpper ifrån sig 

gödningsämnet fosfor. 

6. Klimatförändringen gör att salthalten kommer att minska för hela Östersjöområdet dvs 



4 

 

från Bottenviken vid Haparanda i norr och söder ut fram till Öresund. Detta orsakat av mer 

nederbörd som gör att tillrinningen av sötvatten från alla älvar i norra Sverige, Finland och 

Baltikum späder ut salthalten och ändrar förutsättningarna för hela det marina livet i 

området. Salthalten är avgörande om t ex fiskarters möjlighet att fortplanta sig, där deras 

yttre befruktning är anpassad efter vissa salthalter. Blåmusslors tillväxt och vuxenstorlek 

bestäms av salthalten etc 

Vilka åtgärder är bäst? 

Vilka åtgärder som är de mest effektiva diskuteras livligt, där olika intressen agerar. 

De svenska bönderna genom LRF på Ostkusten, som står för åtskilligt av 

näringstillförseln, värjer sig och pekar på ländernas utsläpp på motsatta sidan i Sankt 

Petersburg, Baltikum och Polen som viktigare att åtgärda. Där finns mycket orenat eller 

dåligt renat avloppsvatten och läckage från stora jordbruk och djurfabriker att peka på. 

Forskarna på Asköcentret menar dock att vi behöver göra mer i Sverige, med framför allt 

jordbrukets näringsläckage. Det finns ingen ”quickfix” det är ett långsiktigt arbete. En 

konstruktiv åtgärd är att anlägga våtmarker i anslutning till jordbruksmarker, så att 

avrinningsområdet från jordbruksmarken passerar våtmarken., Då fungerar våtmarken 

dels som filter för näringsämnen men också barnkammare för rovfisk som Gädda, som då 

skulle kunna hålla Spiggbeståndet nere. 

Förslag med stora syrepumpar, som skall pumpa ned syre till de syrefattiga bottnarna, 

avvisades av Asköforskarna: De menar att mikrolivet med plankton och alger kommer då 

att förändra livsförhållande mycket drastiskt vid bottnarna, med idag okända följder. 

Dessutom kommer dessa bottnar att frisätta lagrade bottenämnen som fosfor och järn som 

då blandas ut på större områden, vilket också får oanade konsekvenser. 

Forskarteamet kring Volker Brüchert, som mäter bottenströmmar 
samarbetar med Tvärminne på Hangö  
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De visade en mät-rigg som de använder för att kartlägga bottenströmningens detaljer för 

olika skikt cm för cm från en mjukbotten och uppåt några decimeter. Den kunde också ta 

programstyrda vattenprover utan att virvla upp bottensediment, vilket man gör med en 

vanlig bottenprovtagning, som man skickar ned från ytan. Via prover kunde de därmed 

kartlägga syrehalters och salthalters förändring från botten och uppåt. 

Bottenströmmar bestäms huvudsakligen av vindförhållanden och omgivande 

bottenstruktur. Den är motriktad vindriktningen, eftersom bottenströmmen antingen fyller 

på vatten mot kustlinjen om det är frånlandsvind eller för bort vatten från kustlinjen om det 

är pålandsvind. De mest bottennära strömmarna kan ibland vara laminära vid stillsamma 

strömmar, men annars turbulenta virvelströmmar, som virvlar upp bottensediment. Typisk 

strömhastighet är 5 cm/sekund. 

Matildas ruta: 
Hon kartlade alla småkryp och bottenväxter på bottenyta på ca: 40 x 40 cm på 1-2 meters 

djup. Rörliga organismer som plankton och fiskar ingår inte i denna kartläggning  

Endast smådjur i form av snäckor m fl som hör hemma bland tångruskorna. Tångruskor 

åldersbestäms med hjälp av förgreningar som sker varje år. Hon visade upp en tångruska 

från hennes ruta som var 9–10 år gammal. Många sådana rutor analyseras och jämförs, 

för att få en bild av det marina livet. 

