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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the amount of phthalates in the wastewater in 
Umeå and if possible determine if specific areas in the city contributes in a higher extent to 
the amount of phthalates in the influent in the municipal wastewater treatment plant 
(WWTP), Ön. Wastewater samples were collected at 6 sampling points, i.e. pump stations, 
directly connected to Ön’s WWTP. The result showed that the sampling point U9 contributed 
to the largest amounts of phthalates in the influent to Ön’s WWTP, over 47 %. However, to 
U9 are more than 60 % of the total registered inhabitants in Umeå connected. 4 out of 6 
sampling points had a correlation between the number of registered inhabitants in the area 
and the phthalate amount leading to a conclusion of diffuse leakage from building materials. 
One sampling point, T5, with only 0,03 % of the total amount of registered inhabitants to 
Ön’s WWTP contributed with almost 12 % of the total amount of phthalates in the influent. 
Leading to the conclusion that the high amount of phthalates at T5 can be caused by a point 
source. There is a difference in amounts of phthalates in the wastewater from different areas 
in Umeå. Mainly caused by the number of inhabitants but also point sources. The rate of 
reduction of phthalates at Ön’s WWTP was more than 92 % for di (2-ethylhexyl) phthalate 
(DEHP), diisodecyl phthalate (DIDP) and diisononyl phthalate (DINP).  
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1 Inledning 
 
Ftalater används i huvudsak som mjukgörare och då främst inom polyvinylklorid (PVC) 
branschen (KEMI 2014a). Mängden mjukgörare kan uppgå till 40 vikt-% av en produkts 
totala innehåll (KEMI 2016). Plastgolv, rör och väggbeklädnad är de PVC-produkter som 
produceras i störst kvantitet i Sverige (KEMI 2014a). Vanliga ftalater som används som 
mjukgörare är di (2-etylhexyl) ftalat (DEHP), diisononylftalat (DINP), diisodecylftalat 
(DIDP), dibutylftalat (DBP), butylbenzylftalat (BBP), dietylftalat (DEP), dimetylftalat 
(DMP), di (n-oktyl) ftalat (DNOP) och bis (2-propylheptyl) ftalat (DPHP) (KEMI 2014a), se 
tabell 1. 
 
DEHP, BBP och DBP finns med i Reach kandidatförteckningen, bilaga XIV, som 
reproduktionsstörande (ECHA 2016), se tabell 1. För att få använda dessa ftalater i 
produkter inom EU krävs tillstånd. Det är dock förbjudet att använda DEHP, BBP och DBP i 
alla produkter för barn. DINP, DIDP och DNOP får ej användas i produkter som barn kan 
stoppa i munnen (KEMI 2016). DINP, DIDP och DPHP är produkter som har ersatt DEHP 
under senare år (KEMI 2014b). Idag står DINP, DIDP och DPHP för 70 % av användandet av 
ftalatbaserade mjukgörare och DEHP endast för 10 % (VinylPlus 2015). Många importerade 
produkter innehåller dock fortfarande DEHP, vilka inte omfattas av det europeiska förbudet 
(KEMI 2014a). 
 
Tabell 1. Allmän information om de analyserade ftalaterna (ECHA 2017a, EUR-Lex 2006b, European Chemicals 
Bureau 2008c, Staples 2003d).  

 
 
Ftalater kan orsaka både försämrad fortplantningsförmåga och leverskador (KEMI 2015). 
Bochenek et al. (2013) studie på män i åldern 22-45 år visade ett klart samband mellan 
exponering för ftalater och försämrad kvalitet på spermier. Earl Gray et al. (2000) påvisade 
att ftalater har en feminiserande effekt där försöksdjuren hade lägre födelsevikt, 
testikelförändringar och utvecklade kvinnlig typ av bröstvårtor. Små barn är en särskilt 
utsatt grupp för exponering av ftalater. Exponeringsvägar för ftalater är främst via 
inandning, hudkontakt och via mat som varit i kontakt med ftalater (KEMI 2015). Det 
tolererbara dagliga intaget (TDI) av DEHP är 0,05 µg per kg kroppsvikt och dag. Det är 
framtaget baserat på en den högsta dos som inte påvisat toxiska effekter (NOAEL) vid 
djurförsök och en säkerhetsfaktor av 100 (EFSA 2005). 
 
