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Populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbetet Möjligheten att tillsätta pulveriserat aktivt kol (PAK) till 

en MBBR-process för avskiljning av organiska mikroföroreningar 

 

Det är känt att fiskar som får i sig läkemedel kan ta skada. Antidepressiva 

läkemedel och p-piller kan leda till beteendeförändringar och försämrad 

fortplantningsförmåga. Så hur kan det förhindras att läkemedel sprids i naturen 

och når sjöar och hav? 

 

Dagens avloppsreningsverk i Sverige 

klarar tyvärr inte av att ta hand om alla 

läkemedelsrester. Men genom att ta efter 

den teknikutveckling som skett i främst 

Tyskland och Schweiz skulle läkemedels-

spridningen till sjöar och hav kunna 

minskas. En av lösningarna är att tillsätta 

så kallat aktivt kol i verken. Aktivt kol 

framställs genom att behandla kol för att 

förbättra dess egenskaper. Kolets för-

måga att fånga upp föroreningar förstod 

människan redan under antiken då kolet 

användes mot magproblem. Under första 

världskriget användes kol i gasmasker för 

att skydda mot den kemiska krigs-

föringen. Vid avloppsrening kan idag 

läkemedel och andra små föroreningar tas 

upp av det aktiva kolet. 

Så var, mer exakt, i avloppsrenings-

verken kan det aktiva kolet tillsättas? I 

examensarbetet undersöktes framförallt 

om kolet kan tillsättas i en process som 

kallas MBBR (Moving Bed Biofilm 

Reactor). Det är en biologisk process 

vilket betyder att den innehåller mikro-

organismer som bryter ner föroreningar i 

vattnet. Organismerna växer på små 

plastbitar som hela tiden blandas runt i 

vattenbassängen. Forskare har tidigare 

kommit fram till att den biologiska 

processen inte verkar försämras om kol 

tillsätts. Kombinationen av kol och 

MBBR anses därför vara en möjlig 

lösning.  

Men hur kan använt aktivt kol sedan 

separeras så att föroreningarna inte följer 

med vattnet ut till sjöar och hav? Det 

genomfördes försök i ett labb som visade 

att det går att separera kol från processen 

genom sedimentering. Metoden innebär 

att olika kemikalier blandas med det 

vatten som kolet ska separeras ifrån. 

Kemikalierna får kolpartiklar att klumpa 

ihop sig och sedan sjunka till botten. På 

så vis avskiljs kolet från vattnet.  

Vad görs sedan med det aktiva kolet som 

man har separerat? Ambitionen är att 

återanvända kolet i avloppsrenings-

verken. Det är kostsamt att framställa 

aktivt kol och ur ett hållbarhets-

perspektiv ska kol inte användas i 

onödan. Studier talar även för att använt 

kol fortfarande har förmågan att ta upp 

läkemedel. Om det i praktiken är 

genomförbart att återanvända kol vid en 

MBBR - och i vilken grad - är dock i 

nuläget inte helt utrett. Frågan lämnas 

därför över till framtida studier.    

Avslutningsvis kan det konstateras att 

tekniken för att rädda fiskarna från att ta 

skada av läkemedel finns. Så nu får vi 

hoppas att den pågående forskningen kan 

resultera i att även Sverige inom en snar 

framtid kommer vara med och göra livet 

för vattenlevande djur lite bättre. Det 

finns en stor möjlighet att svaret är kol 

och plast. 

  

Kol och plast kan rädda våra fiskar! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den senaste tidens larm om högre halter läkemedel i naturen har lett till 

forskning kring hur detta kan motverkas. En av de tekniker som hamnat i 

fokus är så kallat aktivt kol. Men kan kol verkligen användas för att rena 

avloppsvatten från läkemedel? 

 

Framtiden är kolsvart! 
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För att besvara detta delar vi upp det i 

tre delfrågor: 1) Kan kol tillsättas i ett 

avloppsreningsverk utan att den befint-

liga reningen påverkas negativt? 2) Kan 

kolet separeras från vattnet så att det inte 

följer med det renade vattnet ut i 

naturen? Och 3) Kan kolet sen åter-

användas för att minska mängden som 

behövs?  

 

Men först behövs en definition för vad 

som menas med kol. Sedan urminnes 

tider har människan använt kol för att 

rena vatten och bota förgiftningar. Nu, 

under det senaste århundradet, har vi lärt 

oss att förädla kolet. Vi har fått så kallat 

aktivt kol. Detta kol har en mycket större 

yta än vanligt, obehandlat kol och har 

därför en mycket större förmåga att ta 

upp exempelvis läkemedel.  

 

Fråga 1:  

Det finns många olika typer av renings-

processer i ett vanligt, kommunalt 

avloppsreningsverk, till exempel filt-

rering, användning av kemikalier och 

nedbrytning med hjälp av bakterier (så 

kallad biologisk rening). Dessutom 

finns det idag redan flera reningsverk, 

främst i Schweiz och Tyskland, där 

aktivt kol används antingen i den bio-

logiska reningen eller i ett efterföljande 

steg. I Sverige har försök precis genom-

förts där aktivt kol har använts i en viss 

typ av biologisk rening – en så kallad 

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). 

I denna process har en bassäng fyllts 

med små, runda plastbitar – de ser 

nästan ut som pastahjul – och på dessa 

fäster sedan bakterierna som finns i 

vattnet. Forskarna kom fram till att den 

biologiska reningen inte försämrades av  

 

att kolet blandades i. Så svaret på den 

första frågan är Ja.  

 

Fråga 2:  

Det finns flera sätt att separera för-

oreningar från vatten, men den vanlig-

aste är nog sedimentering. Inom ramen 

för examensarbetet gjordes experiment 

där avloppsvatten blandades med kol 

och andra kemikalier för att undersöka 

om kolet sjönk till botten. Trots att flera 

olika koncentrationer av kol testades, 

där den största var mångdubbelt större 

än vad som sannolikt kommer finnas i 

avloppsreningsverken, blev resultaten 

desamma: kolet sjönk och vattnet blev 

klart. Så svaret på den andra frågan är 

Ja.  

 

Fråga 3:  

Tillverkningen av aktivt kol är en dyr 

och energikrävande process. Därför 

ligger det ett stort vinstintresse i att 

kunna återanvända kolet. Forskare har 

nyligen konstaterat att kol som bara 

använts en gång fortfarande har 

möjlighet att ta upp mer läkemedel. 

Flera studier på detta har gjorts och det 

ser lovande ut även om det än så länge 

inte drivs ett helt reningsverk med en 

sådan process. Så svaret på den tredje 

frågan är Ja, i princip.  

 

Fortfarande finns det några obesvarade 

frågor kring användandet av aktivt kol i 

avloppsrening, kanske framförallt 

angående återanvändningen. Men de 

största pusselbitarna finns på plats och 

med jakande svar på de tre delfrågorna 

kan vi konstatera att det finns en stor 

möjlighet att framtiden är kolsvart – och 

full av runda plastbitar!

 

 