Alf Norkko professor och havsforskare från Helsingfors Universitet verksam vid 
Tvärminne på Hangö 

Berättade om den tidigt uppbyggda Finska Forskningsenheten Tvärminne, som startades 

redan 1902: 
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Det som är Tvärminnes styrka är att kunna visa upp långa mätserier av marina 

förhållanden sedan början på 1900-talet. Man har en bred kartläggning av mångfalden i 

växtliv och djurfauna. Det som Askö och Stockholms Universitet är bra på är matematisk 

modellering, dvs att kunna förstå förändringar, beroenden och strukturer inom det marina 

livet. Alfs specialitet var maskar och musslor i mjukbottnar. Han sysslade med hur 

ekosystemet i bottnarna ”andas” Om man lägger färgade partiklar på bottnen, så dras de 

med bl a hjälp av maskarna i ned i bottensedimentet efter en tid. Han söker en matematisk 

modell en ”reaktor” för hur detta går till.  

Han var också engagerad i hur klimatförändringen påverkar Östersjön. Av den infallande 

solenergin så binds i dag 93% av den i världshaven. De fungerar som en buffert för 

värmelagring. Värmemängden i haven har fördubblats sedan 1997. Detta har inneburit att 

Östersjöns havstemperatur stigit med 2 grader Celsius och biodiversiteten (mångfalden 

organismer) har minskat. Han menade att vi inte ”har råd” med stora artförluster. 

”Andningsfrekvensen” ökar på bottnarna. Han konstaterade att Östersjön är en relativt ung 

skapelse, som föddes i och med att Inlandsisen smälte bort för c:a 10.000 år sedan. 

Forskarna har därmed upptäckt att Östersjöns totala ekosystem förändras hela tiden, så 

att det inte finns någon baslinje som ett normalläge att jämföra förändringarna med. 

Salthalten har ändrats beroende på strömmarnas inverkan och därmed saltvatteninflödet 

vid Öresund. Den stora trenden är nu i och med det varmare klimatet är som omnämnts 

den allt minskande salthalten.  

Han konstaterade också skillnaden i att forskaruppdraget i Sverige innefattar också den 

nödvändiga i att kommunicera ut sina förskarrön, vilket inte betonas i Finland lika starkt. 

Hans Kautsky pensionerad pionjärforskare inom marinbiologi på Asköcentret 
Han hade studerat Blåmusslorna, som i finns i stormängd i Östersjön, men endast blir 1-2 

cm. De som på Västkusten blir 6–10 cm. Storleksskillnaden beror på salthalten. En 

mussellarv från Östersjön kommer att växa till sig som en Västkustblåmussla, men med 

tunnare skal och sämre slutmuskel. Predationstrycket är hårdare på Västkusten, vilket 

sållat fram en starkare mussla där. I Östersjön däremot saknas nästan helt fientliga 

angripare, som äter Blåmusslorna. Östersjöns blåmusslor är känsligare för miljögifter. 

Musslornas stora antal, trots deras litenhet, filtrerar hela Östersjöns vattenmängd under ett 

år. Om man jämför med utbytet genom Öresund som beräknas ta 25–30 år. När Musslorna 

filtrerar vattnet tar de upp proteiner, som de behöver för sin egen tillväxt, och avger 

ammoniak som slaggprodukt. När värmen ökar stör detta ämnesomsättningen hos 
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musslorna så att de kan orsaka död. Blåmusslor tar upp den giftiga tungmetallen Kadmium 

(Cd) om den finns i lösning i omgivningen.  

Zebramusslan är en främmande art som kommit med fartyg, som släppt ut 

ballasttankarnas främmande varmare vatten i Östersjön. De börjar etablera sig och verkar 

trivas med den ökande temperaturen.  

Är musselodlingar bra för att förbättra vattenkvalitéen? Kan den minska övergödningen? 