Ftalater är inte kemiskt bundna till produkten och därigenom sker en emittering under hela 
produktens livscykel (Staples 2003). Läckage av ftalater till miljön kan uppstå från flertalet 
produkter och processer (ECHA 2017). Ett direkt utsläpp kan ske vid till exempel produktion 
av den specifika ftalaten, men även vid tillverkning av produkter med ftalater som en 
beståndsdel. Ftalater når även miljön från långtidsläckage och då främst från till exempel 
byggmaterial, plastgolv, möbler och elektronik (ECHA 2017). Den årliga medelhalten för 
färskvatten och kustvatten får ej överstiga 1,3 µg L-1 för DEHP (HVMFS 2013:19). 
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Ftalater framställs genom reaktion mellan en ftalsyraanhydrid och en alkohol (Arpe, 
Weissermel 1993). Längden på alkoholens kolkedja påverkar egenskaperna och kolkedjan 
kan variera mellan en till 13 kol (European Plasticisers 2017).  
 
Denna rapport behandlar orto-ftalater vilken är den huvudsakliga ftalat-isomeren som 
används som mjukgörare. Orto-ftalater delas in i tre undergrupper beroende på kolkedjans 
längd. Högmolekylära ftalater: i denna grupp ingår DINP, DNOP och DIDP. De består av 
raka kolkedjor med mellan 7 och 13 kolatomer. Lågmolekylära ftalater: i denna grupp ingår 
DEHP, BBP och DBP. De består av raka kolkedjor med 3 och 6 kolatomer. Övriga ftalater: 
Har färre än 3 kolatomer. I denna grupp ingår DEP och DMP (European Plasticisers 2017).  
 
1.1 Bakgrund 
En studie gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL 2017) påvisade höga halter av ftalater i 
det inkommande spillvattnet vid Öns avloppsreningsverk (ARV) i Umeå. Varav DEHP, DIDP 
och DINP var de ftalater med högst halter. DEHP uppmättes till 12 µg L-1, DIDP till 4,8 µg L-1 
och DINP till 16 µg L-1. Övriga ARV som ingick i studien var Henriksdals reningsverk, 
Himmerfjärdsverket och Hammarby Sjöstadsverk. De hade en DEHP-halt mellan 2,6 och 
3,6 µg L-1, DIDP-halt mellan 2,5 och 4,2 L-1 och DINP-halt mellan 9 och 13 µg L-1 respektive 
(IVL 2017). Tidigare studier, i flertalet länder, har påvisat att DEHP är den ftalat som 
uppmätts mest frekvent och ofta med de högsta halterna. Marttinen et al. (2002) undersökte 
ftalater vid fyra avloppsreningsverk i Finland och halterna av DEHP i inkommande 
avloppsvatten låg mellan 28 och 122 µg L-1. Braun et al. (2010) påvisade med 100 % 
detektionsfrekvens halter av DEHP på mellan 0,23 och 0,28 µg L-1 vid 15 olika ARV i 
Österrike. Vid avloppsreningsverket lokaliserat vid Songhuafloden i Kina uppmättes halter 
av DEHP mellan 2,42 och 30,99 µg L-1 (Gao et al. 2013). 
 
1.2 Beskrivning av upptagningsområden 
Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB (VAKIN) ansvarar för rening av spillvatten i Umeå 
kommun (VAKIN 2017b). Ett tillståndskrav för Öns avloppsreningsverk är att VAKIN 
systematiskt ska arbeta med uppströmsfrågor för att minska förekomsten av oönskade 
ämnen i spillvattnet, vilket utifrån ovan ftalater klassas som. Utfallet av uppströmsarbetet 
skall rapporteras till tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten (VAKIN 2016).  
 
Till Öns ARV är 67 pumpstationer anslutna vilka har till uppgift att transportera spillvattnet 
till reningsverket i cirka 40 mil ledningsnät (VAKIN 2017a). Innan reningsverket leds 
slutligen spillvattnet till sex pumpstationer som har direkt koppling till reningsverket. Dessa 
är T3, T5, U9, U13, Holmsund och Obbola, se figur 1. Holmsund och Obbolas ledning går 
ihop före det når reningsverket (Nordlund, muntl. 2017). På Ön finns även två 
pumpstationer som är kopplade direkt till reningsverket. Dessa är inte inkluderade i denna 
studie vilket ger ett mindre bortfall. 
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Figur 1. Kartor för att förtydliga lokalisering av provtagningspunkter. Karta A visar geografisk placering. Karta B 
och C visar detaljerad placering av provtagningspunkterna (Lindberg 2017). Modifierad av Jon Larsson. 
 
T5 är lokaliserad på Norra Obbolavägen i höjd med Hotell Botnia, se figur 1B. Tre 
pumpstationer är anslutna till T5. Det är 26 personer folkbokförda inom området. Till T5 är 
Umeå Airport, Avion Shopping och Östtegs industriområde påkopplade, se figur 2. 
 
U13 är lokaliserad på Johanneslundsvägen på Sofiehem, se figur 1B. Åtta pumpstationer är 
anslutna till U13. Det är 18 207 personer folkbokförda i området. Upptagningsområdet 
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består av Sofiehem, Ålidhem, Carlshem samt Inner- och Yttertavle, se figur 2. Till U13 är 
huvudsakligen villor och flerfamiljshus påkopplade samt IKSU sporthall.  
 
Obbola är lokaliserad på Långhalsvägen, se figur 1C. Sju pumpstationer är anslutna till 
Obbola. Det är 2 171 personer folkbokförda i området. Majoriteten av upptagningsområdet 
består av villor och flerfamiljshus samt SCA Obbola AB, se figur 2. 
 
Holmsund är lokaliserad på Holmsundsvägen i höjd med Umeå hamn, se figur 1C. 15 
pumpstationer är anslutna till Holmsund. Det är 5 779 personer folkbokförda i området. 
Majoriteten av upptagningsområdet består av villor och flerfamiljshus, se figur 2.  
 
U9 är lokaliserad på Ankargränd på Öbacka Strand, se figur 1B. 24 pumpstationer är 
anslutna till U9. Det är 60 022 personer folkbokförda i området. U9 har ett stort 
upptagningsområde med Anumark, Ersmark och Brännland som yttersta områden, se 
figur 2. Umeå universitetssjukhus och Umeå universitet är även anslutna till U9.  
 
T3 är lokaliserad på Fiskegränd på Teg, se figur 1B. 12 pumpstationer är anslutna till T3. Det 
är 12 299 personer folkbokförda inom området. Upptagningsområdet består till majoritet av 
villor och flerfamiljshus. Utöver ligger Volvo Lastvagnar Sverige inom upptagningsområdet, 
se figur 2. 
 

 
Figur 2. Karta över upptagningsområden för visuell översikt. Kartorna är inte skalenliga (Lindberg 2017). 
Modifierad av Jon Larsson. 
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att kartlägga halten av ftalater i spillvattnet från de sex 
upptagningsområden i Umeå som redovisats ovan. Detta för att undersöka om det är något 
eller några specifika områden som orsakar de höga halterna som tidigare uppmätts. Arbetet 
kommer även vara en del av VAKINs uppströmsarbete 2017. 
 
Frågeställningar: 

• Finns det en mätbar skillnad i mängden ftalater från de olika upptagningsområdena i 
Umeå? 

• Kan halterna ftalater i inkommande spillvatten till Öns ARV vara orsakade av 
punktkällor (industriverksamheter) eller är det orsakat av diffusa utsläpp? 

• Till vilken reduktionsgrad avskiljs ftalater vid Öns ARV? 
 
 
2 Metod 
 
2.1 Provtagning och analyser 
Provtagning av spillvatten utfördes tisdag till fredag vecka 11. Provtagningen skedde vid de 
sex pumpstationer som är anslutna till Öns ARV (T3, T5, U9, U13, Holmsund och Obbola). 
Under samma period togs även prover på inkommande och utgående spillvatten vid Öns 
ARV. 
 
Provtagning för analys av ftalater, Tot-P och COD(Cr) togs som fyra dygnsprover under tisdag 
till fredag vilka sedan slogs samman till ett veckosamlingsprov. Provtagning för analys av 
Tot-N, NH4-N, BOD7, pH, suspenderad substans (SS) och konduktivitet togs som ett 
dygnsprov under onsdag. För provtagningspunkterna T3, T5, U9, U13, Holmsund och 
Obbola togs samtliga prover tidsproportionellt. Provtagningen av inkommande och utgående 
spillvatten på reningsverket skedde flödesproportionellt. 
 