Siktdjupet dvs klarningen av vattnet ökar vid själva musselodlingen, dock inte utanför den. 

Vid nedbrytningen av alger från övergödningen vid en musselodling, kommer upptaget att 

fördelas så att 25% tas upp av musslorna 25 % strömmar förbi, men 50% faller ned och 

sedimenteras. Giftiga alger kan också gynnas vid musselodlingar Slutsatsen blir att det 

möjligen förbättrar vattenkvalitén mycket lokalt, men musselodlingen i stor skala kommer 

att blockera attraktiva just de vattenområden där vi människor vill vara på somrarna. 

Dessutom tillkommer koncentrerade övergödda sedimentbildningar på bottnarna vid 

odlingarna: Det finns heller ingen realistisk avsättning för musslorna som man skördar.  

Anlägga våtmarker och åtgärder på land för att minska utflödet av näringsämnen är det 

mest effektiva och långsiktigt verksamma, som Sverige kan vidta för att minska Östersjöns 

övergödning. 

 

Besök på Scania Technical Centre i Södertälje, Research and Development   
fredag 14 juni 
En av de stora tillverkarna av lastbilar, bussar och fasta motorer med världsomspännande 

verksamhet. Man har en stor forsknings- och utvecklingsavdelning inriktad på bl a 

miljövänliga transporter, förarens miljö och artificiell intelligens. Det är en stor ynnest att vi 

får komma in och ta del av utvecklingsidéerna som har stor betydelse för att skapa ett 

hållbart samhälle där transportbehovet blir fortsatt stort. 
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Hans Holmlöv, Senior Advisor på R & D, tog emot oss och presenterade Scania som 

företag i dag. Företaget grundades för 128 år sedan under namnet Vabis, slogs senare 

ihop med skåneföretaget Scania, Båda tillverkare av lastbilar. Levde under namnet Scania 

Vabis, men idag enbart med Scania som varumärke och firmanamn. 

Volksvagen-koncernen började köpa in sig i Scania från år 2000, men de är idag 

totalägare. Företaget arbetar med hållbara transporter, med ledorden 

Uppkopplad –lastbilen är nätuppkopplad, som kommunicerar och samlar in data från 
lastbilen 
Elektrifierad – lastbilen skall kunna köras med eldrift 

Autonom – lastbilen har inbyggt stöd för att övervaka och ingripa vid körning  

Lastbilarana tillverkas med modulsystem för att kunna använda gemensamma 

komponenter för att bygga olika typer av lastbilar. 

Scania har i dag 3500 anställda (varav 25 % kvinnor) + några 100 tal konsulter 

Företaget har en uttalad ambition att öka andelen kvinnliga anställda.  

Omsättningen är ca 650 miljoner Euro (6,5-7 miljarder kr) 

Den nya Lastbilserien NTG har tagit 10 år att utveckla med 5 års konceptutveckling och 5 

års produktutveckling. Motorn utvecklar Scania själva, men beställer även skräddarsydda 

komponenter hos underleverantörer. 
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Christer Thorén chef för R& D-elektrifiering 

 
 

Scanias koncept är en ” trådlastbil” med strömavtagare för luftledning. 

Scanias analys är att eftersom inom lastbilsområdet är det de tunga fordonen (40 ton) som 

orsakar största CO2-utsläppen, så är det viktigast att utveckla fossilfria drivsätt hos dessa 

fordon. Godstrafiken på lastbil kan inte enkelt och på kort sikt överföras till tågtransporter. 

Bättre då att utnyttja det befintliga vägnätet och där etablera permanent elförsörjning med 

luftledledningar. De investeringar med ledningsstolpar, luftledning och elförsörjning anger 

Scania att vara återbetalda under 10 till 20 år. 

Lastfordonen som används idag som försöksfordon är ett hybridfordon med 

strömavtagare, stödbatteri och en normalstor dieselmotor. Scanias koncept innebär 

flexibilitet att köra med el de sträckor som är elektrifierade, kunna byta till körfält utan el (t 

ex vid omkörning) med eldrift från stödbatteriet samt köra utanför elektrifierade vägar med 

dieselmotor. Eldriften är utformad så att den kan kopplas in under farter upp till 100 km/tim. 

Eldriften med strömavtagaren är utvecklad för spårvagnar av Siemens med 

standardspänningen 700 Volt DC (likspänning). Det pågår ett försöksprojekt utanför 

Sandviken med en elektrifierad sträcka som invigdes mitten 2016 och avslutas 2020. Detta 

har väckt politiskt intresse i Sverige och Tyskland, som har liknande fältprov på 3 sträckor 

under 2019 till 2023 utanför Frankfurt, Lübeck och Berlin. 
 

Mikael Åström - R & D- Autonom körning 

Hållbart transportsystem 

Idag ser läget ut för frakttransporter i värden med ton-kilometer som mått: 

Vägtransporter 45%, vattentransporter 40 % och järnväg 11% 

Utmaningarna för transporter med utgångspunkt från hållbarhet omfattar energieffektivitet, 

fossilfria alternativa bränslen och eldrift. Transporter ska också vara smarta och säkra. 
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Scanias ledord är automatiserade, uppkopplade och elektrifierade fordon 

Lägre nivå: Förarstödsfunktioner med larm och nödbroms. 

Högre nivå: Förarlösa fordon som kan i användas i kontrollerade miljöer som gruvor, 

sandtag och konvojkörning (autonom platooning). 

Vad gäller självkörande fordon i traditionella gatu- och vägmiljöer är detta en stor 

utmaning, där man måste utveckla fordon med  

• perception - att kunna läsa av omgivningen 

• tolka omgivningen med rörelse, planering, hinder 

• situationsanpassning - kunna hantera uppkomna situationer och reagera säkert 

På kollektivtrafiksidan i stadstrafik har nu Scania nu en självkörande konceptbuss NXT 

med enbart eldrift, som har en räckvidd på 25 mil. Den är helt framtagen för eldrift med 

batterierna inbyggda i golvet av busskarossen. Den ger också möjligheter att köra i konvoj 
i bussfil. 
En annan möjlighet med uppkopplade bilar är att inrätta hastighetszoner i en stad, där t ex 

gågator spärras för hastigheter över 10 km/tim. Hybridfordon kan styras så att endast 

eldrift är tillåten pga av utsläppsrestriktioner eller bullergränser. 

Autonom konvojkörning innebär att ett antal fordon sykroniseras och ligger så nära 

varandra att de kan dra nytta av luftens aerodynamik och motorregleras optimalt, så att 

transportenergin minskar t ex genom minskad bränsleåtgång. Närheten kräver då att 

bilarna kommunicerar med varandra så de håller konstanta korta avstånd och t ex 

bromsas på samma mikrosekund, eftersom de ligger så nära varandra. 

Scania är engagerade i ett logistikprojekt som Vinnova stödjer: ”Sweden 4 platooning” 

Deltagare är bl a Volvo och transportföretaget Schenker. 

Uppkopplade bilar med avancerande program för körsätt utan egentliga förare bygger på 

att cybersäkerheten är stark, vilket Scania satsar på, så inte uppkopplade bilar kan kapas 

och användas för andra syften, som hotar människors säkerhet. 

Christer Aldén - driftansvarig för klimat och vindtunnel 

Anläggningen med sina möjligheter är unik i Europa.  

Den är en testanläggning för lastbilar och bussar där man utför tester som man inte kan 

göra på testbanor eller i utemiljö. Bilarna förankras med stålbalkar och körs på roterande 

rullar, som simulerar en asfaltväg.  

De typtester som utföras är: 
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Repetitiva moment dvs upprepade tester där endast en detalj ändras 
Kontrollerad klimatstyrning inomhus 
Överskottsenergin tas tillvara 

Bränsleeffektivitet och systemeffektivitet 

Simuleringar med olika typer körcykler 

Batteriladdning på elvägar.  