2.1.1 Insamling av prover  
Vid varje provtagningspunkt installerades en portabel automatisk vattenprovtagare. 
Tidsintervallet bestämdes till ett delprov var tionde minut dygnet runt. För att få tillräcklig 
total provvolym under dygnet för att utföra samtliga analyser togs 50 ml prov per 
provtagningstillfälle. Detta gav en total dygnsprovvolym på 7,2 liter. Vid inkommande och 
utgående provtagning vid Öns ARV togs 50 ml prov per 300 m3 spillvatten, detta enligt de 
ordinarie rutinerna på reningsverket.  
 
Dygnssamlingsprovet uppsamlades i plastbehållare vid respektive provtagningspunkt. För 
att homogenisera dygnssamlingsprovet innan provuttag skakades uppsamlingskärlet. 
Därefter överfördes 1 liter prov från uppsamlingskärlet till en glasflaska för analys av ftalater 
samt 1 liter prov till en plastflaska för analys av Tot-P och COD(Cr) för vidare beredning på 
driftslaboratoriet på Öns ARV, se figur 3.  
 
Dygnsprovet för analys av Tot-N, NH4-N, BOD7, pH, konduktivitet och SS överfördes till två 
stycken 0,5 liters plastflaskor (toppfyllda) och lämnades för analys aktuell dag utan 
ytterligare provberedning.  
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Figur 3. Bild av provflaskor. Från första till fjärde raden: analysflaska för ftalater, insamlingsflaska för ftalater, 
veckosamlingsflaska för COD(Cr) och Tot-P samt insamlingsflaska för veckosamlingsprov COD(Cr) och Tot-P. 
 
2.1.2 Beredning av prover på driftslaboratoriet 
Dygnsproverna för analys av ftalater skakades för homogenisering. Därefter överfördes 
dagligen under de fyra provtagningsdygnen 0,25 liter prov till en analysflaska i glas, vilket 
gav ett veckosamlingsprov på totalt 1 liter per provtagningspunkt, se figur 3. Under 
provtagningstiden förvarades analysflaskorna i kylskåp.  
 
Dygnsproverna för analys av Tot-P och COD(Cr) konserverades med 5 ml 4 M svavelsyra 
innan homogenisering. Därefter överfördes dagligen 0,25 liter prov till en plastflaska, vilket 
gav ett veckosamlingsprov på totalt 1 liter per provtagningspunkt, se figur 3. Proverna 
förvarades sedan i kylskåp under provtagningstiden. Efter sista provtagningsdagen 
överfördes 0,5 liter prov per provtagningspunkt till analysflaskor innan provinlämning.  
 
2.1.3 Analys av prover 
Proverna för analys av ftalater utfördes av Eurofins Environment Testing Sweden AB i 
Lidköping. De ftalater som analyserades var: DEHP, DEP, DINP, DBP, DNOP, DMP, BBP 
och DIDP. Detektionsgränsen för analysen var 0,1 µg L-1 för alla ftalater förutom DIDP som 
hade en detektionsgräns på 0,3 µg L-1. Mätosäkerheten för analyserna var 40 % för DIDP, 
10 % för DMP och 24 % för övriga ftalater.  
 
Analyser för Tot-P, COD(Cr), Tot-N, NH4-N, BOD7, pH, SS och konduktivitet utfördes av 
ALcontrol Laboraties i Umeå.  
 
2.2 Personekvivalenter 
För att bestämma belastningen vid respektive provtagningspunkt gjordes en beräkning av 
antalet personekvivalenter (pe). Pe beräknas med att varje person bidrar med 70 g BOD7 till 
spillvattnet per dygn (Naturvårdsverket 2016a). Pe används för att belastningen kan var 
högre än det faktiska antalet folkbokförda i ett område på grund av till exempel 
industriellbelastning.  
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3 Resultat 
 
Antal folkbokförda per provtagningspunkt varierar mellan 26 och 60 022 personer, se 
tabell 2. Procentuellt antal folkbokförda per provtagningspunkt varierar mellan 0,03 och 
60,4 % av totalt antal folkbokförda anslutna till Öns ARV. Antal pe per provtagningspunkt 
varierar mellan 2 420 och 18 913. Dygnsflödet per provtagningspunkt varierade mellan 1 063 
och 18 913 m3. Totala mängden av ftalater per provtagningspunkt varierade mellan 82 och 
988 gram per dygn. Holmsund hade endast 1 gram per dygn men det berodde på 
interferenser vid analysen. Procentuell mängd ftalater per provtagningspunkt varierade 
mellan 3,95 och 47,7 %.  
 