Klimat och vindtunneln kan åstadkomma: 

Vindhastighet från 0–100 km/tim  

Temperaturer från minus 35 till plus 50 grader Celsius 

Luftfuktighet mellan 5–95% relativ fuktighet 

Snö och regn (hagel var inte möjligt), sandstorm provas med snö. 

Göteborg 2019-06-18  CG Haglund 

 
 
Övernattning på Sigtunastiftelsen. 

En klosterliknade anläggning med ljusrosa byggnader med rosengård, bibliotek, vackra 
sällskapsrum, kapell och meditationsrum. Se vidare: sigtunastiftelsen.se. God middag och 
information om stiftelsen som har en omfattande kulturell verksamhet  
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Dag 2  lördag 15 juni 
 
På förmiddagen två föreläsningar om rening av läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. 
 
1. LÄKEMEDELSRESTER  OCH ANDRA KEMIKALIER I FYRISÅNS AVRINNINGSOMRÅDE 

OCH RECIPIENT  
       Mattias Sörengård, närvarande även medarbetarna Hugo Campos-Pereira och Malin Ullberg.  

Samtliga är doktorander på SLU. 

 

Fyrisån rinner upp i norra Uppland och mynnar ut i Ekoln, en bassäng av Mälaren. Mälaren är 

dricksvattentäkt för c:a 2 miljoner människor, en femtedel av Sveriges befolkning. 

Syftet med studien var att 

1) undersöka förekomsten och belastningen av läkemedelsrester och organiska miljögifter till 

Ekoln från Fyrisån. 

2) Identifiera källorna från sjukhuset respektive staden Uppsala 

3) Bedöma reningsgaden i reningsverket av dessa respektive källor 

4) Bedöma långtidsriskerna med organiska miljögifter i vattenmiljön. 

 

Provtagning skedde på fyra olika ställen: 

1) Uppströms Fyrisån ovanför reningsverket 

2) Nedanför reningsverket i Uppsala. Reningsverket mottar två inflöden, hälften från urbana 

Uppsala med industrier och bostadsområden, hälften västerifrån där sjukhuset ligger. 

3) I Sävjaån, ett tillflöde nedströms reningsverket. 

4) I Ekoln. 

 

         Proven var s.k. grab samples (prov vid ett tillfälle) av ytvatten. Prov togs även på 

avloppsvatten från Akademiska sjukhuset. Diskussion huruvida proven var representativa, givetvis 

beroende av flödet som varierar under året. Proverna togs i maj. Proverna analyserades med 

masspektrometri. För tekniska detaljer av analyserna, kvalitetssäkringen av mätningarna, och 

metoden för riskbedömning hänvisas till deras artikel, som fanns tillgänglig. 
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 113 olika föreningar valdes ut för analys: antibiotika, smärtstillande medel, antidepressiva, 

hormoner och övriga läkemedel, hygienprodukter, livsmedelstillsatser och industrikemikalier. Av 

dessa kunde 77 valideras som av tillräckligt god kvalitet. 

 

Resultat: De högsta koncentrationerna uppmättes i avloppsvatten från sjukhuset, de lägsta i 

Sävjaån.  I avloppsvatten från sjukhuset fanns mycket höga koncentrationer av paracetamol 

(Alvedon) och av fluconazole (ett medel mot svampinfektioner).  Sjukhuset står för en väsentlig del 

av vissa ämnen, såsom antibiotika och antidepressiva, medan smärtstillande och hormoner mest 

kommer från urbana Uppsala.  

Reningsgraden i Kungsängsverket varierar från 0 – 100% för olika substanser. 