Tabell 2. Antal personer folkbokförda per provtagningspunkt, procentuell fördelning, beräknat antal pe, 
medeldygnsflödet under provtagningstiden samt procentuellt bidrag av ftalater per station. 

 
 
3.1 Uppmätta halter per provtagningspunkt 
Analysresultaten visar att DEHP, DINP och DIDP är de mest frekvent detekterade ftalaterna 
samt uppvisar de högsta halterna, se figur 4. Halten DEHP varierar mellan 18 och 54 µg L-1, 
DIDP varierar mellan 7,1 och 24 µg L-1 och DINP varierar mellan 19 och 110 µg L-1. Dessa tre 
ftalater bidrar tillsammans med mer än 97 % av den totala uppmätta mängden ftalater i 
inkommande spillvatten till reningsverket. För DNOP uppmättes en halt av 9,7 µg L-1 vid U13 
och en halt på mindre än 4 µg L-1 i Obbola. Halten DNOP vid övriga provtagningspunkter var 
mindre än 1 µg L-1. BBP, DEP, DBP och DMP uppmättes inte i halter över 2 µg L-1 vid någon 
provtagningspunkt, se bilaga 1. I den fortsätta resultatredovisningen kommer därför 
huvudsakligen DEHP, DINP och DIDP att behandlas. Där analysresultatet från Eurofins är 
angivet som mindre än har halva värdet används vid beräkningarna. 
 

 
Figur 4. Uppmätta halter av ftalater vid de 8 provtagningspunkterna. Halterna angivna i µg L-1. 



8 

T5 hade den högsta halten för en enskild ftalat. DINP uppmättes där till 110 µg L-1. Den var 
mer än dubbelt så hög jämfört med den provtagningspunkten med näst högst halt, se 
tabell 3. Även halten DIDP vid T5 var dubbelt så hög som vid någon av de andra 
provtagningspunkterna. Gällande DEHP uppmättes högst halt vid U13. Vid 
provtagningspunkt U9 kunde DEHP inte analyseras på grund av interferens, se bilaga 1. Vid 
provtagningspunkt Holmsund kunde varken DEHP, DIDP eller DINP analysernas på grund 
av interferenser. Detektionsgränsen höjdes därför för samtliga analyserade ftalater på grund 
av svårigheter att rena ut provet. Resultaten av analysen av ftalater från Holmsund kommer 
därför ej att ingå i fortsatta redovisning. 
 
Tabell 3. Halter av DEHP, DIDP och DINP vid respektive provtagningspunkt angivet i µg L-1. 

  DEHP (µg L-1) DIDP (µg L-1) DINP (µg L-1) 
T5 20 34 110 
U13 54 7,1 19 
Obbola 18 7,1 48 
U9 - 17 31 
T3 31 8,8 30 
Ön inkommande 27 11 23 

 
3.2 Uppmätta mängder ftalater per provtagningspunkt 
U9 bidrar med 988 g ftalater per dygn till det inkommande spillvattnet till Öns ARV, se figur 
5. Det motsvarar mer än 47 % av den totala mängden ftalater. U13 bidrar med 405 g per 
dygn. T5 och T3 bidrar med respektive 243 och 282 gram per dygn. Obbola bidrar med 82 
gram per dygn.  
 

 
Figur 5. Total mängd ftalater per provtagningspunkter i gram per dygn. 
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3.2.1 DEHP 
U13 bidrog med den högsta mängden av DEHP till Öns ARV, 237 g per dygn, se figur 6. T3 
bidrog med 122 g per dygn, T5 och Obbola bidrog med 31 respektive 19 g per dygn. Total 
mängd av DEHP i inkommande avloppsvatten var 892 g per dygn, se bilaga 1. Totala 
mängden DEHP från provtagningspunkter var 484 g per dygn lägre än mängden i 
inkommande spillvatten, se bilaga 2. DEHP kunde inte analyseras vid U9 och Holmsund på 
grund av interferenser. 
 

 
Figur 6. Mängd DEHP per provtagningspunkt angivet i gram per dygn. 
 
3.2.2 DIDP 
U9 bidrog med den högsta mängden av DIDP till Öns ARV, 322 gram per dygn, se figur 7. T5 
bidrog med 37 gram per dygn och T3 och U13 bidrog med 35 respektive 31 gram per dygn. 
Obbola bidrog med lägst mängd, 8 gram per dygn. Total mängd av DIDP i inkommande 
avloppsvatten var 364 gram per dygn, se bilaga 1. Totala mängden DIDP från 
provtagningspunkterna var 68 gram högre per dygn än mängden i inkommande spillvatten, 
se bilaga 2. DIDP kunde inte analyseras vid Holmsund på grund av interferenser. 
 

 
Figur 7. Mängd DIDP per provtagningspunkt angivet i gram per dygn. 
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3.2.3 DINP 
U9 bidrog med den högsta mängden av DINP till Öns ARV, 586 g per dygn, se figur 8. T5 
bidrog med 170 g per dygn, T3 med 118 g per dygn, U13 med 83 g per dygn och Obbola 51 g 
per dygn. Total mängd av DINP i inkommande avloppsvatten var 1 009 g per dygn, se bilaga 
1. Totala mängden DINP från provtagningspunkter var 249 g högre per dygn än mängden i 
inkommande spillvatten, se bilaga 2. DINP kunde inte analyseras vid Holmsund på grund av 
interferenser. 
 

 
Figur 8. Mängd DINP per provtagningspunkt angivet i gram per dygn. 
 
3.3 Totala mängden ftalater per pe och provtagningspunkt 
T5 står för den högsta halten ftalater per pe med över 53 mg och dygn, se figur 9. U13 och 
Obbola har likvärdiga totalhalter per pe med 34 mg och dygn. Halten vid U9 och T3 har 15 
respektive och 20 mg per pe och dygn. 
 

 
Figur 9. Belastning per pe och dygn i mg vid de olika provtagningspunkterna. Holmsund är ej inkluderat på 
grund av interferens vid analys.  
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3.4 Reduktion av ftalater vid Öns ARV 
Halten DEHP i inkommande spillvatten uppmättes till 27 µg L-1 och halten i utgående 
spillvatten var 0,55 µg L-1, se figur 10. Halten DIDP i inkommande spillvatten uppmättes till 
11 µg L-1 och halten i utgående spillvatten var 0,87 µg L-1. Halten DINP i inkommande 
spillvatten uppmättes till 23 µg L-1 och halten i utgående spillvatten var 0,59 µg L-1.  
 

 
Figur 10. Halter av DEHP, DINP och DIDP i inkommande och utgående spillvatten vid Öns ARV angivet i µg L-1. 

 
4 Diskussion 
 
4.1 Finns det en skillnad mellan provtagningspunkterna? 
Resultaten visar att det finns en skillnad i mängden ftalater från de olika 
upptagningsområdena i Umeå. Den procentuella mängden ftalater per upptagningsområde 
stämmer relativt bra med antalet folkbokföra personer i respektive område, se tabell 2. 
Enligt Daso et al. (2011) är mängden ftalater starkt knutet till antropogen påverkan. Det som 
sticker ut är upptagningsområdet för T5 som endast har 0,03 % av totala antalet 
folkbokförda personer, men bidrar med nästan 12 % av ftalatbelastningen i inkommande 
spillvatten till Öns avloppsreningsverk. T5 har även den högsta belastningen per pe av alla 
provtagningspunkter, se figur 9. Det är bara 26 personer folkbokförda i området men pe 
belastningen uppgår till över 4 500. Tidigare studie har visat att pe belastningen vid T5 kan 
uppgå till nära 10 000 (Lindberg 2017). Umeå Airport, Avion Shopping och Östtegs 
industriområde är kopplade till denna pumpstation (Nordlund, muntl.). Umeå Airport 
rapporterade 1 048 000 resenärer under 2015 (Swedavia 2017). Det motsvarar ungefär 
2 800 personer per dygn i snitt över året. Avion shopping kontaktades för att få tillgång till 
besöksstatistik men de återkom med att sådan information inte lämnades ut. Tidigare studie 
(Lindberg 2017) har visat att koncentrationen av metaller även är förhöjd vid T5. 
Sammantaget indikerar detta på att det skulle kunna vara en punktkälla alternativt flera 
mindre verksamheter i T5 upptagningsområde som står för en stor del av de totala 
mängderna.  
 