29/48 substanser avlägsnades helt i reningsverket, däribland acetaminophen (paracetamol).  Även 

laurisulfat (från hudvårds-och kosmetikaprodukter), nikotin, valproic acid, (epilepsimedel), 

naproxen och ibuprofen eliminerades helt eller nästan helt. Den högsta koncentrationen efter 

reningsverket var av norsertralin, en metabolit av sertalin, ett antidepressivt medel. Men endast 6 

% kom från reningsverket i Uppsala, 94 % uppströms där det finns mindre reningsverk.  

18/48 substanser hade högre koncentrationer efter reningsverket, s.k. negativ rening. Det kan 

bero på att delar släpper från den partikulära fasen. Exempel på sådana substanser är lamotrigin, 

(ett antiepileptiskt medel), clindamycin (antibiotikum) och sucralose (sötningsmedel). 

Den totala kemiska belastningen till Ekoln från Fyrisån beräknas till 900 kg/år, (+ 650 kg/år med 

hög mätosäkerhet, inkluderande koffein, acetylsalisyrsyra och hushållskemikalier).  

Sjukhuset står för 6 % av mängden, 16% av betydelsen. Övriga Uppsala står för 84 %, men 

sjukhuset dominerar vad gäller belastningen av antibiotika, såsom clindamycin och metronidazole.

   

Riskbedömning: Kända kemiska miljögifter är framför allt norsertralin och trimethoprim.  

Norsertralin påverkan kemin i fiskars hjärnor och har visats ge beteendeförändringar och 

endokrina förändringar hos fiskar.  Ämnet påverkar även tillväxten av alger och plankton.  

Risken med trimethoprim och övriga antibiotika är antibiotikaresistensutveckling.  

 De uppmätta koncentrationerna i ytvattnet i Ekoln bedömdes som generellt låg risk för 

vattenlevande organismer. Måttlig kemisk miljörisk bedömdes för trimethoprim, norsertalin,  och 

metoprolol ( betablockare ) nedströms reningsverket och för norsertralin uppströms, nedströms 

och i Ekoln.  Metoprolol och trimethoprim kom huvudsakligen från urbana Uppsala, den 

huvudsakliga mängden  norsertalin uppströms reningsverket. Avloppsvatten från sjukhuset var 
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inte en huvudsaklig källa till de två riskföreningarna metoprolol och lamotrigine.  Koncentrationen 

i ytvattnet gav endast en måttlig risk, men det kan bli additiva effekter, s.k. cocktaileffekt, då flera 

ämnen byggs samman. 

 Risken för antibiotikaresistensutveckling bedömdes som hög för metronidazole (50 % från 

sjukhuset till Fyris ) som risk för Trimethoprim (23 % från sjukhuset till Fyris). Även clindamycin 

utgör en risk för resistensutveckling. 

 

Slammet från reningsverket går till en anläggning som gör biogas.  

Påpekades att dricksvattnet från Mälaren tas vid Hässelby, relativt långt från Ekoln. Dricksvattnet 

till Uppsala tas norr om Uppsala. 

 

 
 

2. OZONRENING PÅ AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA 

Josef Järhult, MD PhD, infektionsläkare vid sjukhuset och forskare vid Uppsala Universitet. 
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Resistensutveckling hos bakterier och virus är ett reellt hot mot folkhälsan. Även fler typer av 

läkemedel i miljön utgör risker. 

Nationalekonomen O´Neill, och medarbetare, har gjort en prognos för den ekonomiska betydelsen 

av antibiotikaresistens globalt år 2050.  Sjukdomstillstånd och dödsfall orsakade av multiresistenta 

bakterier kommer att öka från nuvarande 700.000 till 10 miljoner, fler än för alla andra 

sjukdomstillstånd inklusive cancer, till en kost- 

nad av 100 biljoner dollar, enkom inkomstbortfall, ej vårdkostnader.  Många behandlingar och 

operationer som görs idag kan ej utföras på grund av att infektioner inte kan behandlas. 

Varför rening av läkemedelsrester på sjukhus?  

1) Sjukhus är en viktig källa till framför allt rester av antibiotika 

2) Höga koncentrationer av läkemedel i avloppsvattnet gör att rening är 

effektivt. 

3) Många särskilt viktiga läkemedel används bara på sjukhus. 

 

Reningsverk kan även utgöra en riskmiljö. Vissa bakterier tillsätts där i reningsprpcessen 

och interaktion kan bli till en ”melting point”. 

 

Region Uppsala är först med att testa ozonrening på plats på ett sjukhusområde. Ozon är en 

reaktiv gas som bryter ned bl.a. läkemedelsrester och bakterier. Studier på renat avloppsvatten 

har visat att det fungerar bra för att reducera läkemedelsrester. I denna studie görs försök på 

orenat avloppsvatten. Labskaletest har visat på lovande resultat. 

 

Apparaturen tillhandahålls av ett kommersiellt företag, Ozontech. Ozonet löses in i vattnet. Att 

”bubbla in” ozon har inte visat sig fungera bra. Reningen är en funktion av tid. Efter 60 minuters 

rening är alla rester borta av ett stort antal läkemedel.  

 

Syfte:  1) Att ta reda på om metoden fungerar på orenat avloppsvatten från sjukhus.     

      2)  Skapa underlag för en storskalig anläggning.   

För närvarande finns en container på sjukhusområdet  till december 2019. På grund av vissa 

installationsproblem där ozonet tillsätts fungerar  anläggningen ännu ej optimalt. Den begränsade 

tiden beror på kostnaden. En uppskattning är att 6 - 7 liknande anläggningar skulle behövas för 
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rena avloppen från sjukhusets två avloppsstammar. Det är i så fall önskvärt att de kan byggas in i 

en befintlig byggnad på sjukhuset.  

 

Man mäter  1) läkemedelssubstanser före och efter ozonering 

         2)  bakteriehalten före och efter ozonering 

         3) elförbrukningen 

Ozonet genereras på plats. Slammet separeras och passerar ej ozonreningen för att minska 

belastningen på anläggningen. Säkert finns mycket resistenta bakterier kvar i slammet.  

Ozon är ej specifikt för läkemedel och en del av effekten går åt till ospecifika oviktiga organiska 

ämnen. Det är en relativt dyr reningsmetod.  

Efter föreläsningen fick vi bese anläggningen. 

 

 
  

EFTERMIDDAG:  
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Lunch och besök pår Bee Urban. Bee Urban är ett kommersiellt företag som enligt hemsidan 

erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, 

takjordbruk, och utbildningspaket inom ekosystemtjänster och urban hållbarhet. De har lokaler 

och en stadsodling i kvarteret Garnisonen på Östermalm i Stockholm.  Vi bjöds på en vegan-lunch i 

en vacker och luftig matsal på taket. Systrarna Malin och Linda Ljungehed presenterade sin buffé. 

Malin Ljungehed är trädgårdsmästare och eventansvarig för Bee Urban Evolution lab och Bee 

Urban Gardens. Man serverar svenska råvaror i säsong. I vår buffé fanns bland annat en sallad på 

svenskodlad quinoa och gråärter, en gammal ärtsort, ”biffar” på en fermenterad ärta som kallas 

Berta, örtslungad potatis och bakad lök med timjan. Salladen var vackert dekorerad med ätbara 

blommor såsom kryddtagetes och blåklint. Produkterna kan köpas hos vissa matleverantörer som 

Mathem, Willys och Paradiset.  Restaurangen är inte öppen för lunchgäster men man tar emot 

beställningar för grupper.  

På instagram @mat_jord finns inspiration till veganrecept! 