U9 står för den största belastningen till inkommande spillvatten vid Öns ARV, cirka 50 %, se 
figur 5. U9 är det största upptagningsområdet i Umeå med 60 % av antal folkbokförda till 
Öns ARV. U9 hade den lägsta mängden av ftalater per pe och dygn, se figur 9. Med tanke på 
den låga mängden ftalater per pe och dygn och det stora upptagningsområdet till U9 anses 
utsläppen vara diffusa från byggnader i området. Skulle det finnas punktkällor antas 
mängderna varit högre och därigenom bidra en större belastning till Öns ARV.  
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U13, Obbola och T3 har en procentuell belastning som överensstämmer med antalet 
folkbokförda. U13 och Obbola har samma totala ftalatbelastning per pe, 34 mg per dygn. T3 
belastning är något lägre med 20 mg per pe och dygn. Den relativt höga halten av DEHP vid 
U13 och T3 antas bero på läckage från befintliga byggnader. Enligt European Chemicals 
Agency (2016) är läckage från byggnadsmaterial, både från inomhus- och utomhusmiljö, en 
vanlig väg för spridning av ftalater till miljön. Områdena vid Sofiehem, Ålidhem, Carlshem 
och Teg är relativt gamla och uppförda innan det blev några restriktioner att använda DEHP 
som mjukgörare. Då användning av DEHP är starkt reglerat sedan 2015 borde uppmätta 
halter minska på lång sikt men det kommer att ta lång tid om mängderna ftalater kommer 
från byggnader.  
 
Obbola har en relativt hög andel DINP i spillvattnet, över 60 % av totalt uppmätta mängder. 
De antas bero på diffusa utsläpp läckage från byggnadsmaterial, då inga större verksamheter 
är påkopplade till provtagningspunkten. Den enda större verksamheten i Obbola är SCA 
Obbola. SCA använder inga ftalatprodukter i tillverkningsprocessen som skulle kunna bidra 
till halterna av DINP i Obbola (Nordin, muntl.). Ingen del av processen är heller ansluten till 
det kommunala ledningsnätet och allt processvatten renas internt innan det släpps ut i 
Österfjärden. 
 
I Holmsund har det producerats PVC golv under många år, men produktionen avslutades 
2011. Under 2000-talet användes DINP, BBP och DOP (också benämnd DNOP) som 
mjukgörare i tillverkningen. Eftersom stora mängder mjukgörare har använts under lång tid 
fanns en tanke på att det skulle kunna ha skett utsläpp. Ett sådant utsläpp skulle ha kunnat 
ansamlas i marken vilket skulle kunna urlakas till närliggande vattendrag och då även nå 
spillvattennätet. Resultatet kunde varken styrka eller avslå denna hypotes på grund av de 
bristfälliga analyserna i Holmsund, se bilaga 1.  
 
Vid jämförelse av inkommande mängder till Öns ARV och mängder av DEHP vid övriga 
provtagningspunkter är det ett klart överskott i inkommande spillvatten. Mängden i 
inkommande spillvatten är ungefär två gånger högre jämfört med totala mängden från 
provtagningspunkterna. Om man räknar på medelhalten (30 µg L-1) av de övriga fyra 
provtagningspunkterna och flödet på U9 per dygn skulle det teoretiskt kunna bidra med mer 
än 140 gram per dygn. Med samma beräkning skulle Holmsund bidra med dryga 20 gram 
per dygn. Men med tanke på variationen av halter vid varje provtagningspunkt är det svårt 
att göra dessa antaganden. Dessutom har mätosäkerheten inte tagits med i beräkningarna. 
DIDP har den högsta mätosäkerheten på 40 % och vid U9 innebär det 321 gram +/- 128 
gram per dygn. Men även DINP, med en mätosäkerhet på 24 %, skulle kunna bidra med 140 
gram mer per dygn med maximal underskattning av analysresultatet.   
 