 

Därefter redogjorde Josefine Oddsberg Gustafsson, VD för Bee Urban, för företaget.  Hon är 

urbanekolog, med utbildning om djur och ekosystem i trädgårdsmiljö. Man betecknar sig som 

”accelerator” för en hållbar utveckling, som syftar till att minska glappet mellan människa och 

natur. Vi överanvänder alla våra resurser. Nu är en föränderlig tid då man försöker minimera 

skadorna. De är ”aktivister in disguise”. 
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De har börjat med att vara fadder för bikupor. Då ingår skötsel, föreläsning  och visning. Man gör 

även trädgårdar till skolor, företag och kommuner, naturstigar och kommersiella lokaler. De är 

även konsulter till byggbranschen. Man månar om svenska växter, och boplatser för djur, såsom 

solitära bin, fladdermöss, fåglar och skalbaggar.  I en trädgård för djur skall finnas vatten, boplatser 

och mat.  

Gröna växter i staden sänker temperaturen och renar luften. Men nuvarande policy för växter i 

stan är ”gatudekoration” ; man använder hybrider som blommar återkommande men ej fäller frön 

och pollineras. 

Specifika insekter har specifika värdväxter. Därför behövs i stället en mosaik av grönområden i 

stadsmiljö på inte för långa avstånd för att insekterna ska kunna flyga emellan.  

Hon redogjorde för en humlas livscykel. Det är viktigt att inte kratta på hösten eftersom den nya 

drottningen övervintrar under ett lövtäcke. En äng ska slås i slutet av augusti-september, ej i slutet 

på juli. Låt gräset ligga en vecka.  

Bee Urban Evolution Lab är en visningsyta och accelerator för biologisk mångfald och hållbar 

utveckling. Man har bl.a. en biotopäng och rekreationsytor.  Stadsplanerare och arkitekter 

inbjudes.  Personer som har bra idéer inbjudes att få komma och genomföra projekt. Företag kan 

få visa  sina produkter gratis och få hjälp med utvärdering. 

Det statliga fastighetsbolaget Vasakronan äger Garnisonen och man betalar ingen hyra.  
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Därefter visades vi runt på odlingarna. Anläggningen invigdes för 1 år sedan. 7 st solceller. Smart 

automatiserat bevattningssystem. Bikupor. Jorden är en speciell lättviktsjord, som är nödvändigt 

vid takodling. På grund av jordens karaktär måste näringslösning tillföras.  Det behövs boplatser 

för solitärbin och sandlevande bin: sandhögar och bihotell. Det går inte att odla på marken i 

stadsmiljö, där finns för mycket föroreningar, bl.a. blybensin.  

 

Så avslutades två intressanta, omväxlande och lärorika dagar. 

Vid pennan Nadja Blomqvist 

 

 

Ett stort tack till Läkare för Miljön och dess programgrupp som arbetat fram reseprogrammet och 

ansvarat för genomförande. 

Tre bussförare (Bertil Hagström, Pelle Sunnercrantz och Sven Blomqvist) såg till att vi var vid sätt 

plats i rätt tid och fyra dokumentatörer har på ett lysande sätt åstadkommit denna reseberättelse.   

( för första dagen C-G Haglund och Lars Åkesson för andra dagen Nadja Blomqvist och Elisabeth 

Wijnbladh) 

Ett extra stort tack naturligtvis till reseledarna Sven Blomqvist Läkare för Miljön och Pelle 

Sunnercrantz Ingenjörer för Miljön  

Ingenjörer för Miljön/Lasse Odén 


	De glada resenärerna
	Besök på Askö Östersjöcenter
	Besök på Scania Technical Centre i Södertälje, Research and Development   fredag 14 juni
	Hans Holmlöv, Senior Advisor på R & D, tog emot oss och presenterade Scania som företag i dag. Företaget grundades för 128 år sedan under namnet Vabis, slogs senare ihop med skåneföretaget Scania, Båda tillverkare av lastbilar. Levde under namnet Scan...
	Christer Thorén chef för R& D-elektrifiering
	Scanias koncept är en ” trådlastbil” med strömavtagare för luftledning. Scanias analys är att eftersom inom lastbilsområdet är det de tunga fordonen (40 ton) som orsakar största CO2-utsläppen, så är det viktigast att utveckla fossilfria drivsätt hos d...