4.2 Reduktion av ftalater vid Öns ARV 
Reduktionsgraden för DEHP, DIDP och DINP vid Öns ARV är hög, se figur 10. DEHP och 
DINP reducerades med mer än 97 % och DIDP reducerades med mer än 92 %, se bilaga 1. 
Detta är liknande resultat som föregående studie (IVL 2017) påvisade. Även Braun et al. 
(2009) rapporterade i en studie vid avloppsreningsverk i Österrike att reduktionsgraden av 
ftalater uppgår till över 90 %. Gani et al. (2016) visade att endast genom en 
sedimentationsprocess kan det uppnås en reduktion av ftalater med 18-31 %. Används 
dessutom ett biologiskt reningssteg uppnås en reduktion med över 75 %. Avskiljningen sker 
främst genom biologisk nedbrytning och adsorption till partiklar. Att det uppnås en hög 
reduktion av ftalater i reningsverk, som egentligen är utformade för att rena näringsämnen 
såsom fosfor och kväve (Naturvårdsverket 2013), beror på att DEHP, DIDP och DINP har låg 
löslighet i vatten (högt logkow), se tabell 1, och därigenom ansamlas i slamfasen. Umeå har en 
hög halt av dessa ftalater i slammet (Naturvårdsverket 2016b). Halten av de enskilda 
ftalaterna i utgående spillvatten ligger under gränsvärdet (AA-EQS) för DEHP 1,3 µg L-1 som 
årsmedelvärde (HVMFS 2013:19).  
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4.3 Metod 
Provtagningen i Obbola hade endast tagit 12 prover, istället för cirka 40, mellan 06:40 till 
13:30 under tisdagen. Detta på grund av att provtagaren var ansluten till ett strömuttag som 
var kopplat mot belysningen i lokalen. Felet upptäcktes och åtgärdades så övriga prover är 
tagna korrekt. För att undvika att ett sådant eller liknande fel inträffar skulle provtagning 
utförts på försök innan provtagningsveckan. 
 
Höjden på provtagarslangarna placerades på en nivå som var just över pumparnas stoppnivå 
vid varje provtagningspunkt. Dock varierar utseendet på provtagningspunkternas 
pumpsumpar och nivån för pumparnas stoppläge från station till station vilket skulle kunna 
ha en påverkan på resultatet.  
 
Eurofins kontaktades angående de uteblivna analysresultaten vid U9 och Holmsund samt 
övriga analys kommentarer, se bilaga 1, men de kunde inte ange vad som skulle kunnat ha 
orsakat det. 
 
2012 stod DEHP, DIDP och DINP för 29,2 % av registrerade kvantiteter i Sverige (Kemi 
2014a). DPHP stod för 64,8 % av kvantiteten som används i Sverige. DPHP var inte del av 
analysen under denna studie men med tanke på kvantiteten så skulle det vara intressant att 
inkludera den vid eventuell uppföljande studie. 
 
Slutsats 
Den största mängden ftalater antas komma från diffusa utsläpp och då framförallt från 
befintligt byggnadsmaterial. Mängden ftalater har därigenom en koppling till antalet 
personer som är anslutna till respektive provtagningspunkt. Dock anses de höga mängderna 
vid provtagningspunkt T5 vara orsakade av punktutsläpp. För att gå vidare och ytterligare 
minska upptagningsområdet och därigenom eventuellt kunna ringa in ett område föreslås 
ytterligare provtagning. Detta genom till exempel provtagning vid Söderslätts 
handelsområde och T6 för att se belastning från Avion Shopping respektive Umeå Airport. 
Vid Östtegs industriområde skulle provtagning kunna utföras i brunnar. Dessutom vore det 
intressant att göra en ny provtagning i Holmsund och eventuellt U9 där vissa resultat saknas 
i denna studie. 
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ARV Avloppsreningsverk 
BBP Butylbenzylftalat 
BOD7 Biologisk syreförbrukning vid biologiska 

processer under 7 dygn 
COD(Cr) Kemisk syreförbrukning vid fullständig 

nedbrytning av organiskt material 
DBP Dibutylftalat 
DEP Dietylftalat 
DEHP Di (2-etylhexyl) ftalat 
DIDP Diisodecylftalat 
DINP Diisononylftalat 
DMP Dimetylftalat 
DNOP Di (n-oktyl) ftalat 
DPHP Bis (2-propylheptyl) ftalat 
NH4-N Amoniumkväve 
NOAEL No observed adverse effect level 
pe Personekvivalent, hur mycket syre som 

förbrukas för att bryta ner det organiska 
material varje person producerar per 
dygn. Analyseras som BOD7 och måttet 
beräknas på 70 gram/dygn/person. 
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oorganiska ämnen som kan sedimentera 

Tot-N Totalkväve 
Tot-P Totalfosfor 
Uppströmsarbete Förebyggande arbete mot oönskade 

ämnen, för att stoppa utsläpp vid källan 
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